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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια µουσικών οργάνων για
τις ανάγκες της φιλαρµονικής ορχήστρας του ∆ήµου Πειραιά.
Τόπος παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις της Φιλαρµονικής(Π. Βλαχάκου 34 & Σαλαµίνος
Αγ. Σοφία Πειραιάς).
Προϋπολογισµός: 1920,49 ευρώ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνουν τον Κ.Α.
15.7135.47 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016 και τον αντίστοιχο Κ.Α.
έτους 2017.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
1.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147.Ά 8-8-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών
και Υπηρεσιών(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2.Τον Ν.3852/7-6-10 ΦΕΚ 87 Ά /7-6-10<<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης εκτός της περίπτωσης ΄β της
παρ.VII του άρθρου 172 παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196,που
καταργούνται µε τον Ν.4412/16.
3.Τον Ν. 3463/2006 Κύρωση Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων εκτός των παραγράφων 13 του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ.5 του άρθρου
223,του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257,της παρ.7 του άρθρου 265, της
παραγράφου 1 του άρθρου 268 που καταργούνται µε τον Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.(αρ.118 του
Ν.4412/16).

Την ηµέρα της απευθείας ανάθεσης οι συµµετέχοντες οφείλουν να
προσκοµίσουν:
1.Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.
2.Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3.∆είγµατα των µουσικών οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Κατακύρωση αποτελέσµατος
1.Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν συνηµµένο δείγµα
του οργάνου που θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης.

2.Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή
εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
3.Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος, ο ανάδοχος της
προµήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Υπογραφή σύµβασης

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια,υποχρεούται εντός του
προβλεπόµενου χρόνου(αρ.105 του Ν.4412/16) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης,για την υπογραφή του συµφωνητικού.Η διάρκεια της
σύµβασης θα είναι 15 ηµερών.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος παράδοσης
Τα όργανα θα παραδοθούν α) εντός δέκα πέντε (15) ηµερών.
.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Παραλαβή ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορισθεί(αρ.221 του
Ν.4412/16),και σύµφωνα µε το (αρ. 208 του Ν.4412/16) και να είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών
υλικών

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.Παράταση
προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αρ.206

του Ν. 4412/16) µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
επιβάλλεται στον προµηθευτή κυρώσεις (άρ. 207 του Ν. 4412/16) συγκεκριµένα:
1.Αν το υλικό φορτωθεί –παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 εκπρόθεσµα.
2.Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα
παραδοθέντων υλικών,χωρίς Φ.Π.Α.Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα
επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα,το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3.Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση –
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών,µε απόφαση του αποφαινοµένου
οργάνου,ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,δεν λαµβάνεται υπόψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών,για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και παρατείνεται,αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης .

ΑΡΘΡΟ 9ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψειτη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικούΣυµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβασηκαι από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε ήαντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο
παράτασης που τουδόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 τουΝ.
4412/16.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύµβαση,
όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση,επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου κυρώσεις.
AΡΘΡΟ 10ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, και τυχόν έξοδα χηµικού
ελέγχου καθώς και κρατήσεις
α)φόρος 0.06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή
τιµή.Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
AΡΘΡΟ 11ο
Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το αρ.200 του Ν.4412\16,µε χρηµατικό
ένταλµα.Μετά το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών και εφ όσον δεν
παρατηρηθεί καµία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα καταβληθεί το 100% του
αντίστοιχου συµβατικού τιµήµατος.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ-ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
β)

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΦΟΥΝΗ

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ\ΝΟΣ
Ο ∆\ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ.ΜΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πειραιάς, 10\9\2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
AΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
Κ.Α. 15.7135.47 ΠΟΣΟ 1920,49 ευρώ
Πληροφορίες: Ιωάννης- Σέργιος Μαγιάτης
συµπ\νου Φ.Π.Α. 24%
Τηλ-fax:210 4201008,6985087532
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια 2 κλαρινέτων πλαστικών για τις ανάγκες
της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα µελέτη.
Θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
Το Κλαρινέτο να είναι πλαστικό YAMAHA YCL 255 Τονικότηταs Bb. Το σώµα του
οργάνου να είναι από πλαστικό ABS resin για µεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια στο
χρόνο. Μάτ φινίρισµα. Επανασχεδιασµένα κλειδιά µε αντοχή στην παραµόρφωση.

Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στην σκουριά και άριστη απόδοση. Θήκη
µεταφοράς.Τεµάχια 2.

Λόγο οµοιοµορφίας ηχοχρώµατος και οµοιογένειας του ήχου, που είναι υποχρεωτική
κατά τα διεθνή επαγγελµατικά πρότυπα και επειδή όλοι οι µουσικοί στην οµάδα των
κλαρινέτων εργάζονται µε όργανα µάρκας Yamaha που τους έχει διαθέσει ο ∆ήµος,η
αγορά των δύο κλαρινέτων επιβάλλεται να είναι της ίδιας εταιρίας.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ-ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
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