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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει όρους οι οποίοι καθορίζουν το πλαίσιο 
με το οποίο θα εκτελεσθεί η προμήθεια σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την 
περισυλλογή, τον χειρισμό και τη μεταφορά όσων αδέσποτων ζώων εντάσσονται στο 
πρόγραμμα προστασίας και κτηνιατρικής φροντίδας του Δήμου Αθηναίων, καθώς και ειδών 
σαγής & ιπποκομίας για τη φροντίδα των αλόγων που φιλοξενούνται στον μικρό ζωολογικό 
κήπο του Άλσους πρώην Σχολής Χωροφυλακής και υλοποιείται από τη Διεύθυνση 
Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. 
 
Προϋπολογισμός:  
 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των : 
18.839,32 € (15.193,00 € + 3.646,32 € 24% Φ.Π.Α.) και θα καταλογισθεί σε βάρος  
του Κ. Α.  6699013 Φ 35 με τίτλο “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την περισυλλογή 
και την φροντίδα αδέσποτων ζώων” των οικονομικών ετών 2019 & 2020. 
 
Αναλυτικά: 
 

Στο οικονομικό έτος 2019 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού  10.000,00 € 
Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 18.839,32 € (15.193,00 € + 3.646,32 € 
24% Φ.Π.Α.), όπου το ποσό των 10.000,00 € θα δεσμευτεί το 2019, ενώ για το υπολειπόμενο 
ποσό των 8.839,32 € θα υπάρξει πρόβλεψη δέσμευσης για το 2020.   
 
ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Τα στοιχεία της μελέτης είναι: 
 

1)  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
2) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
4) Το Τιμολόγιο Μελέτης 
5) Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
 
 



  
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Η παρούσα προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των: 
1. Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. Ν. 4039/12 «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των 
ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 46 του Ν. 4235/14 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 
του Ν. 4412/2016. 
Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει κατά άρθρο. 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται οπωσδήποτε, από πλήρη τεχνική περιγραφή, prospectus 
του υποψήφιου αναδόχου και όποιο άλλο στοιχείο αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, 
θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 
που αναγράφονται στην παρούσα μελέτη. 
 
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα μας και να έχουν και να καταθέσουν την άδεια 
λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων/ απολυμαντικών σκευασμάτων. 
 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο 
εργασιών κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως της παρούσης, τριετία, (δηλαδή για τα 
έτη 2016 – 2017 - 2018), ίσο ή ανώτερο με το 50% του ετησίου ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της παρούσας. Για το σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει ότι 
διαθέτει την ανωτέρω οικονομική επάρκεια και θα προσκομισθεί στην Αναθέτουσα μετά 
την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 
103 του Ν. 4412/2016. 
 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) ή 
και περισσότερες συμβάσεις προμηθειών συναφή ειδών, συνολικής αξίας ίσης με το 50% 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 
Εάν μεν, ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, με αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή. 
Εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, 
είτε με βεβαίωση του αποδέκτη των προμηθειών.  



  
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την 
διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά από κάθε τμηματική παραλαβή 
των ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς 
την ποιότητά τους, θα καταβληθεί δε στον προμηθευτή το 100%. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ο Ανάδοχος θα υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της στο 
ΚΗΜΔΗΣ για ένα έτος. Παράταση του χρόνου παράδοσης δίδεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και μετά από 
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
 
Χρόνος παράδοσης υλικών: 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια υλικά σε άριστη κατάσταση, 
τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Αστικής Πανίδας και εντός δέκα (10) 
ημερών από την έγγραφη τμηματική παραγγελία,  στις αποθήκες της Διεύθυνσης Πρασίνου 
& Αστικής Πανίδας στο «Φυτώριο Γουδί», επί της οδού Κανελλοπούλου 5,  Αθήνα -  Τ.Κ. 
11527, σε ημερομηνίες και ώρες που θα καθορίζονται από τη Δ/νση , 
με δαπάνη του προμηθευτή. Τυχόν ελαττωματικά υλικά  αντικαθίστανται με  ευθύνη  του 
προμηθευτή. 
 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, των υπό προμήθεια υλικών, 
ορίζεται σε (12) μήνες μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. 
Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας για την οποία έγινε η Προμήθεια, να 
αντικαταστήσει εντός προθεσμίας που θα του ταχθεί από την Αρμόδια Υπηρεσία και χωρίς 
καμία πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, το είδος που έχει υποστεί αλλοίωση λόγω κακής 
ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κακής διαδικασίας παραγωγής ή κακής 
συσκευασίας ή παρεκκλίνει κατά οποιοδήποτε τρόπο από την Τεχνικές Προδιαγραφές, 
άλλως με απόφαση Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου επιβάλλεται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και 
πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.  
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό προς πληρωμή του 
προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 



  
ΑΡΘΡΟ 9 ο  
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 
203, 207, 213 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά 
και παράδοση των ειδών σε αποθήκη του Δήμου στο Φυτώριο Γουδή επί της οδού  
Π. Κανελλοπούλου 5, έτοιμα για πλήρη και καλή λειτουργία ασφαλισμένα και 
συσκευασμένα. Επίσης ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα 
γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών στις 
αποθήκες του Δήμου.  
 
                   Αθήνα 12.04.2019 
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