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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΜΕΛΕΤΗ : Προµήθεια χηµικών  υλικών         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ          για τις κολυµβητικές δεξαµενές για το 2010 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ     Α.Μ         : 5/2009 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ  Προϋπολογισµός: 21.406,70 € 
∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ    

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  : Αντικείµενο προµήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά την χηµικων υλικων για  τις  κολυµβητικές  δεξαµενές του  ΝΠ∆∆ «Οργανισµού  
Νεολαίας  και  Άθλησης (Ο.Ν.Α.) του ∆ήµου Χαλανδρίου». 
 
Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η προµήθεια  διέπονται  από  τις  διατάξεις: 

1. την  απόφαση µε  αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93). 

2. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα». 
3. τον Ν.3463/06 «Νέος ∆ηµοτικός  & Κοινοτικός Κώδικας» και  τροποποιητικοί Ν.3536/07 και 

3613/07. 
4. Ο Ν.2539/97 (αρθρ.17 παρ.1 και παρ.2 όπως τροποποιήθηκε από Ν.2623/98 αρθρ.9 παρ.9). 
5. Ο Ν. 370/95  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό ∆ίκαιο». 
6. Ο Ν.3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχίακό και τον 

Τοπικό Τύπο και άλλες  διατάξεις» 
7. Π.∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας κλπ» 
8. Π.∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
9. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες Ο.Τ.Α. και 

όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95. 
 
Άρθρο 3ο  : Συµβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ΄ αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι: 
1. Η διακήρυξη. 
2. Τιµολόγιο Προσφοράς. 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός . 
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
 
Άρθρο 4ο  : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές  µε κριτήριο κατακύρωσης την  οικονοµικότερη  προσφορά . 
 
Άρθρο 5ο  : Σύµβαση 
 Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το Νόµο, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε 
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της 
παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
Άρθρο 6ο  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί της συµβατικής αξίας της 
προµήθειας , χωρίς τον Φ.Π.Α., παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την 
παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 
 
Άρθρο 7ο  : Χρόνος εγγύησης 
 Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της παραλαβής, θα καθοριστεί µε την 
προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών. 
 
Άρθρο 8ο  : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
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 α) Σε περίπτωση που παρατηρούνται εκτροπές στην ποιότητα των  υλικών το  ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του  Ο.Ν.Α. του  ∆ήµου  Χαλανδρίου θα αποφαίνεται για το ποσοστό έκπτωσης που θα φτάνει 
µέχρι 40% (σαράντα τοις εκατό) µε δυνατότητα και παντελούς απόρριψης. Το ποσοστό αυτό θα 
υπόκειται στην έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.    
 β) εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση ποσότητας των υλικών πέρα των 72 ωρών, 
µε δική του υπαιτιότητα υποχρεούται να πληρώνει στον Ο.Ν.Α. του  ∆ήµου  Χαλανδρίου  σαν ποινική 
ρήτρα δύο τοις χιλίοις (2%0) στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστερήσεως. Η ποινική 
ρήτρα παρακρατείται από το τιµολόγιο πληρωµής του προµηθευτή. 
 Εάν από υπαιτιότητα του προµηθευτή η καθυστέρηση υπερβεί τις τέσσερις (4)ηµερολογιακές 
ηµέρες µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων υπηρεσιών ο προµηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ύστερα από έγκριση της Νοµαρχίας, ολοκλήρου του ποσού της 
εγκρίσεως καταπίπτοντας υπέρ του Ο.Ν.Α. του  ∆ήµου  Χαλανδρίου  λόγω ποινική ρήτρας σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο Ο.Ν.Α. του  ∆ήµου  Χαλανδρίου   διατηρεί το δικαίωµα να 
προµηθευτεί καύσιµα από άλλον προµηθευτή , τα δε έξοδα της εν λόγω προµήθειας θα βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 9o.  : Τρόπος πληρωµής  
 Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των XHMIKΩΝ  θα γίνεται για το 100% της αξίας του 
εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες 
Επιτροπές.  
 
Άρθρο 10o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, έξοδα δηµοσιεύσεως διακηρύξεως διαγωνισµού και 
τυχών επαναληπτικού, χαρτόσηµα, έξοδα Χηµικού ελέγχου, κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, βαρύνουν τον 
προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή και 
καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχοµένη απαίτηση του προµηθευτή για επί πλέον 
καταβολή αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 
 
Άρθρο 11ο : Παραλαβή  
 Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές η 
επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους. 

Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να µειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα µα τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών του Ο.Ν.Α. του  ∆ήµου  Χαλανδρίου , η δε προµήθειά τους θα γίνεται από τον 
ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν συµφωνηθεί στο διαγωνισµό.  
 Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης επιτρέπεται στον ανάδοχο εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας.  
              


