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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΆΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η παρούσα αφορά γενικώς την εκτέλεση πάσης προμήθειας Δημοτικών και 

Κοινοτικών ειδών, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Ο.Τ.Α 
και που υπάγονται στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 
α. Η απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185/23-3-1993) του Υπουργού 

Εσωτερικών περί Ενιαίο Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

β. Των αριθμ. 27874/27/ 8-6-93,40662/10-9-93, 55278/22-11-93 
ερμηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

γ. Οι σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/89). 

δ. Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που ήθελε ισχύει κατά την κρίσιμη 
ημερομηνία διεξαγωγής της προμήθειας.  

 

ΆΡΘΡΟ 3 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Κατά τη μελέτη των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται 

οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και των 
άλλων συναρμοδίων Υπουργείων. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
α. Η τεχνική περιγραφή 

β. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
δ. Τεχνικές προδιαγραφές 

ε. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 
ΆΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

 Αυτές ορίζονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  
      

ΆΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
– ΕΚΠΤΩΣΗ 

Ισχύουν σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 33, 34, και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  
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ΆΡΘΡΟ 7 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ – 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Δείγματα των υλικών πρέπει να 

υποβάλλονται προς έγκριση πριν από την χρησιμοποίησή τους, σύμφωνα με 

το άρθρο 38 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΆΡΘΡΟ 8 

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους 
βάσει κειμένων νόμων, φόρους, τέλη, κρατήσεις, τους ισχύοντας κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή της απευθείας ανάθεσης  

Εάν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, 
τέλη, κρατήσεις ή καταργούν τέτοιοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί 

πλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου 

πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι πληρουμένου 
εξοικονομούμενου επί πλέον ποσού. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει 

τον κύριο της προμήθειας. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου αποτελεί τεκμήριο ότι 

έλαβε αυτός υπόψη κατά τη σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες 
της αγοράς. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 
Χρόνος εγγύησης ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν 

από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Αυτός περιγράφεται αναλυτικότερα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή στο 

εσωτερικό ή στο εξωτερικό είναι αυτά που καθορίζονται στα άρθρα 36 και 37 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

ΆΡΘΡΟ 12 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την επιτροπή παραλαβής 

σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση. 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
αποτελείται όπως προ έπεται στο άρθρο 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παραπάνω άρθρου του 

σχετικού κανονισμού. 
 

ΆΡΘΡΟ 13 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο όπως 

ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΆΡΘΡΟ 14 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων 

αλλά και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων θα αντιμετωπίζεται: 
α. Με τις διατάξεις της αριθμ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου 

Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α». 

β. Το Π.Δ. 410 του 95 (Δ.Κ.Κ.) 
γ. Τις διατάξεις του Ν. 1797/88 και 2000/91. 

δ. Το Π.Δ. 105/89 για όσα θέματα δεν ρυθμίζει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 

 
Χίος, 09/10/2015 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Παναγιώτα Καλλιοντζή 

Αγρ. Τοπ. Μηχ. με βαθμό 

Ε. 

 Ο Προϊστ. της Δ/νσης Τεχν. Υπηρες. Δ. 
Χίου 

 

 

 

Ελευθέριος Παπαλάνης 

ΠΕ Πολ. Μηχ. με βαθμό Β 

 


