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ΑΡΘΡΟ 1
ο

  

Αντικείμενο 

Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ιάσμου  

να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων 

και μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών 

επισκευής συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων για το έτος 2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο

 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας και της εργασίας 

υπάγονται στις διατάξεις:  

  Της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 

«Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς ανταλλακτικών & 

προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & 

των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53».  

 Του Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και 

ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. 

 Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94. 

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπ. και ισχύει με το Ν. 

4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο

  

Συμβατικά στοιχεία 

 Συμβατικά στοιχεία είναι:  



α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

β) Παρούσα μελέτη- τεχνική περιγραφή (τεχνική έκθεση) 

γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

δ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

ε) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων   

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο

  

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της παρούσας δημόσιας σύμβασης, μετά την κατά το νόμο έγκριση του 

αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός 

καθορισμένης βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της διακήρυξης της παρούσας από την 

έγγραφη ειδοποίησή του, για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει την κατά το 

άρθρο 5 της παρούσης, εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει 

χρονική διάρκεια έως το τέλος του έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της. 

Μετά την παρέλευση του έτους μπορεί η ισχύς της να παραταθεί, εφόσον είναι εφικτή 

ανάλογη τροποποίηση των σχετικών κωδικών ( Κ.Α. ) του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ιάσμου του έτους 2021. Επίσης για δικαίωμα παράτασης της σύμβασης έχει ισχύ ο Ν. 

4412/2016 (άρθρο 132). 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα 

γίνεται τμηματική παράδοση και πληρωμή των ειδών της σύμβασης, σύμφωνα και με τα 

οριζόμενα στην Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσης. 
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ο

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας 

του είδους (ομάδας ή ομάδων για τις οποίες αναδείχθηκε ανάδοχος), χωρίς το Φ.Π.Α.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο 

διάρκειας ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος 

μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του είδους (ομάδας ή ομάδων 

εξοπλισμού) και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Οι εγγυητικές κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του 

Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή 

των υπό προμήθεια ανταλλακτικών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε 

βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε 

κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε 

φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται µε 

την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της 

ειδοποίησης της υπηρεσίας αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς 



αυτό προξένησε. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας να αντικαταστήσει 

ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. Η 

αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την ειδοποίηση 

της υπηρεσίας. 
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ο

 

Παράδοση ανταλλακτικών-Παραλαβή υλικών 

Λόγω του ότι τα οχήματα του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι 

παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί, με μέγιστο τις πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελίας και για αυτά τα οποία θα πρέπει να 

παραγγελθούν στο εξωτερικό από τους ανάδοχους το μέγιστο δέκα ημερών εκτός 

ιδιαιτεροτήτων. 

Ο Δήμος θα παραγγέλνει τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζεται βάση των 

πραγματικών του αναγκών και στον πραγματικό χρόνο. Η προσωρινή παραλαβή των 

ανταλλακτικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής προτείνει την τέλεια απόρριψη και αντικατάσταση των υπό παραλαβή 

ανταλλακτικών. 

Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της επιτροπής, 

εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση αυτών , σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο τρόπο.  

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

του αναδόχου. Μετά τη πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης, ενεργείται βάσει των 

κείμενων διατάξεων η οριστική παραλαβή ειδών. 
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Ποιότητα υλικών. 

 Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούρια και άριστης ποιότητας. Ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά κατά την 

κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, 

µε δαπάνη των προμηθευτών.  
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Παράδοση εργασιών - Παραλαβή εργασιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του μέσα να μεταφέρει το ακινητοποιημένο 

όχημα στο συνεργείο του και να το επισκευάσει εντός πέντε (5) ημερών. Εάν δεν είναι 

δυνατή η επισκευή μέσα σε χρόνο πέντε ημερών τότε θα ενημερώνει την αρμόδια επιτροπή 

η οποία θα εγκρίνει παράταση ή μη της παραπάνω περιόδου. 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει αδικαιολόγητα την εκτέλεση των εργασιών, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής (κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας που ελέγχει την εκτέλεση 



της σύμβασης), ολόκληρο το ποσό δε  της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών εξετάζονται αν ανταποκρίνονται 

απόλυτα και διαπιστώνονται οι τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς 

επισκευής κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη επισκευή τους.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της 

ειδοποιήσεώς του σε διόρθωση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών επισκευαστικών 

εργασιών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή τη 

μείωση του τιμήματος.  
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Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου 

 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα  στην προθεσμία που του ορίστηκε να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 

ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό 

χρόνο. 
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Φόροι-τέλη 

      Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, 

τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  Ο 

Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  
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Τρόπος πληρωμής 

 Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας ή της εργασίας θα γίνεται τμηματικά με 

εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των ανταλλακτικών ή της εργασίας 

από την αρμόδια επιτροπή. 
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Προσφερόμενη τιμή 

Για κάθε ομάδα για την οποία θα υποβληθεί προσφορά, θα κατατεθεί οικονομική 

προσφορά που θα αναφέρει το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) για την 

ομάδα επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του κάθε είδους 

οχήματος και μηχανήματος έργου που περιλαμβάνεται σ' αυτή και το ποσοστό θα είναι 

ίδιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Δηλαδή 

το προσφερόμενο ανά ομάδα ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο για κάθε ομάδα 

ανταλλακτικών και της αντίστοιχης ομάδας εργασιών.  

Ως μέση ωριαία αποζημίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, συντήρησης 

ή τοποθέτησης ανταλλακτικών ορίζεται το ποσό των 40€/ώρα. Ως ωριαία αποζημίωση 

ορίζεται η πραγματική ώρα απασχόλησης του κάθε τεχνίτη για την εκτελούμενη εργασία.  

Για τους κωδικούς δαπανών που αφορούν το σύνολο των οχημάτων και 



μηχανημάτων έργων θα κατατεθούν οικονομικές προσφορές που θα αναφέρουν το 

προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου 

των σχετικών ειδών – ανταλλακτικών του κάθε είδους οχήματος και μηχανήματος έργου 

που περιλαμβάνεται σ' αυτή και το ποσοστό θα είναι ίδιο για την προμήθεια 

ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ομάδα. Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό 

έκπτωσης θα είναι κοινό για όλα τα ανταλλακτικά όλων των ειδών εξοπλισμού που 

περιλαμβάνονται στην ομάδα εξοπλισμού για την οποία θα υποβληθεί προσφορά.  

Οι οικονομικές προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα των εντύπων της 

οικονομικής προσφοράς που ακολουθούν. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου για κάθε 

ομάδα εξοπλισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης % ανάλογα με τις κατατεθείσες προσφορές (εκτός των ομάδων που 

κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας). 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που καταθέτει προσφορά για την προμήθεια 

ανταλλακτικών πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη 

ομάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. 

Όποιος καταθέτει προσφορά μόνο για την προμήθεια ανταλλακτικών θα 

απορρίπτεται.  

 

Ίασμος, 17/03/2021 

 

  Θεωρήθηκε 

Ο συντάξας Η Τμηματάρχης  

   

   

Χρ. Μπαλγκουρανίδης Αναστασία Φραντζέσκου Χρήστος Ζέκος 

Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Γεωπόνος 

 

 


