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ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ  1ο 
 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι: Η  Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των 
Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2011. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
 
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
διακήρυξη. 
Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο 
 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ 
Υπουργική απόφαση 11389/93 ΦΕΚ  185/23-3-93 Τ.Β. 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή θα γίνει  μετά την παραλαβή αυτών από την αρμόδια 
επιτροπή. 
Η παράδοση θα γίνει σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα προσκομίσουν μαζί  με τον φάκελο της 
οικονομική τους προσφορά και ξεχωριστό φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το κάθε είδος που 
θα προσφέρουν. 
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ΑΡΘΡΟ  7ο 
 
Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με τα 
προσφερόμενα όπως περιγράφεται. 
 
ΑΡΘΡΟ  8ο 
 
Εάν μετά την παράδοση, τα υλικά , δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης  τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
 
Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους- τέλη- κρατήσεις κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για να  λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα προσκομίσουν με την προσφορά   
τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται ότι τα  προσφερόμενα είδη είναι το γνήσιο και όχι  
απομίμηση του. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού. 
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει μέχρι και 20% της ποσότητες της μελέτης  βάση του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόνο τα δείγματα που θα επιλέξει η επιτροπή 
Αξιολόγησης. 
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