
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την µε απ’ ευθείας ανάθεση 
προµήθεια λοιπού εξοπλισµού εργαστηρίων (Ανταλλακτικές Στήλες για παραγωγή 
απιονισµένου νερού)  CPV: 42912300-5 (συσκευές διήθησης και καθαρισµού νερού) για 
τις ανάγκες των ∆ηµοτικών Ιατρείων. Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές είναι απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία των εργαστηρίων και των 
κλιβάνων υγρής αποστείρωσης των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου Αθηναίων. 
 

Προϋπολογισµός: Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 2.232,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από τον κωδικό 
προϋπολογισµού µε Κ.Α. 7135.999.  
 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής απόψεως προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, µε προσφορά για την συνολική 
ποσότητα του προς προµήθεια είδους. 
 
Χρόνος και τόπος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται έως εκατόν είκοσι 
(120) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης του συµφωνητικού στο 
ΚΗΜ∆Σ. Οι παραδόσεις θα πραγµατοποιούνται πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά από 
έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προµηθευτή. Ως τόπος 
παράδοσης ορίζεται το1ο ∆ηµοτικό Ιατρείο επί της Σόλωνος 78. 
 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας:   
Όλες οι επιχειρήσεις ή καταστήµατα εµπορίας αντίστοιχου εξοπλισµού. 
 
 

Υποχρεώσεις Προµηθευτή:  
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει τις ανταλλακτικές στήλες για 
παραγωγή απιονισµένου νερού στο 1ο ∆ηµοτικών Ιατρείων, κατάλληλα συσκευασµένες, 
µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 
σύµφωνα µε τους τεχνικούς και επιστηµονικούς κανόνες, χωρίς καµία πρόσθετη 
επιβάρυνση. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   

∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Ταχ. ∆/νση : Πατησίων 268  
Ταχ. Κώδικας : 11255  
Πληροφορίες : Κα Σπυριδάκη  
Τηλέφωνο : 210-3626396  
Φαξ : 210-3626869  
      



 
Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιδείξει στο προσωπικό των 
∆ηµοτικών Ιατρείων τον τρόπο αντικατάστασης της ανταλλακτικής στήλης. 
 
 
Η οριστική παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, 
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 
Για την εκτέλεση της σύµβασης και σε ότι αφορά την παράδοση των ειδών έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως τα άρθρα 203 «Κήρυξη οικονοµικού 
φορέα εκπτώτου», 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», 207 «Κυρώσεις για εκπρόθεσµη 
παράδοση προµήθειας», 208 «Παραλαβή υλικών», 209 «Χρόνος παραλαβής υλικών» και 
213 «Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση». 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                           Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Ευαγγελία Σπυριδάκη                  Κωνσταντίνος Νικολάου               Ευσταθία Θράππα - Μάρκου 


