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ΆΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της συγγραφής. 

Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με 

τους λοιπούς όρους θα γίνει η σύναψη της σύμβασης για την προμήθεια επίπλων και κινητού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του  Δήμου Διονύσου.  Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος 

Διονύσου. 

Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

 

ΆΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 
 

1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».  

5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

6. Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».  

7. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
8. Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.  

9. Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο».  

10. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

11. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

12. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. 
13. Την ανάγκη του Δήμου και των φορέων αυτού για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα 

ειδών. 
 

ΆΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά στοιχεία. 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

     α)  Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

     β)  Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

     γ)  Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     δ)  Τα Τεχνικά στοιχεία (Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός). 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
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και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
 

ΆΡΘΡΟ 5ο 

Σύμβαση. 

Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης, υποχρεούται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα 

(10) ημερών για να υπογράψει την σύμβαση.  

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι 

δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.  

 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι προσφέροντες οφείλουν μαζί με 

την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό, της οποίας το ποσό ορίζεται 

σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των προσφερόμενων 

ειδών, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία 

ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν 

ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΆΡΘΡΟ 7ο 

Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες. 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ημέρα που 

καλέστηκε να την εκτελέσει, εξαιρουμένης της ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα ίση προς 2% επί της συμβατικής αξίας για κάθε εβδομάδα καθυστερήσεως. Μετά 

την καθυστέρηση των δύο  εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύμβαση 

εργασίας εις βάρος του αναδόχου.  

 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

Περιεχόμενο των Τιμών του Τιμολογίου 

Οι τιμές τιμολογίου αναφέρονται στην μελέτη της προμήθειας και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης 

πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται. : 

Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι 

δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  

Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την μεταφορά ή αποθήκευση 

των. 
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Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 

υπηρεσίας, για την οποία η σχετική τιμή του τιμολογίου μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό 

δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί αξίωση ή διαμφισβήτηση που να αφορά τις ποσότητες μεταφοράς των 

υλικών που εισέρχονται. 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο  

Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – Δείγματα  

Το προμηθευόμενο είδος πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων 

τεχνικών προδιαγραφών και  των ευρωπαϊκών προτύπων. 

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα, στιβαρά, καλαίσθητα, 

λειτουργικά, ανθεκτικά, αρίστης ποιότητας, συσκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται φθορές κατά τη 

μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής 

που θα πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. 

Οι χρωματισμοί τέλος όλων των στοιχείων, όπου δεν αναφέρονται, θα γίνουν με υπόδειξη της υπηρεσίας. 

 

 

ΆΡΘΡΟ10ο 

Πλημμελής εργασία – Ευθύνες Αναδόχου. 

Εάν η εργασία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την 

πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε άλλης 

Αρχής. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των 

εγκαταστάσεων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε 

οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους 

παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα. 

Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών  μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την μεταφορά 

τους στον Δήμο, καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των 

παραπάνω ειδών , βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο  

Φόροι , τέλη , κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους - τέλη και κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. 

Εάν μετά την ημερομηνία ανάθεσης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το 

αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου. 
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ΆΡΘΡΟ 12ο 

Πληρωμές 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας  θα γίνεται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδίδονται 

μετά την παραλαβή της προμήθειας, και βάσει σχετικής  εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα 

συνοδεύονται από πρωτόκολλο επιτροπής παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ο 

Σταθερότητα τιμών. 

Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 14ο  

Τροποποίηση Σύμβασης  

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η τροποποίηση της Σύμβασης (συμβατικό ποσό, χρονική διάρκεια κ.λ.π.) 

αποφασίζεται μετά από λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν της σύμφωνης 

γνώμης των συμβαλλομένων. 

 

ΆΡΘΡΟ 15ο 

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που 

ορίζεται από την σύμβαση. Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με αυτά που 

προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και προτιμήθηκαν από το Δήμο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και 

τιμή, που αποφασίσθηκε με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη συναφθείσα 

σύμβαση. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και σε περίπτωση 

που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή δύναται να προτείνει 

την απόρριψη ή την αντικατάσταση τους χωρίς καμία επιβάρυνση για το δήμο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή 

Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα. 

 

ΆΡΘΡΟ 16ο 

Μελέτη Συνθηκών της Προμήθειας – Βεβαίωση Συμμόρφωσης 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε αυτός υπόψη του 

κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της υπηρεσίας, ήτοι 

τον τόπο εργασίας, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και 

εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών 

χειρών, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, 

τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το 
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κόστος της υπηρεσίας και ότι η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την 

οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

 

ΆΡΘΡΟ 17ο  

Υποχρεώσεις 

Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένοι για τα 

κάτωθι (όσον αφορά τους προμηθευτές των επίπλων γραφείου και κλιματιστικής μονάδας  των 

άρθρων 1-11,16, 21-26): 

 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (επί ποινή αποκλεισμού) 
 
1. Για τα τροχήλατα καθίσματα (άρθρα 1,2,21) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών  

που να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωσή 
τους με το πρότυπο ΕΝ 1335 ή ισοδύναμο αυτού, για τα καθίσματα συνεργασίας (άρθρα 3,6) θα 
προσκομιστεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13761 ή ισοδύναμο αυτού, για τα γραφεία 
(άρθρα 5,9,22,23,24) θα προσκομιστεί πιστοποιητικό μηχανικών αντοχών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
527 ή ισοδύναμο αυτού, για το γραφείο (άρθρο 22) επιπλέον απαιτείται η συμμόρφωση με το ΕΝ 
15372 και ΕΝ ISO 9241 ή ισοδύναμο αυτού, για το διαχωριστικό (άρθρο 26) απαιτείται η 
συμμόρφωση με το ΕΝ 1023 ή ισοδύναμο αυτού  για τις βιβλιοθήκες (άρθρα 10,11) θα προσκομιστεί 
πιστοποιητικό για τον προσδιορισμό της σταθερότητας και αντοχής της δομής σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 14073 ή ισοδύναμο αυτού και για την δερματίνη βεβαίωση για το βάρος της 560 gr/m2 και ότι 
είναι σύμφωνη με το ISO 105 για σταθερότητα χρώματος στο φως και στην τριβή. 

2. Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, μη 
τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν:                  
 � Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού επίπλων στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας/ 
εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων 
καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεϋδης Ε1 ή μικρότερη. 
 � Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού επίπλων ότι για όλα τα ξύλινα στοιχεία των επίπλων θα ισχύουν οι 
προδιαγραφές/ απαιτήσεις που αναφέρονται στην ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο 
φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης 
συγκολλημένης ξυλείας- Μετανάστευση ορισμένων στοιχειών από παιδικά έπιπλα- Επιτροπή Επίπλου». 

3. Η κλιματιστική μονάδα (άρθρο 16) θα φέρει πιστοποίηση κατά CE. 
4. Για όλα τα είδη θα κατατεθούν Το φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συντεταγμένο με την ίδια σειρά 

και αρίθμηση όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, όπου θα γίνεται λεπτομερής 
περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών για κάθε προσφερόμενο είδος καθώς και ο 
τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως 
προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. 
Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους είδους, ο προσφέρων πρέπει να 
επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά 
τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, 
πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του 
προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να είναι εύκολη η 
αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. 

5. Για τα έπιπλα γραφείου (άρθρα 1-11, 21) η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας,  θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον τα πέντε (5) έτη ενώ ο προμηθευτής δεσμεύεται  για την παροχή ανταλλακτικών 
για δέκα (10) έτη.  

6. Για την κλιματιστική μονάδα (άρθρο 16) η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη για τα ηλεκτρικά / μηχανικά μέρη και πέντε (5) έτη για τον 
συμπιεστή. Επίσης ο προμηθευτής θα δεσμευτεί για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

 
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  
 

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Για τα άρθρα 1-11,16,21-26). Ο εκάστοτε 
προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
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(προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ των προμηθευτών) επί ποινή αποκλεισμού 
: 

 

� Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO   9001:2008  της   εκάστοτε 

κατασκευάστριας εταιρείας   ή   άλλο   ισοδύναμο πιστοποιητικό .  

� Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της εκάστοτε 

κατασκευάστριας  εταιρείας ή  άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.  

2. Ο Φάκελος της  Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επίσης επί ποινή αποκλεισμού της 
προσφοράς τα ακόλουθα: 
Το φύλλο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση 
όπως ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, όπου θα γίνεται λεπτομερής 
περιγραφή των τεχνικών και επιμέρους χαρακτηριστικών για κάθε προσφερόμενο 
είδος καθώς και ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη 
δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. 
Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους είδους, ο προσφέρων 
πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και 
εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service 
manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο 
τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου 
είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών προκειμένου να είναι εύκολη η 
αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. 
Επισημαίνεται ότι με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν και όλα τα 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική 
περιγραφή και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης. Οι προσφορές θα 
αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια όλων των ειδών, του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος 
μόνο των ειδών. 
 

3. Απαιτείται Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 του αντιπροσώπου της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή 
Υπεύθυνη Δήλωση. Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση του αντιπροσώπου θα πρέπει να 
συνοδεύεται από έγγραφο της κατασκευάστριας για την πιστοποίηση της αντιπροσώπευσης στο 
οποίο θα αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του αντιπροσώπου/διανομέα καθώς και η 
επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Διονύσου). Μετά την 
υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του 
υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από κείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, 
σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 
συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις. 

 
4. Οι προμηθευτές των επίπλων (για τα άρθρα 1-11, 21-26) τέλος πρέπει να προσκομίσουν: 
 

� Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, αναφορικά με την προσφερόμενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας, η οποία με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε 
(5) έτη. Επίσης, θα δηλώνονται οι όροι της εγγύησης ότι: α) κατά τον χρόνο εγγυήσεως, 
ο προμηθευτής οφείλει με δικά του έξοδα, να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό και να 
προβεί στην επισκευή της βλάβης, φθοράς, στην περίπτωση ωστόσο που αυτή θα 
οφείλεται σε κακή ποιότητα, λάθος συναρμολόγηση του είδους και β) θα καθορίζονται με 
σαφήνεια οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η εγγύηση και τα υλικά, κ.λ.π., τα οποία 
θεωρούνται αναλώσιμα και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση). Επιπλέον το μέγιστο 
διάστημα αποκατάστασης βλάβης μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή 
ορίζεται ο ένας (1) μήνας επίσης πρέπει να ορίζεται  και ο τρόπος που θα αντιμετωπίζονται 
τα θέματα συντήρησης και επισκευής σε αυτό το διάστημα και την οργάνωση της εταιρείας 
στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και service. 

 
� Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με την 

οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για το Δήμο Διονύσου 
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και την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν 
είναι ο κατασκευαστής. 

� Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή και σε περίπτωση εισαγόμενου είδους από τον 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, που θα δηλώνει ότι τα ως άνω είδη είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της μελέτης και της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

� Υπεύθυνη δήλωση για την συμμόρφωση ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης.  

� Ειδικά για τους προμηθευτές της κλιματιστικής μονάδας (άρθρο 16) : Υπεύθυνη 
δήλωση  αναφορικά με την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία με ποινή 
αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη για τα ηλεκτρικά / 
μηχανικά μέρη και πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή. Επίσης για την παροχή 
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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