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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση των σχετικών με το θέμα υπηρεσιών,
η δαπάνη των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της σχετικής μελέτης της Διευθυνσης Τεχνικων Υπηρεσιων, Χωροταξιας,
Υπηρεσιας Δομησης και Περιβαλλοντος του Δήμου Σπάρτης.
Η μελέτη αφορά της πάσης φύσεως υπηρεσίες συντήρησης, σε εξωτερικά συνεργεία, των οχημάτων,
μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου.
Άρθρο 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η εκτέλεση των υπηρεσιών διέπονται από τις παρακάτω
νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα,
αποφάσεις και εγκυκλίους, καθώς και από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω
αλλά παρ' όλα αυτά έχουν εφαρμογή και ισχύουν :
• Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας
καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»
• Άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
• Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
• Άρθρο 38, 72, 116, 117, παρ. 2 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 3ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ # 46.000,00 #
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
Τα ποσά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για το σύνολο των
υπηρεσιών, ανά ομάδα έως την λήξη της σύμβασης και δεν δεσμεύουν το Δήμο σε κατώτερα όρια.
Άρθρο 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που θα καθορίσει η Οικονομική
Επιτροπή και το τεύχος της μελέτης.
Άρθρο 5ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σχετικής
σύμβασης ή των συμβάσεων αν έχουμε περισσότερους από έναν αναδόχους.
Οι τιμές της μελέτης ή της προσφοράς θα ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται
ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή.
Άρθρο 6ο : ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη που
τυχόν την συνοδεύουν. Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα

συμβαλλόμενα μέρη. Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της, την πρωτοκόλληση αυθημερόν στο
πρωτόκολλο του Δήμου και την ανάρτησή της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & μειοδότη, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται
μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (περίπτωση α της
παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016).
Ο χρόνος εγγύησης για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών, μετά την πάροδο των οποίων διενεργείται η
παραλαβή, καθορίζεται από τον προσφέροντα με την υποβολή της προσφοράς του και δεν μπορεί να
είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο πάροχος οφείλει, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό
διάστημα θα ορίζεται για κάθε συντήρηση μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από
την έκταση και σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που
παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του
κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του.
Σε περίπτωση που ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει
εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφαρμόζονται οι διαδικασίες των σχετικών άρθρων των όρων
διακήρυξης και επιβάλλονται στον πάροχο οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 8ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΠΑΡΟΧΟΥ
Η πληρωμή της αξίας των προσφερόμενων εργασιών θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά,
με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, με την
έκδοση του αντιστοίχου τιμολογίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής
στο λογιστήριο του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ και την
ισχύουσα νομοθεσία και με τις σχετικές βεβαιώσεις μετά από κάθε παραλαβή επισκευής, από την
αρμόδια Επιτροπή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.
Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και
Κοινοτήτων ή υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την
ημέρα της Δημοπρασίας βαρύνουν τον πάροχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Επιπλέον
των ανωτέρω οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο αναδειχθείς πάροχος της εργασίας
βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο
των παρόντων όρων διακήρυξης.
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