
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ν. Φιλ/φεια:  4-9-2015 
                                     Αριθμ. Πρωτ: 17857 
ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
                                                                                
                                                                      

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
      Διενέργειας  για την εκτέλεση προμήθειας  

<υλικών (μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, διπλωμάτων, αναλωσίμων 
υλικών κ.λ.π.), για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής  
του 1ου Λαϊκού αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Φιλία των Δήμων» >. 

      με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
  Ο Δήμαρχος  Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση προμήθειας <υλικών (μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, διπλωμάτων, 
αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.), για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας 
Ιωνίας Αττικής  του 1ου Λαϊκού αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Φιλία των 
Δήμων» >,   με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες 
προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την  9/9/2015  ημέρα Τετάρτη   
και ώρα  12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
ε. Ο αριθμός της μελέτης.  
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών.   τηλ. 2132049042 & 
040-049) 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
δήμου. 

 
 

                                                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

                                                                           ΛΑΛΟΣ- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  



Προμήθεια υλικών ( μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, διπλωμάτων, αναλωσίμων 
υλικών  κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής  του 1ου 
Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ». 
                                                                                               Α.Μ. 121/2015 
                                                                         Προϋπολογισμός: 900 € με Φ.Π.Α. 23 % 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ, ΚΥΠΕΛΛΩΝ, ΕΠΑΘΛΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κ.λ.π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ   1ΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Α. Μ. : 121/2015 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900 € με Φ. Π. Α. 23% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 

 
 

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 15/07/2015 

Αρ. πρωτ: 

 

 

 

http://www.neafiladelfeia@/


Προμήθεια υλικών ( μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, διπλωμάτων, αναλωσίμων 
υλικών  κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής  του 1ου 
Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ». 
                                                                                               Α.Μ. 121/2015 
                                                                         Προϋπολογισμός: 900 € με Φ.Π.Α. 23 % 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών  (μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, 
διπλωμάτων, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας 
Αττικής του 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», στις 13 
ή 27/9/2015 και σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των 
πλαισίων των Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2015. 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των προμηθειών θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της 
χαμηλότερης τιμής και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
· Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 
· Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 
· Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
· Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
· Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
. Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών. 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικών (μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, 
διπλωμάτων, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νεας Ιωνίας 
Αττικής του 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»,  θα 
ανέλθει στο ποσό των 900€ συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 23 % και των λοιπών 
κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6443.005 με τίτλο «Δαπάνες Αθλητικών και 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων –Παιδικών Σταθμών και Κ.ΑΠ.Η.», προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2015 και αναμορφωμένης πίστωσης 30.000,00 €.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Προμήθεια υλικών ( μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, διπλωμάτων, αναλωσίμων 
υλικών  κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής  του 1ου 
Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ». 
                                                                                               Α.Μ. 121/2015 
                                                                         Προϋπολογισμός: 900 € με Φ.Π.Α. 23 % 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών (μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, 
διπλωμάτων, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας 
Αττικής του 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», στις 13 
ή 27/9/2015 και σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των 
πλαισίων των Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2015 και 
αναλυτικά ως εξής: 
 
1) Προμήθεια Μεταλλίων. 
2) Προμήθεια Κυπέλλων.  
3) Προμήθεια Επάθλων. 
4) Προμήθεια αναμνηστικών Διπλωμάτων. 
5) Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (σχοινί, κορδέλες οριοθέτησης, χρώμα, παραμάνες 
κ.λ.π.). 
 
Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εκτίμηση των προς προμήθεια υλικών και των 
ποσοτήτων τους και της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών,  ώστε αυτά να καλύπτουν 
τις παρούσες ανάγκες, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουμε το προσήκον μέτρο. 
Όλα τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους 
κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα προϊόντα που 
θα προμηθευτούμε και οι ποσότητες τους παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον παρακάτω 
πίνακα : 
 
Προμήθειες: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΟΜΑΔΑ Α΄  

1 
Μετάλλιο διαμέτρου 50 mm με κορδέλα (μήκους 80 cm και 

πλάτους 22 mm) και εκτύπωση οπίσθιας όψης με κείμενο και 
λογότυπο. 

50 τεμ. 

2 
Κύπελλο διαστάσεων: ύψος 35 cm και διάμετρο κούπας 14 cm 

και με ταμπελάκι με κείμενο και λογότυπο. 
20 τεμ. 

3 
Αναμνηστική Πλακέτα 

διαστάσεων: ύψος 23 cm και πλάτος 19 cm με κείμενο και 
λογότυπο. 

2 τεμ. 

 ΟΜΑΔΑ Β΄  

1 Αναμνηστικά Διπλώματα, Διχρωμία. 700 τεμ. 

 ΟΜΑΔΑ Γ΄  

1 Σχοινί  50 m. 

2 Κορδέλα οριοθέτησης άσπρη - κόκκινη 10 τεμ. 

3 Παραμάνες 800 τεμ. 



Προμήθεια υλικών ( μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, διπλωμάτων, αναλωσίμων 
υλικών  κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής  του 1ου 
Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ». 
                                                                                               Α.Μ. 121/2015 
                                                                         Προϋπολογισμός: 900 € με Φ.Π.Α. 23 % 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

 ΟΜΑΔΑ Α΄    

1 

Μετάλλιο  
διαμέτρου 50 mm με 
κορδέλα (μήκους 80 
cm και πλάτους 22 
mm) και εκτύπωση 
οπίσθιας όψης με 

κείμενο και 
λογότυπο. 

ΤΕΜ. 50 1,40 € 70 € 

2 

Κύπελλο 
διαστάσεων: ύψος 
35 cm και διάμετρο 

κούπας 14 cm και με 
ταμπελάκι με κείμενο 

και λογότυπο. 

ΤΕΜ. 20 15 € 300 € 

3 

Αναμνηστική 
Πλακέτα 

διαστάσεων: ύψος 
23 cm και πλάτος 19 

cm με κείμενο και 
λογότυπο. 

ΤΕΜ. 2 20 € 40 € 

 ΟΜΑΔΑ Β΄    

1 
Αναμνηστικά Διπλώματα – 
Διχρωμία  25 cmΧ25 cm. 

ΤΕΜ. 
700 0,30 € 210 € 

 ΟΜΑΔΑ Γ΄    

1 Σχοινί   ΜΕΤΡΑ 50 m 20 € 20 € 

2 
Κορδέλα 

Οριοθέτησης  
κόκκινη - άσπρη 

ΤΕΜ. 10 2,5 € 25 € 

3 Παραμάνες ΤΕΜ. 800 0,031 25 € 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  690 € 

Φ.Π.Α. 23 %  158,70 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   51,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  900 € 



Προμήθεια υλικών ( μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, διπλωμάτων, αναλωσίμων 
υλικών  κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής  του 1ου 
Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ». 
                                                                                               Α.Μ. 121/2015 
                                                                         Προϋπολογισμός: 900 € με Φ.Π.Α. 23 % 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας. 
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών (μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, 
διπλωμάτων, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας 
Αττικής του 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», στις 13 
ή 27/9/2015 και σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των 
πλαισίων των Αθλητικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2015. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις. 
Οι προμήθειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με : 
· Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 
· Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 
· Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
· Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
· Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
. Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία. 
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων 
β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Τεχνική Έκθεση 
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
ε) Τιμολόγιο – Προσφοράς. 
  
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τιμές προσφορών. 
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την 
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς  
σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς 
προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την 
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς 
προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε 
αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο 
προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί 
προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της 
οικονομικής προσφοράς του. 



Προμήθεια υλικών ( μεταλλίων, κυπέλλων, επάθλων, διπλωμάτων, αναλωσίμων 
υλικών  κ.λ.π.) για την συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής  του 1ου 
Λαϊκού Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «ΦΙΛΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ». 
                                                                                               Α.Μ. 121/2015 
                                                                         Προϋπολογισμός: 900 € με Φ.Π.Α. 23 % 

 

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το 
διαθέσιμο από τον Δήμο για το σύνολο των  υλικών  που δύναται να προμηθευτεί ο Δήμος 
για την συγκεκριμένη εκδήλωση και δεν δεσμεύει το Δήμο όσον αφορά στην ποσότητα 
των υλικών που θα χρειαστεί κατά το έτος 2015. 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων 
των υλικών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για το κάθε είδος 
εξοπλισμού για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη ή 
ανά ομάδα των προς προμήθεια ειδών. 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε 
είδος. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση. 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 
6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές, ισχύος τουλάχιστον μέχρι 
την 31/12/2015. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο 
της προμήθειας μετά την προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και υλικών 
από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 
συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά την διάρκεια της 
καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και την έκδοση επ΄ ονόματι του, 
των αντίστοιχων Χρηματικών Ενταλμάτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου. 
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33ο 
άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35ο άρθρο της 
11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε 
η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του 
αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Πλημμελής κατασκευή. 
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη και υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της 
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 
αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Φόροι - τέλη – κρατήσεις. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 
κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο : Εξοφλητικός λογαριασμός. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια 
ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο : Χρόνοι και τόποι παράδοσης. 
Τα προς προμήθεια είδη και υλικά θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν σε τόπο και 
χρόνο που θα οριστούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου και σίγουρα δέκα πέντε (15) ημέρες 
τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκδήλωσης. 
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών και υλικών θα 
επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή. 
Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια 
επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από 
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την 
τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή 
λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της 
επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Φιλαδελφείας - 
Χαλκηδόνος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό 
του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού 
τρόπο. 
Η οριστική παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με 
μακροσκοπικό έλεγχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών το πολύ από την παράδοση των 
υλικών. 
  
                                                                                        

Νέα Χαλκηδόνα 15/07/2015 . 
 
 
     
 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                          
 
 
 ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                       ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ. 
 Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ                                                       Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ €  

 ΟΜΑΔΑ Α΄    

1 

Μετάλλιο  
διαμέτρου 50 mm με 

κορδέλα (μήκους 80 cm 
και πλάτους 22 mm) και 

εκτύπωση οπίσθιας όψης 
με κείμενο και λογότυπο. 

 50 τεμ.  

2 

Κύπελλο διαστάσεων: 
ύψος 35 cm και διάμετρο 

κούπας 14 cm και με 
ταμπελάκι με κείμενο και 

λογότυπο. 

  20 τεμ.  

3 

Αναμνηστική Πλακέτα 
διαστάσεων: ύψος 23 cm 

και πλάτος 19 cm με 
κείμενο και λογότυπο. 

 2 τεμ.  

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    

Φ.Π.Α. 23 %   

ΣΥΝΟΛΟ    

 ΟΜΑΔΑ Β΄    

1 
Αναμνηστικά Διπλώματα – 
Διχρωμία 25 cm Χ 25 cm. 

 700  τεμ.  

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    

Φ.Π.Α. 23 %   

ΣΥΝΟΛΟ    

 ΟΜΑΔΑ Γ΄    

1 Σχοινί  50  μέτρα  

2 
Κορδέλα Οριοθέτησης  

κόκκινη - άσπρη 
 10 τεμ.  

3 Παραμάνες  800 τεμ.  

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    

Φ.Π.Α. 23 %   

ΣΥΝΟΛΟ    
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