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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    

                 
ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   (Ε.Σ.Υ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο (Αντικείµενο της προµήθειας) 
 
 Η  Ε.Σ.Υ. αφορά την προµήθεια  χηµικών υλικών, για τις κολυµβητικές δεξαµενές  του Οργανισµού 
Νεολαίας  &  Άθλησης  του  ∆ήµου Χαλανδρίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο (Πληρωµή Αναδόχου ) 

 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφ’ άπαξ ή τµηµατικά µετά το τέλος της καλής και εµπρόθεσµης 

εκτέλεσης της προµήθειας, µε την προσκόµιση τιµολογίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τέλη και Κρατήσεις) 
  

Στην επιµέρους τιµή περιλαµβάνεται  η αξία του είδους, το όφελος  προµηθευτού  και οι νόµιµες 
κρατήσεις. 
 Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη κλπ. βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη 
τιµή, καµία αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτού, για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης, δεν 
είναι δυνατόν να προκύψει για τις δαπάνες αυτές.  
 Επίσης βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., και λοιπές κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο (Τιµές Τιµολογίου) 
  
Οι τιµές τιµολογίου αφορούν τις κατά µονάδα τιµές προµήθειας για την τέλεια και σύµφωνα µε τους κανόνες 
καλής εκτέλεσης της προµήθειας όπως περιγράφονται στα οικεία  άρθρα. Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται η 
προµήθεια, η προσκόµιση, οι νόµιµες κρατήσεις και όλη η απαιτούµενη εργασία για την παράδοση τους. 
 
  ΑΡΘΡΟ 6Ο (Τεχνικές Προδιαγραφές) 
  

Α) Με κάθε προσφορά απαραίτητο και µε ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να κατατεθεί έγγραφο αρµόδιας 
υπηρεσίας στο οποίο να φαίνεται ότι οι υπό προµήθεια ποσότητες υλικών πληρούν τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο  τευχος των τεχνικών προδιαγραφών. 
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Β) Η  παράδοση των ειδών  θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του «Οργανισµού Νεολαίας  &  Άθλησης  του  

∆ήµου Χαλανδρίου»  και στο  χώρο  που θα υποδειχτεί από την αρµόδια υπηρεσία. 
  

Γ) Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος των 72 ωρών. Σηµειώνεται ότι η παράδοση 
θα πρέπει να γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
  

∆) H προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται στην τιµή µονάδος  για  κάθε  είδος χηµικού που περιγράφεται 
στην Τεχνική έκθεση,  καθώς  και  το  συνολική τιµή   που  αντιστοιχεί  στο  σύνολο  των  ποσοτήτων  που  
αναφέρονται . 
 Η ανωτέρω απαίτηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να τηρηθεί από όλους τους διαγωνιζόµενους, σε 
αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα αποκλείεται από τα υπόλοιπα στάδια του διαγωνισµού. 
  

Ε) Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε 
εγγυητική καλής εκτέλεσης αξίας 10% της συνολικής δαπάνης (άνευ ΦΠΑ) . 
 
 

             

 


