
 

 

 
    

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Γραφικής ύλης, 

μικροαντικειμένων γραφείου, 

εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών 

& φωτοτυπικού υλικού.        

 Α.Μ. : 64/2018 

 

Προυπ. 57.600,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ) 

 

   

 

 

    

     

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

  

H παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια Γραφικής ύλης μικροαντικειμένων 

γραφείου, εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών & φωτοτυπικού υλικού, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων:  

 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87 Α’). 

 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016. 

 την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα. 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και 

τις ερμηνευτικές αυτού εγκυκλίους. 

 των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων (πλην των ήδη αναφερομένων) λοιπές    



 

κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και σύμβασης και γενικότερα 

κάθε διάταξη (νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1. Κ.Α. 02.10.6613.007 με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί)» ποσού 12.000 €  . 

2. Κ.Α. 02.10.6612.001 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» 

ποσού 20.000 €  . 

3 Κ.Α. 02.15.6612.001 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και εποπτικού υλικού» ποσού 

14.000 €  . 

4.    Κ.Α. 02.45.6612.001 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου», ποσού 

500,00€. 

5. Κ.Α. 02.60.6612.001 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης  και εποπτικού υλικού παιδικών 

σταθμών» ποσού 8.300,00 €. 

6.  Κ.Α. 02.60.6612.002 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης  και αναλωσίμων υλικών για το κέντρο 

κοινότητας (ΕΣΠΑ)» ποσού 1.300,00 €. 

7. K.Α. 02.60.6612.004 με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης  -σχολικών ειδών για τα παιδιά των 

ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΕΣΠΑ)» ποσού 1.500,00 €,  

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνική περιγραφή- ενδεικτικός προϋπολογισμός, προϋπολογισμός 

προσφοράς,). 

β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

γ. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που ανετέθη η προμήθεια . Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 

ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα 

προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2%), επί της προεκτιμώμενης αμοιβής (εκτός Φ.Π.Α.), ήτοι (928,99€), ενιακόσια είκοσι-οκτώ 

ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των 

ζητούμενων ομάδων, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ 

Φ.Π.Α. για τις συγκεκριμένες ομάδες της μελέτης για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά για κάθε 

ομάδα ως εξής: 

1. ΟΜΑΔΑ Α΄ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 419,27€. 

2. ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

ποσού:79,29 €. 

3. ΟΜΑΔΑ Γ΄ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΑ), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού: 

196,91€. 

4. ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ(ΧΑΡΤΙ), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού: 193,50€.   

5. ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού: 40,00€.   

 

 

Η εγγυητική δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους 



 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι 

ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ’ αυτούς που αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό. 

Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

Ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής 

εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο 

αναλογών Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης , όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής και επιστρέφεται μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης . 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης δύναται να εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 

δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο ή από αναγνωρισμένη Τράπεζα ή ΤΣΜΕΔΕ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της 

ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από 

την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην 

προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.  

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του 

μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ο χρόνος παράδοσης θα γίνεται τμηματικά ή εις ολόκληρον ύστερα από σχετική ειδοποίηση της 

υπηρεσίας μετά  την  υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/12/18. Η παράδοση παραλαβή θα 

διεξαχθεί αναλυτικά ως εξής: 

6. ΟΜΑΔΑ Α΄ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ : 

α) οτι αφορά τα είδη του ΚΑ:02.10.6612.001 στην Αποθήκη του Δήμου οδός Πλουτάρχου 61 

& Θεσσαλονίκης Νέα Φιλαδέλφεια, ΤΗΛ: 210 2527758 (τιμολόγιο στον ΚΑ: 02.10.6612.001). 

β) οτι αφορά τα είδη του ΚΑ:02.15.6612.001 στην Αποθήκη του Δήμου οδός Πλουτάρχου 61 

& Θεσσαλονίκης Νέα Φιλαδέλφεια 210 2527758  (τιμολόγιο στον ΚΑ: 02.15.6612.001). 

γ) οτι αφορά τα είδη του ΚΑ:02.45.6612.001 στο Κοιμητήριο του Δήμου (τέρμα Πίνδου ) 

(τιμολόγιο στον ΚΑ: 02.45.6612.001. 

δ) οτι αφορά τα είδη του ΚΑ:02.60.6612.001 στην Αποθήκη του Δήμου οδός Πλουτάρχου 61 



 

& Θεσσαλονίκης Νέα Φιλαδέλφεια 210 2527758 (τιμολόγιο στον ΚΑ: 02.60.6612.001). 

ε) οτι αφορά τα είδη του ΚΑ:02.60.6612.002 (ΕΣΠΑ) στην Αποθήκη του Δήμου οδός 

Πλουτάρχου 61 & Θεσσαλονίκης Νέα Φιλαδέλφεια 210 2527758  (τιμολόγιο στον ΚΑ: 

02.60.6612.002). 

στ)  οτι αφορά τα είδη του ΚΑ:02.60.6612.004 (ΕΣΠΑ) του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Ν.Φιλαδέλφειας  θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του, στην οδό Μαραθώνος 26 στη Ν.  

Χαλκηδόνα τηλ. 210 2523388 ή 210 2582295. 
7. ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ), στην Αποθήκη του Δήμου οδός 

Πλουτάρχου 61 & Θεσσαλονίκης Νέα Φιλαδέλφεια (τιμολόγιο στον ΚΑ: 02.60.6612.001) σε 

συσκευασίες για κάθε παιδικό σταθμό ξεχωριστά, κατόπιν συννενόησης με το τμήμα 

Προμηθειών. 

8. ΟΜΑΔΑ Γ΄ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΑ), στην Αποθήκη του Δήμου οδός 

Πλουτάρχου 61 & Θεσσαλονίκης Νέα Φιλαδέλφεια (τιμολόγιο στον ΚΑ: 02.15.6612.001), σε 

συσκευασίες για κάθε παιδικό σταθμό ξεχωριστά, κατόπιν συννενόησης με το τμήμα 

Προμηθειών. 

9.  ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ(ΧΑΡΤΙ), στην Αποθήκη του Δήμου οδός Πλουτάρχου 61 & 

Θεσσαλονίκης Νέα Φιλαδέλφεια (τιμολόγιο στον ΚΑ: 02.10.6613.007) . 

10. ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ  στο  Δημαρχείο Δεκελείας 97 Ν.Φ. 

11.              (τιμολόγιο στον ΚΑ:02.10.6612.001) . 

   

ΑΡΘΡΟ 10ο  

 

Οι Κακοτεχνίες και ατέλειες δεν δικαιολογούνται, καθώς και καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης. 

Οι παραλαβές υλικών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία έχει οριστεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και σε 

συνδυασμό με το άρθρο 65, παρ. 1 του Ν.3852/2010). 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Αν κατά την παραλαβή βρεθεί υλικό που δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή των τεχνικών 

προδιαγραφών και γενικά των προσφερομένων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής 

δεν είναι δυνατόν να καταστεί απολύτως κατάλληλο και έτοιμο για χρήση, ο προμηθευτής θα είναι 

υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί στην αντικατάσταση όλης της ακατάλληλης 

ποσότητας μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί στην 

προθεσμία αυτή τότε επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με την αξία του υλικού. 

 

Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη φορτωθούν-παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόσθεμα, όπως ορίζει το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία 

εκτέλεσης της προμήθειας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου 

ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για μέρος αυτής άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια 

της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 

Στη συμβατική αξία των υλικών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κρατήσεις, οι οποίες 

θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος όπως ορίζει το άρθρο 191 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Μετά την εκπλήρωση κάθε συμβατικής υποχρέωσης και μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου  

παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υφίστανται 

παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται 

μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών που παρατηρήθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της παραδόσεως αυτής. 

 

           ΕΘΕΩΡΗΘΗ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ    23-4-18 

      Νέα Φιλαδέλφεια     

 Η Δντρια Οικ.Υπηρεσιών 

 

 Οι συντάκτες 

 

                                                                

Καραντάνης Αργύριος 

                                                                                

Νικολοπούλου Γεωργία  

ΠΛΕΣΙΤΗ ΑΝΘΗ   

         

      

         Η Συντάξασα  

      

    ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

     
 

 

 

 

 


