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Προϋπ/σµού: 2.988,9 € συµπ/νου ΦΠΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάθεση εργασίας, βιβλιοδεσία 54
βιβλίων των αποφάσεων και πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆.Σ. ετών 2007, 2008,
2009 & 2010 η δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 2.988,9 συµ/νου Φ.Π.Α.
κ΄ θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.07.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
Α)Το ∆ηµοτικό και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463, ΦΕΚ 114Α/8-6-2006)
Β)Του Π.∆. 28/1980 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ (ΦΕΚ11/Α),
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
Γ)Αρ. 157 του Ν.4281/14
∆)Ν. 2362/95 αρ. 83 Υ.Α. 35130/739 ΦΕΚ Β΄1291/10 καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 23, παρ. 2 της αριθµ. 11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993) κανονιστικής
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 παρ. 20 περίπτωση Θ΄ του Ν. 1797/1998(ΦΕΚ 164/Α’4-8-1988) τις
απόφαση 27319/18-7-2002 κοινή απόφ. Των Υπουργών ΕΣ.∆.∆.Α, και ανάπτυξης.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιµολόγιο µελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή-µελέτη
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Ο εργολήπτης έχει υποχρέωση να ενηµερωθεί από τον υπεύθυνο για την διαδικασία
και τρόπου εκτέλεσης του έργου και έχει αποκλειστική ευθύνη για την καλή εκτέλεση
της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατά την πρόσκλησή τους για την απευθείας ανάθεση
ή τον πρόχειρο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους
τα εξής δικαιολογητικά:
1)Υπεύθυνη δήλωσης ότι µελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της µελέτης της
εργασίας.
2)Οικονοµική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).
3) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η παράδοση των δεµένων βιβλίων ορίζεται σε διάστηµα τριών (3) µηνών, από την
υπογραφή της σύµβασης. Ο εργολήπτης είναι υποχρεωµένος να λάβει τα απαραίτητα
µέτρα για την µεταφορά και παράδοσης όλων των βιβλίων στο Τµήµα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Επίσης ο εργολήπτης έχει υποχρέωση να ενηµερωθεί από τον υπεύθυνο
βιβλιοδεσίας για την κατασκευή των τόµων και έχει αποκλειστική ευθύνη για την
καλή εκτέλεση της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Η πληρωµή της εργασίας θα γίνει µε την παραλαβή των δεδοµένων τόµων.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήµανσης των
συµφωνητικών, τελών κλπ νόµιµες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Ο εντολοδόχος, στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εργασίας υποχρεούται κατά την
υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης, το ύψος της οποίας να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί αξίας της σύµβασης
χωρίς ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Ο ∆ήµος µας δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τη συνολική δαπάνη που αναγράφεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται από την Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου στο όνοµα του εντολοδόχου, µετά την παραλαβή των εργασιών και εφόσον η
επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα
ως προς την εκτέλεση αυτών.
Επίσης οποιοδήποτε πρόβληµα αναφερθεί ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση
διόρθωσή του.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις.
1. Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ)
ποσοστό 2% σε περίπτωση πρόχειρου διαγωνισµού.
2. Φόρος εισοδήµατος 8% ή 20% σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης τα έξοδα χαρτοσήµανσης του συµφωνητικού της
εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισµού ή η απευθείας ανάθεση,
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για
ποσό ίσο µε το 5% του προϋπολογισµού της µελέτης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο και
κατατίθεται υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση και
από τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 ή προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις του Π.∆. 28/1980
ή προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση του
∆ηµάρχου να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη
προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών.
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή προφανών
κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ηµερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις συµβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της εργασίας.
Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µέχρι
την οριστική παραλαβή.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώµατος να λάβει µε οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση
δηµοτικών και κοινοτικών προµηθειών, εργασιών, για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην
απόφαση του Συµβουλίου και δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο
του έτους.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάθεση εργασίας βιβλιοδεσίας 54 βιβλίων,
Αποφάσεων & Πρακτικών του ∆ηµ. Συµβουλίου ετών 2007, 2008, 2009 & 2010.
Η βιβλιοδεσία πρέπει να είναι στέρεη και επιµεληµένη από τεχνική καλλιτεχνική
άποψη και µε άριστα υλικά ως εξής :
1.Το ράψιµο του κάθε βιβλίου να γίνεται µε λινή κλωστή που θα διατρέχει τη µέση
του τυπογραφικού φύλλου από πάνω µέχρι κάτω, θα είναι συνεχής και θα γίνεται σε
τρεις κυρίους σπάγκους, ενώ οι πριονιές στη ράχη του τυπογραφικού πρέπει να είναι
πέντε.
2.Σε περίπτωση που τα βιβλία είναι φύλλα-φύλλα να γίνονται γκοµαριστά µε
ενισχυµένη ράχη (τέλλα) και µε atlacole βιβλιοδεσίας.
3.Πριν από το πρώτο και µετά το τελευταίο τυπογραφικό πρέπει να τοποθετούνται 1
έως 2 φύλλα.
4.Τα χαρτόνια καπάκια του βιβλίου πρέπει να είναι α) στεγνά και ποιότητας EXTRA
β) φοδραρισµένα από το εσωτερικό µέρος µε τα σάνταρ περιθώρια και νερά (βλέπε
προηγούµενο δείγµα).
5.Το χρώµα του δέρµατος, µαύρο µε χρυσή γραφή στη πάχη.
6.Κατά τη βιβλιοδεσία να τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες της Υπηρεσίας που θα
σηµειώνονται πάνω σε κάθε βιβλίο.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισµός αυτός αφορά την εργασία Βιβλιοδεσία αποφάσεων & πρακτικών
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας των ετών 2007, 2008,
2009 κ΄ 2010.
Η δαπάνη για το οικον. έτος 2015 διαµορφώνεται στο ποσό των 2.988,9 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.07.
α/α Είδος εργασίας
1.

Βιβλιοδεσία
αποφάσεων &
πρακτικών ∆.Σ.
(2007 έως 2010)

Μονάδα Μέτρησης

Τιµή
Μονάδας

Τεµάχιο

45 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΙΚ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ

Ποσότητα

54

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝ∆Ρ.ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΑΚΗΣ

∆απάνη χωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
23%

2.430 €

558,9€

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

∆απάνη µε
Φ.Π.Α.

2.988,9 €

