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ΓΕΝΘΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
(Π.Δ. 28/80)
Άπθπο 1ο
Ανηικείμενο ηηρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ «Γραθιζηική Επιμέλεια & Εκηύπωζη Υπαίθριων Διοραμάηων ηου
Θεμαηικού Πάρκου ζηο Τζερμιάδων» ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δημιουργία Θεμαηικού Πάρκου ζηο
Τζερμιάδων»

Άπθπο 2ο
Διαηάξειρ πος ιζσύοςν
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνρήο Τπεξεζίαο γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο:
α) Σνπ Π.Δ. κε αξηζκ. 28/1980 "Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο
Απηνδηνηθήζεσο"
β) Σνπ ηζρύνληνο Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα.

Άπθπο 3ο
ςμβαηικά Σεύση
πκβαηηθά ηεύρε θαηά ζεηξά ηζρύνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Π.Δ. 28/1980 είλαη:
α) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ
β) Σν ηηκνιόγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ
γ) Ο πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ
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δ) Η εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
ε) Η γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
ζη) Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ.

Άπθπο 4ο
Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ
Η εθηέιεζε ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ηνπο
όξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήμου Οροπεδίου Λαζιθίου, θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Δ. 28/1980.

Άπθπο 5ο
ύμβαζη
Ο αλάδνρνο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο, κεηά, ηελ θαηά λόκν, έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο,
ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, όρη κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ, νύηε
κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε θαη λα θαηαζέζεη ηελ, θαηά ην άξζξν 6
ηεο παξνύζεο, εγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηζη καλήρ εκηελέζεωρ ηηρ ζύμβαζηρ
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 5% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Παξνρήο
Τπεξεζίαο. Παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο κεηά
ηελ παξαιαβή από αξκόδηα επηηξνπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπόνορ Εγγςήζεωρ
Ο ρξόλνο εγγπήζεσο, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, κεηξνύκελνο από
ηεο εκεξνκελίαο ηεο πξνζσξηλήο παξαιαβήο, ζα θαζνξηζηεί κε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ
θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ εηώλ.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Έκπηωζη ηος αναδόσος
Εθ' όζνλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο Παξνρήο
Τπεξεζίαο ή ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεώζεηο ηνπ, κπνξεί λα
θεξπρζεί έθπησηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 28/1980.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Πλημμελήρ καηαζκεςή
Εάλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνύ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή
εκθαλίδεη ειαηηώκαηα ή θαθνηερλίεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη ή βειηηώζεη απηέο,
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Εάλ δεηεζεί πνηνηηθόο έιεγρνο, ζα γίλεη κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ
πξνκεζεπηή.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ
ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνπο Ο.Σ.Α.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Πποζωπινή και οπιζηική Παπαλαβή
Η πξνζσξηλή παξαιαβή, ζα γίλεη από ηελ νηθεία επηηξνπή, παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ. Εάλ θαηά ηελ
παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο
κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απόξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
θαηαζθεπαζηηθώλ ή ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ απηνύ.
Εθ' όζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο σο άλσ πξνηάζεηο ηεο Επηηξνπήο, εληόο ηεο από ηεο
ίδηαο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, ν Δήκνο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηώλ, ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθεξόηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνύ ηξόπν.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγύεζε ηνπ αλαδόρνπ.
Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ εγγπήζεσο ελεξγείηαη βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ε
νξηζηηθή παξαιαβή

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΘΣΑΜΕΝΟ

ΣΖΕΡΜΘΑΔΩΝ 2013
Ο ςνηάξαρ

ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΝΣΑΣΩΑΚΗ
ΠΟΛΘΣΘΚΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ Σ.Ε.
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