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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο  
Αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής & λογισμικού 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021. 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από: 
α) Τις ισχύουσες διατάξεις: 
1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει 
3. Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016.  

4. Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Του Ν. 4555/ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]. 
 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία  
α. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
β. Ο Προϋπολογισμός  
γ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ. Τεχνική Έκθεση 

Άρθρο 4ο: Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής επί ποινή  αποκλεισμού 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους 
υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι: 

 Έχουν λάβει γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

και της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς. 

 Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.   

 Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της 

προμήθειας κωδικό επαγγέλματος. 

 Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 



 

11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.   

 Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.   

 Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του 

δημοσίου 

Άρθρο 5ο  : Κριτήρια Ανάθεσης   
Κριτήριο ανάθεσης  της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής, ανά είδος των ζητούμενων ειδών. 

Άρθρο 6ο  :  Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 
Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της προμήθειας  με τον ανάδοχο και 
ολοκληρώνονται σε 30 ημέρες . 

 Άρθρο 7ο  :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες .   
 Άρθρο 8ο  :     Τρόπος πληρωμής 
Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται μέχρι το ποσό των 18.286,28 € με το ΦΠΑ 24%. 
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Άρθρο 9ο: Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.  
 
Άρθρο 10ο: Τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων  
Ο προμηθευτής και στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο προμηθευτής καλύπτει τεχνική υποστήριξη και 

έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου, και δηλώνει ότι μπορεί να αναλάβει τις σχετικές 
εργασίες επισκευής και συντήρησης, πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου 
σχετικό με τις εργασίες επισκευής και συντήρησης, που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού ή τεκμηριωμένη απόδειξη με σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να πιστοποιεί ότι είναι επίσημος 
συνεργάτης και επισκευαστής. 

 Ο προμηθευτής και στις περιπτώσεις:  
α) δεν καλύπτει τεχνική υποστήριξη  
β) καλύπτει τεχνική υποστήριξη αλλά η επιχείρηση δεν έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο 

Ηρακλείου  
πρέπει να υποδείξει συνεργάτη, που έχει έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Ηρακλείου και να 
συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά με τεκμηριωμένη απόδειξη με σχετική δήλωση του 
Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 
 
 
 
 
 



 

Άρθρο 11ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Πριν την υπογραφή της συμβάσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 

4% της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 
4412/2016.  
 
Άρθρο 12ο :  Τροποποίηση Σύμβασης 

Η   σύμβαση   μπορεί   να   τροποποιηθεί   κατά   τη   διάρκειά   της, όταν συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,   χωρίς   να   απαιτείται   νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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