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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, 
για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 59.998,99€. 
 Συγκεκριμένα η προμήθεια αποτελείται από τρεις ομάδες : 
ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 
ΟΜΑΔΑ Β: ΒΙΒΛΙΑ ΜΠΛΟΚ ΚΤΛ 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΧΑΡΤΙ 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο ανά ομάδα (για όλα όμως 
τα υλικά της ομάδας) σύμφωνα με τα έντυπα οικονομικής προσφοράς της μελέτης. Αν ένας 
προμηθευτής επιθυμεί να δώσει προσφορά για περισσότερες της μια ομάδες ή για όλες τις 
μονάδες τότε θα πρέπει να συμπληρώσει τα αντίστοιχα έντυπα. 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης αυτό της 
χαμηλότερης τιμής. 
Θα πρέπει να προσκομιστούν απαραίτητα δείγματα για όλα τα υλικά. 
 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Μυτιλήνη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016           Μυτιλήνη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
               Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ   
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις 
ανάγκες του Δήμου Λέσβου. 
 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 
1. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
2. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 
3. Τον Ν 3463/06 (ΦΕΚ 114α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
4. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
5. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και 
Τοπικό Τύπο και άλλες Διατάξεις» 
6. Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Λοιπές Διατάξεις» 
7. Το Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
8. Το Ν.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» 
9. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις 
10. Το Ν 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων 
11. Το  N. 4013/2011, ΦΕΚ Α 204/15.09.2011: Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις. 
12. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 120/Τεύχος Α’/29-5-2013, ο Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/Α/13.7.2010) Πρόγραμμα Διαύγεια 
13 Το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α 235/1-11-2013) Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και άλλες διατάξεις (αρ. 14), 
14 Την Υποπαράγραφο Ζ του Ν. 4152 ΦΕΚ Α' 107 09.05.2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 
15. Την ΥΠΑΣΥΔ του 2008 ΦΕΚ540/Β  /27.3.2008) 
16 το ΠΔ 60/2007 - ΦΕΚ 64/Α'/16.3.2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 



17. Το Ν. 4281/14 ΦΕΚ Α’16008.08.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
18. Τον Ν 3861/2010 (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. 
19. Τον Ν 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

20. Τον Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις»  
21. Τον  Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 
9, παρ.4β).  
22. Την  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  
23. Τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω. 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 

 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η Τεχνική Έκθεση. 
2. Ο προϋπολογισμός. 
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας θα αποφασιστεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 
 

Άρθρο 5ο 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

 
Τα είδη θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου εντός πέντε (5) 
ημερών από την παραγγελία.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού 
χρόνου. 
Μπορεί ο Δήμος Λέσβου  να κάνει την προμήθεια των υλικών τμηματικά ανάλογα με τις 
ανάγκες του και μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την 
επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 

Άρθρο 6ο 
Σύμβαση 

 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας 
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση 



υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 
χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Άρθρο 7ο 
Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής 

 
Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής (σε περίπτωση διαγωνισμού) καταπίπτει υπέρ 
του Δήμου, και επιβάλλονται στον προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 
Υπουργικής απόφασης. 
 

Άρθρο 8ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει 
προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύος ίσης με το χρόνο παράδοσης και 
εγκατάστασης, πλέον δύο μηνών. 
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική 
παραλαβή των κλιματιστικών από την αρμόδια επιτροπή. 
 

Άρθρο 9ο 
Χρόνος εγγύησης 

 
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή των 
κλιματιστικών, μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του, θα 
καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων. 
 

Άρθρο 10ο 
Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης, μπορεί να 
επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα 
άρθρα 33 και 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 11ο 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

 
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου 
προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις 
της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την 
τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται με βάση των διατάξεων της 11389/93 
Υπ. Απόφασης, η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
 

 



Άρθρο 12ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την 
ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των 
υλικών. 
 

Άρθρο 13ο 
Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, 
επιλύονται σύμφωνα με το Άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 
 

Άρθρο 14ο 
Πλημμελής κατασκευή 

 
Αν η κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Σύμβασης ή 
εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα 
αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν στον χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή 
ελαττώματα που δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να 
επιδιώξει την αντικατάσταση των υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ίδιων 
προδιαγραφών. Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 

Άρθρο 15ο 
Εφοδιασμός με ανταλλακτικά 

 
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την 
υπογραφή της σύμβασης να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και 
εξαρτήματα. 
Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής 
υποχρεώνεται να έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στο 
Δήμο. 
 

Άρθρο 16ο 
Τρόπος Πληρωμής 

 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα καταβληθεί μετά την προσωρινή 
παραλαβή. 
 
 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Μυτιλήνη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016     Μυτιλήνη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
               Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ   

      
 

 
       ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ        ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
        
 



 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                      ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                         
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2016                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.998,99 € 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις 
ανάγκες του Δήμου Λέσβου για το έτος 2016. 
 

Άρθρο 2ο 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
Όλα τα είδη θα είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Δεν θα γίνονται δεκτά είδη που έχουν μείνει 
αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα και πιθανόν να έχουν χάσει τις ιδιότητες τους. Τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που απαραίτητα πρέπει να διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη 
αναφέρονται στον πίνακα των εντύπων τεχνικής προσφοράς. Με την συμπλήρωση του 
εντύπου (ή των εντύπων) τεχνικής προσφοράς ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται και δηλώνει με 
ναι ή όχι αν τα είδη που προσφέρει έχουν τις αναφερόμενες προδιαγραφές. Στην περίπτωση 
του όχι η προσφορά αποκλείεται.  
Σε περίπτωση που στο έντυπο τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου έχει δηλωθεί ψευδώς ναι 
(ψευδή συμφωνία με τις προδιαγραφές) και διαπιστωθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης ότι 
το προσφερόμενο είδος δεν καλύπτει τις προδιαγραφές ,τότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
παραδώσει στον Δήμο Λέσβου άλλο μοντέλο ή εταιρεία (που να πληρή τις προδιαγραφές) στην 
απαιτούμενη ποσότητα και στην τιμή που προσέφερε.  
Θα προσκομισθούν απαραίτητα δείγματα. Ειδικότερα για το χαρτί Α4 και Α3 των 80 γρ  θα 
γίνει δοκιμαστική εκτύπωση σε δυο τουλάχιστον διαφορετικούς εκτυπωτές της υπηρεσίας 
ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του. 
 
 
 
 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μυτιλήνη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016     Μυτιλήνη ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016                               
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