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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ για το έτος 2017

.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
1. Της παρούσης Διακήρυξης
2.

Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
5. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016
7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλοι –-Προδιαγραφές Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών Προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες
των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες
προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων
Εσωτερικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
-Σύμβαση
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- Η διακήρυξη
-Τεχνική Εκθεση
-Τεχνικές προδιαγραφές
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
-Η συγγραφή υποχρεώσεων
-Εντυπο προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση προθεσμία
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2017
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη, που θα ζητηθούν
από τον υπεύθυνο του Δήμου μετά από τις ανάγκες που θα προκύπτουν, το πολύ σε
πέντε (-5-) ημέρες , κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου τμήματος και στον τόπο που θα
του υποδείξουν. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους
φόρους, τέλη και κρατήσεις (πλην ΦΠΑ) που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5%της συνολικής συμβατικής αξίας ,χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 2
μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας. Η εγγυητική επιστρέφεται μετά
την οριστική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους
ΑΡΘΡΟ 8ο
Πληρωμές
Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από
τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου ,
ΑΡΘΡΟ 9ο
Λοιπές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4412/2016
Διδυμότειχο 17/01/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Διδυμότειχο 17/01/2017
Η Προϊσταμένη
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δοδίδου Πετρούλα
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Η Συντάξασα

Κεσκίνη Βέργω
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
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