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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο 
  
Αντικείμενο της προμήθειας  
Η προμήθεια αυτή αποσκοπεί  στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού λειτουργίας των κτηρίων τα 
οποία φιλοξενούν την Ιστορική, Λαογραφική, Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) και την 
κάλυψη της ανάγκης για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τις δραστηριότητες της 
Ιστορικής, Λαογραφικής Εταιρείας Κρήτης, ώστε τα εκθέματα της ΙΛΑΕΚ να είναι προσβάσιμα 
σε κάθε ενδιαφερόμενο και ο χώρος να διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μέσα προστασίας των τόσο 
των εκθεμάτων όσο και των επισκεπτών και εργαζομένων. 
Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης πρόκειται να  δημιουργηθεί  ένας αξιόλογος χώρος 
με την παράθεση μοναδικής ιστορικής και λαογραφικής  σπουδαιότητας συλλογών και εκθεμάτων 
της Ιστορικής, Λαογραφικής, Εταιρείας Κρήτης. 
Στην προμήθεια περιλαμβάνονται: 1) Έπιπλα 2) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3) Αφυγραντές-
κλιματιστικά 4) Συστήματα Ασφαλείας και 5) Πυροσβεστήρες. 
 
Άρθρο 2ο 
Εκτέλεση της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ αριθμ. 209 άρθρο του Ν 
3463/8-69-2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , τις 
διατάξεις του Ν. 11389/1993, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις  διατάξεις του Ν. 2286/1995 και το Π.Δ. 
171/1987, με προσκόμιση σφραγισμένων προσφορών με συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς 
της υπηρεσίας ή έντυπο προσφοράς του προμηθευτή το οποίο θα έχει την ίδια δομή με το έντυπο 
της υπηρεσίας, επί ποινή αποκλεισμού.  
 
Άρθρο 3ο 
Χρόνος παράδοσης  
Τα είδη κάθε ομάδας θα παραδίδονται όλα μαζί σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Χανίων 
μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, εντός το πολύ τεσσάρων μηνών από 
τη υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης.  
 
Άρθρο 4ο  
Τόπος παράδοσης 
Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στο χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου Χανίων. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση ενημερωτικών 
ετικετών σε όλα τα είδη (το περιεχόμενο των ετικετών θα δοθεί από το Δήμο Χανίων) καθώς και 
η  μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία (όπου προβλέπεται) των ειδών αυτών. Επίσης 
συμπεριλαμβάνεται και η επίδειξη – εκπαίδευση στη χρήση τους, για τα είδη εκτός των επίπλων. 
     

   
 


