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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ) 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο της παρούσας μελέτης - Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας 

Α. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην  : «Προμήθεια επίπλων»   με την διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 2ο Τρόπος Ανάθεσης της προμήθειας – Κριτήρια κατακύρωσης 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – (Χαμηλότερη Τιμή – Χ.Τ.) 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (τιμή μονάδας), για το 

σύνολο των ειδών ως αυτές έχουν καθορισθεί.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και να δώσει 

πλήρη τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται. Οι προτεινόμενες λύσεις που 

παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα απορρίπτονται. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης συνολικού ύψους 18.850,48€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

θα δεσμεύσει πίστωση του Κ.Α. 15.7133.02 του Προϋπολογισμού του Δήμου στο τρέχον οικονομικό 

έτος 2020. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Α.Μ :     67/2020 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια επίπλων»   

 
Προϋπολογισμός 18.850,48€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
 

 
Πληροφορίες : Δημοπούλου Αθανασίας 
Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20,  

  Πάτημα Χαλανδρίου 
Ταχ. Κωδ. : 152 38 
Τηλέφωνα : 210 6017054 & 056 
Φαξ : 210 6017091 
Email : preschooledu@halandri.gr 
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Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. Ο.Ε. 2020 Α.Α.Υ 

15.7133.02 Προμήθεια επίπλων και σκευών 18.850,48€ 
Α.Π. 18920/15-6-

2020 

 

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση 

Δημάρχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

 

Άρθρο 3ο  - Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο 

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση  της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι )-(ΦΕΚ 133 Α/18) 

3. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

-Ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 

22 του Ν.4441/16, 

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 εδάφιο 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 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 

5.Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007 

6. Τον Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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8. Τον Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄145/05-08-2016), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

12. Την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης (κράτηση 

ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

13. Την ΚΥΑ  Ζ 3-5430    (ΦΕΚ    746    Β/22-4-2009)    «Ανώτατο     όριο    φορμαλδεΰδης    για    τα    

έπιπλα, διακοσμητικά    αντικείμενα    και    πρώτες    ύλες    αυτών    σύνθετης    συγκολλημένης    

ξυλείας    – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου», 

14. Την ΚΥΑ  Ζ 3-818    (ΦΕΚ    1395    Β/14-7-2009    «Κατάλογος    ΕΛΟΤ / ΕΝ    προτύπων    –    

Απαιτήσεις ασφάλειας     και     επισήμανσης    για    τα    αντικείμενα    παιδικής    φροντίδας    και    

τον     παιδικό εξοπλισμό», 

15.  Το Ν.4257/2014 (Α΄93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,  

16. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (Α΄167) « Συντελεστές παρακράτησης φόρου»,  

17. Τον Ν. 4071/2012 (Α΄85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα τις διατάξεις της 

παρ.14 του άρθρου 6, 16 

18. Την  υπ'αρίθμ.5/27-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Χαλανδρίου,   (με ΑΔΑ:Ω38ΔΩΗΔ-Ξ12)  και επικυρώθηκε με την υπ' αρίθμ.127875/32131/17-12-

2019   Απόφαση Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

18.1 Την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση, του 2020, με την υπ΄αριθμ.92/2020 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου με το υπ΄αρ.πρωτ.24160/6356/3-4-20 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

18.2 Την 2η Αναμόρφωση, του 2020, με την υπ’αρίθμ.109/2020 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου με το 
υπ’αρ.πρωτ.38449/9948/9-6-2020 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
 
21. Την Α.Α.Υ  με Α.Π.18920-15/06/2020 με ΑΔΑ:62ΩΡΩΗΔ-ΣΡ8   
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23. Την με αριθ.: 529/18-06-2020 με ΑΔΑ: 6Ψ3ΤΩΗΔ-9ΧΕ Απόφαση Δημάρχου για έγκριση 
διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια επίπλων»  για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου  

 

Άρθρο 4ο Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1.Σύμβαση 

2.Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4.Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

5.Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές  

Άρθρο 5ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με την οικονομική προσφορά οφείλουν να καταθέσουν:  

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (ΓΕΜΗ) 

2. Υ.Δ. του Ν.1599/86 ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 

του Ν.4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) και 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 98/2018 

μελέτης της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής. 

3. Η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια εταιρεία των προς προμήθεια ειδών της μελέτης θα πρέπει να 

εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο αυτού και να 

προσκομίσει το ανάλογο πιστοποιητικό. 

4. Οι δηλώσεις συμμόρφωσης και οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται βάσει των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της μελέτης σχετικά με τα προς προμήθεια είδη. 

5. Υ.Δ. του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν την εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 

όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και μεγαλύτερης.  

 

Άρθρο 6ο Αξιολόγηση προσφοράς  

Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια 

Υπηρεσία, Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής σύμφωνα με το (άρθρο 118 παρ.2 του Ν.4412/2016) και 

θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή των ειδών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

την αξιολόγησή της. 
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Άρθρο 7ο Τεχνικές Προδιαγραφές – Ανεπαρκής ποιότητα 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά, απορρίπτονται, και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται 

προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Εάν διαπιστωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

(υποβαθμισμένα), τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Τα παραδοτέα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές ή χαρακτηριστικά. 

Ο Δήμος Χαλανδρίου διατηρεί το δικαίωμα προσκόμισης δείγματος, εφόσον προκύψει λόγος ή 

κριθεί απαραίτητο, ως προς την ποιότητα του προσφερόμενου είδους. 

 

Άρθρο 8ο  : Εγγύηση κατασκευαστή – εγγύηση προϊόντων 

Ο κάθε προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη έχουν την 

εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και 

μεγαλύτερης.  

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) 

παραλαβή. Ο κάθε προμηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των 

ειδών που προμηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση 

με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν 

μπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα 

στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.  

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην αχρηστία μέρους ή του 

συνόλου των προς προμήθεια ειδών, ο προμηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς 

επιβάρυνση του Δήμου. Ο Δήμος πληροφορεί τον προμηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε 

ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς 

καθυστέρηση, ο Δήμος μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με 

κίνδυνο και δαπάνη του προμηθευτή.  
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Άρθρο 9ο  Προσφερόμενη τιμή  

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής (τιμή μονάδας), για το σύνολο των ειδών, ως αυτές έχουν καθορισθεί.  

 

Άρθρο 10ο Οικονομική Προσφορά 

Διευκρινίζουμε ότι ο κάθε προμηθευτής μπορεί να προσφέρει για το σύνολο της προμήθειας 

οποιανδήποτε καλύτερη ποιότητα επιθυμεί αρκεί να λάβει υπόψη του τα εξής απαραίτητα 

αμετάβλητα στοιχεία : 

Α. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Β. Τις τεχνικές προδιαγραφές με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις, διατάξεις ανά είδος όπου τις 

διέπουν. 

Άρθρο 11ο Σύμβαση 

Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, ο ανάδοχος  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας 

θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 

Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α  του Ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.   

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους  λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη 

περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 Γ. Φορολογική ενημερότητα  

Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Στη συνέχεια, ο ανάδοχος θα κληθεί να προσέλθει στο Δημαρχιακό Κατάστημα εντός 10 ημερών 

από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.    

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 60 ημέρες από την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Ο Δήμος δύναται να τροποποιήσει τις ενδεικτικές διαστάσεις των ειδών σύμφωνα με τις ανάγκες 

που θα προκύψουν, χωρίς να ξεπερνά τα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης( 

άρθρο 132 του Ν.4412/2016).  

Η τιμή μονάδας των προσφερόμενων ειδών θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή.  

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, το κόστος μεταφοράς και 

συναρμολόγησης, τοποθέτησης – εγκατάστασης των ειδών στους χώρους της  υπηρεσίας. 

  

Άρθρο 12ο Χρόνος, τόπος και τρόπος Παράδοσης - Παραλαβής 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τμηματικά  ή εις ολόκληρόν, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος 

της Σύμβασης, όπως οριστεί από την Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες των ειδών μέσα στα χρονικά όρια και με 

τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση και αφού έχει προηγηθεί  συνεννόηση με  τον αρμόδιο 

προϊστάμενο ή επιβλέποντα για την παραλαβή  από την  αρμόδια επιτροπή, τουλάχιστον 6 ήμερες 

πριν την παραλαβή. 

Η παράδοση τους θα γίνει : 

 στα τμήματα της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου καθ’ υπόδειξη της 

υπηρεσίας : 

1ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Ηρώδου Αττικού 39), 

Προϊσταμένη: κ. Τίκα Γεωργία, τηλ.: 210-6813987 

3ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Κνωσσού &Ακαρνανίας) 

Προϊσταμένη: κ. Παπαδήμα Αναστασία, τηλ.:210-6749300 

4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Κίρκης & Μίνωος 8), 

Προϊσταμένη: κ. Καλπίδου Χαρά, τηλ.:210-6394185 

5ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20), 
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Προϊσταμένη: κ. Λέλλου Μαριάνα, τηλ.:210-6017054 

6ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Γαλήνης 55 & Παπαδάτου) 

Προϊσταμένη: κ. Λαγιοπούλου Χαρά, τηλ.:210-6096119 

 

 

Οι ώρες παράδοσης,  θα είναι από τις 08:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., παρουσία της  αρμόδιας 

επιτροπής παραλαβής, μετά από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης.   

 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη ή αντικατάσταση των ειδών.  

 

 

Άρθρο 13ο Φόροι - Τέλη 

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κάθε είδους φόρους, τέλη, έλεγχοι, κρατήσεις, χαρτόσημα, που ισχύουν κατά 

την ημέρα της ανάθεσης πλην του ΦΠΑ που βαρύνουν τον Δήμο. 

 

 

Άρθρο 14ο Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, εφόσον η επιτροπή 

παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των ειδών. 

 

Άρθρο 15ο Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

  

  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΟΥΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
 


