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                                      ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Άρθρο 1 

H παρούσα συγγραφή αφορά για την: 

 

 την προμήθεια Ιατρικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος 
Προληπτικής Ιατρικής, του Τμήματος Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(Κ.Α.Π.Η.) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας  και τη Δ/νση Παιδείας, Αθλητισμού 

και Νέας Γενιάς  του Δήμου Χαλανδρίου.  

 

Η δαπάνη για την ανωτέρα προμήθεια θα βαρύνει τον  Κ.Α. 15.7135.03 (Προμήθεια 

ιατρικών μηχανημάτων) του προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και 
ανέρχεται  στο ποσό των 13.995,95€ συμ/νου Φ.Π.Α. 24%.  

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις: 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 
1. Του 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) και ειδικότερα το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεσης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ.9εδ.β του άρθρου 209.  

3. Του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α/07-06-

2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

6. Το 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. 
7. Το 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. 
8. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9. Το 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. 
10. Το Π.Δ.80/2016 περί «Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145/τ.Α/05-08-2016). 

   

Άρθρο 3 

Συμβατικά στοιχεία: 

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Η Τεχνική Έκθεση 

2.   Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3.   Το τιμολόγιο προσφοράς και 
4.   Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

2. Ενώσεις προμηθευτών  

3. Συνεταιρισμοί Κατασκευαστών ή/ και Προμηθευτών 

4. Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή/ και Προμηθευτών,   

που νόμιμα ασκούν την παραγωγή ή εμπορία του δημοπρατούμενου είδους.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας θα προσκομίσουν με το φάκελο της προσφοράς  
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το 

οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 
Οι προσφορές θα συνοδεύονται με τεχνικά φυλλάδια και  υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία θα αναφέρεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό  προμήθεια ιατρικών 

μηχανημάτων ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα .και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ως 
αυτά αναφέρονται στο τεύχος τεχνικές  προδιαγραφές της 40/2020 μελέτης   
 

Άρθρο 5              

Χρόνος παράδοσης των ειδών  

Ο προμηθευτής , στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της εκτέλεσης της προμήθειας 
υποχρεούται να τα παραδώσει, όλα, εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης. 
 

 

 



Άρθρο 6 

 Παραλαβή των ειδών 

Η παράδοση και παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

στους χώρους των υπηρεσιών, όπως αναγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης,   
αφού προηγηθεί ο ποιοτικός έλεγχος που προβλέπεται και κριθούν απολύτως 
σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές-τεχνικά χαρακτηριστικά, κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας του προμηθευτή με τις υπηρεσίες. τουλάχιστον έξι(6) 

μέρες πριν την παράδοση.  

  

 

Άρθρο 7 

 

Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των υλικών 

 Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των ειδών στον τόπο παραλαβής 
τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση τους έναντι 
κάθε κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή 

 

 

Άρθρο 8 

 

Κρατήσεις 
Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, οι 
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 9 

 

 Έκπτωση του αναδόχου 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση και από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή προς τις νόμιμες εντολές και 
υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 

Ν.4412/2016.  

 

 

                                                                                     

                Χαλάνδρι,15/04/ 2020 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ               Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                    Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                               ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                         ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
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