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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1: διατάξεις 
 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
1) του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ». 
2) του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
3) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 
και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την  παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν.3536/07. 
4) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94. 
 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 
1. Διακήρυξη δημοπρασίας 
2. Τιμολόγιο της προσφοράς 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Προϋπολογισμός μελέτης 
5. Τεχνική έκθεση  (προδιαγραφές) 
 

Άρθρο 3: Εργασία 
 

Η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του 
Δήμου Χανίων, για δώδεκα (12) μήνες. Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την 
αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η 
διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση 
του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί. 
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 56.060 € και θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου στους κωδικούς Κ.Α. 10-6253.001 , 20-6253.001 , 30-
6253.001, 35-6253.001, 50–6253.001, 70-6253.001 οικονομικού έτους 2013 €. 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Χανίων και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο 
μειοδότης που θα αναδειχθεί για την εκτέλεση της εργασίας. 
 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις - Χρόνος εγγύησης 
 
 

- Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ίση με δύο τοις εκατό (2%)  της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης.  Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες 
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς  

- Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει 
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5%  του 



προϋπολογισμού των εργασιών που δημοπρατούνται. 
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 ορίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, δηλαδή 12 μηνών.   
 

Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
 

Ο χώρος παροχής των υπηρεσιών είναι ο Δήμος Χανίων. 
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από υπογραφής της σύμβασης έως και 
12 μήνες μετά από αυτή. 
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας, εξαιρουμένης της 
αποδεδειγμένος περιπτώσεως ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς 
δύο επί της εκατό (2%) για την πρώτη εβδομάδα και τέσσερα επί τοις εκατό (4%) για την 
δεύτερη εβδομάδα επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση εργασίας. 
Μετά την καθυστέρηση των δυο αυτών εβδομάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη 
σύμβαση εργασίας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. 
 

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών 
 
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 
63 παρ 3 του ΠΔ 28/80. 
 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής
 
Οι πληρωμές της αξίας των υπηρεσιών θα γίνονται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα 
συνοδεύονται: 
- από πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών της αρμόδιας επιτροπής. 
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
- Απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων 
- Φορολογική ενημερότητα 
- Ασφαλιστική ενημερότητα  
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου 
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί της καθαρής αξίας των 
ασφαλίστρων, και σε τυχόν φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.   Απαλλάσσεται του ΦΠΑ. 
 

 
Άρθρο 9: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 
συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο 
τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του 
συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας. 
 

Άρθρο 10: Επίλυση διαφορών 
 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 
διατάξεις του αρθρ.273 του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
Για κάθε ερμηνεία ή διαφορά που τυχόν προκύψει εξ' οιασδήποτε αιτίας αρμόδια είναι τα 
Δικαστήρια Χανίων. Κάθε ασάφεια των παρόντων όρων ερμηνεύεται υπέρ του Δήμου Χανίων 
εφόσον δεν έχουν ζητηθεί προ του διαγωνισμού έγγραφες εξηγήσεις. 



 
Άρθρο 11: Νέες Υπηρεσίες (Δικαίωμα προάιρεσης)  

 
Ο μειοδότης υποχρεώνεται να ασφαλίσει τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Χανίων 
που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία στην διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για 
το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της 
ασφαλιστικής περιόδου για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν με ανάλογους όρους και 
τιμές ασφάλισης με την προσφορά του. 
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