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Γενικά - Αντικείμενο της εργολαβίας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους όρους με τους οποίους θα εκτελεσθεί η μίσθωση που

αναφέρεται στην επικεφαλίδα, προϋπολογισμού 24.775,20 €, μαζί με Φ.Π.Α. 24%.

ΑΡΘΡΟ 1ο Ισχύουσες διατάξεις

α. Ο Ν. 3852/10 με τίτλο “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα

Καλλικράτης”,

β. Ο Ν. 3463/2006 με τίτλο "Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας".

γ. Κ.Υ.Α. Π1 2380/18.12.12 (ΦΕΚ 3400 Β΄) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων»

δ. O Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-16) με τίτλο “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΡΘΡΟ 2ο Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η μελέτη (τεχνική περιγραφή –τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός)

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ. Η οικονομική προσφορά του μειοδότη

ΑΡΘΡΟ 3ο Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η δαπάνη της μίσθωσης είναι προϋπολογισμού 24.775,20 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ) με Φ.Π.Α. Θα αντιμετωπιστεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και το

ποσό θα εκταμιευτεί από τον Κ.Α. Εξόδου 02.30.6233.001, του προϋπολογισμού του έτους 2019.

ΑΡΘΡΟ 4ο Εγγύηση συμμετοχής

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης . (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 6ο Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται με βάση

τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και της προσφοράς του μειοδότη

που έγινε αποδεκτή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα

εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.



- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

- Το προς μίσθωση είδος, και την συμφωνηθείσα τιμή.

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο παραλαβής και τον τρόπο πληρωμής.

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών και τις προβλεπόμενες ρήτρες.

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος και τις διατάξεις εκτέλεσης της μίσθωσης.

Ματαίωση ή επανάλυψη της διαδικασίας της σύμβασης, διενεργείται μόνο όταν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου

106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος μίσθωσης

Ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης ορίζεται σε πενήντα τέσσερις (54) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής

της σύμβασης μέχρι 31/12/2019.

ΑΡΘΡΟ 8ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας της παρούσης μίσθωσης, θα γίνει τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τους χρόνους

πραγματοποίησης. 100% εξόφληση της συμβατικής αξίας, θα γίνει μόνο μετά το πέρας της μίσθωσης.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.(άρθρο 200 του Ν.

4412/2016)

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του

αναδόχου, θα επιλύονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις.
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