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ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο 

Αντικείμενο είναι η προμήθεια Γραφικής ύλης  του έτους 2016 για τις υπηρεσίες  του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο                     

Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας και  Ισχύουσες διατάξεις: 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές σύμφωνα  με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμό: 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)  και των συναφών Νόμων, το  Ν. 2286/9  , ν.3463/2006 ,το ν. 

4281/2014 (άρθρο 157 παρ. 7 και παρ. 1β) καθώς και την  Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 

Η διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού  θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

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 

στο τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων . 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με τα 

προσφερόμενα όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές . 

 

ΑΡΘΡΟ  6ο 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

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 8ο 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη που θα  επιλέξει η επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  τιμολογήσει   σύμφωνα με τους Κ. Α ( Π .Α.Υ.) της 

υπηρεσίας μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα που συνέταξε την μελέτη.   

 

 

   

 

 

 
            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

 

 

                 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 


