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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο
   

Η παρούσα μελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου Δωρίδος, καθώς και των μηχανικών μερών τους. Ο συνολικός 
ενδεικτικός προϋπολογισμός και τα επιμέρους άρθρα του (έξι κατηγορίες) περιλαμβάνουν 
και τα ανταλλακτικά (π.χ. ενδεικτικά: δίσκος, πλατώ, ρουλεμάν, αντλίες, αναλώσιμα, 
ιμάντες, πλακίδια τριβής, δισκόπλακες, ελαστικά επίσωτρα, ελαιολιπαντικά κ.λ.π) που θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού 
μέρους τους (π.χ. δυναμό, κινητήρας, σασμάν, διαφορικό, υδραυλική φιάλη, ψυγείο, 
αντλία καυσίμου κλπ).  

 

Άρθρο 2ο
  :Υποχρεώσεις αναδόχου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
α) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα 

καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις 
εργασίες που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

 β) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την 
εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου από 
οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

 γ) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή 
αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο 
προσωπικό στις ανατιθέμενες εργασίες.  

δ) Σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα από 
βλάβη στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από 
συνεννόηση με την Υπηρεσία και εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί να 
επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά 
του εργαλεία, όργανα και συσκευές. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί 
άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το όχημα θα 
μεταφέρεται (με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου) στον αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο 
επισκευής και συντηρήσεως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας συμβεί αυτό.  

ε) Να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί για κάθε 
όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.  

 Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το 
προσωπικό του Δήμου για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου, 
προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά.  

ζ) Να επισκευάζει, συντηρεί τα οχήματα/μηχανήματα της ομάδας καθώς και των 
μεμονωμένων μηχανικών μερών τους.  

η) Να επισκευάζει τα οχήματα/μηχανήματα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία 

παράδοσης του οχήματος στον ανάδοχο από την υπηρεσία. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί 
επέκταση του χρόνου επισκευής, αιτιολογώντας πλήρως του λόγους που συντρέχουν και 
κρίνεται αναγκαία η επέκταση. Η αίτηση του αναδόχου θα εξετάζεται και θα αξιολογείται 
από την επιτροπή και σε ιδιαίτερες και μόνο περιπτώσεις όπου πχ. υπάρχει έλλειψη 
ανταλλακτικών ή άλλος λόγος θα γίνεται αποδεκτή η σχετική αίτηση.  
 

Άρθρο 3ο
 Ρήτρες  

Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του 
αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον 
κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις. Ποινική ρήτρα, 
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μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν καλύπτονται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
απαιτήσεις:  

- Επισκευή οχήματος/μηχανήματος εντός 7 ημερών ή της από κοινού συμφωνίας 
κατά περίπτωση 

           - Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα επισκευής ή άρνησης παροχής υπηρεσιών  
Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία με τον ανάδοχο, 
από όπου θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη 
ρήτρα θα επιβάλλεται στον "Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου και η οποία θα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 
 

 Άρθρο 5ο : Οχήματα-Μηχανήματα –Είδος εργασιών 

Τα οχήματα τα οποία πιθανόν να χρειαστούν συντήρηση και επισκευή, καθώς και το είδος 
των εργασιών που θα χρειαστούν  είναι αυτά  των συνημμένων στην παρούσα  
Παραρτημάτων. Οι προαναφερόµενες βασικές οµάδες εργασιών δεν αποκλείουν την 
ανάγκη και άλλου είδους εργασίας η οποία δεν µπορεί να προβλεφθεί ιδιαίτερα όσον 
αφορά στις υπερκατασκευές των οχηµάτων.  
  Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά μπορεί να προκύψουν 
και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα 
τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας 
στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες.  
 

Άρθρο 6ο : Σύμβαση  

Οι ανάδοχοι µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένοι να 
προσέλθουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε 
μεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσουν 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο ανάδοχος  που δεν προσέρχεται µέσα στην 
προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του 
συμφωνητικού της παρούσας εργασίας, ως την εξάντληση των προυπολογισθέντων 
χρημάτων για κάθε βασική ομάδα επισκευών.  
 

Άρθρο 7ο : Εγγύηση συμμετοχής-καλής εκτέλεσης της σύµβασης  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υπέρ Δήμου Δωρίδος. Η εγγυητική συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της 
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ανά Ομαδικό 
Προϋπολογισμό, 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,  
 

Άρθρο 8ο : Εγγύηση επισκευών  

Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των 
επισκευών µετά ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα καθορισθεί με την 
προσφορά των διαγωνιζομένων, ο οποίος ορίζεται ως την 31/12/2024. Κάθε βλάβη ή και 
κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό διάστηµα αυτό οφειλόµενη σε κακή 
ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών 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 
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υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλoνται στον προµηθευτή οι 
νόµιµες κυρώσεις. 
 

Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωµής  
Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση 
υπόκεινται. Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µε τις διαδικασίες που 
διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ µετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή την παραλαβή των 
εκάστοτε παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρµόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που 
η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής 
και τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον προµηθευτή η αξία του 
εκάστοτε τιµολογίου. Ο ∆ήµος δύναται µετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης 
από τον µειοδότη σε συνεργασία µε την οριζόµενη από το ∆ήµο Επίβλεψη και τη σύνταξή 
της προσφοράς του µειοδότη για την επισκευή – συντήρηση µετά ή άνευ ανταλλακτικών, 
να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει 
στον µειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο 
µειοδότης παραδώσει στο ∆ήµο το ελεγµένο µηχανικό µέρος στην κατάσταση στην οποία 
το παρέλαβε.  
 

Άρθρο 10ο : Ποιότητα υλικών  
Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο ∆ήµος 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.  
 

Άρθρο 11ο : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου - Παράταση εργασιών 

 Για κάθε µέρα υπέρβασης της τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας παράδοσης ορίζεται 
ποινική ρήτρα (100 ΕΥΡΩ) η οποία επιβάλλεται στον προµηθευτή µε απόφαση ∆ηµάρχου 
µετά από αιτιολογηµένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει 
τον προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες σύµφωνα µε την σχετική 
νομοθεσία. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο 
ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Παράταση της προθεσµίας παράδοσης δίδεται 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της υπηρεσίας . 
 

Αρθρο:12o Ειδικοί όροι  
Οι µειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή 
µερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για 
την επισκευή, στην εφαρµογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των προς 
επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη 
της Επίβλεψης. 
    Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή-συντήρηση όλων των οχημάτων-

μηχανημάτων της μελέτης είναι η ακόλουθη:  Το Γραφείο Κίνησης  θα εκδίδει «∆ελτίο ή 
Εντολή Επιθεωρήσεως και Επισκευής οχήματος» και «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και 
επισκευής οχήματος» που θα αναγράφει περιληπτικά το είδος των απαιτούμενων εργασιών 
συντήρησης και επισκευής και ότι αυτές πρέπει να ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο. Ο 
προϊστάμενος του τμήματος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων προωθεί το «∆ελτίο 
Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» στο συνεργαζόμενο ιδιωτικό συνεργείο για 
την επισκευή – συντήρηση κ.λ.π. του οχήματος.  Το ιδιωτικό συνεργείο υποχρεούται εντός 
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη του εντύπου «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και 
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Επισκευής οχήματος» από την υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
τεχνική επιθεώρησή του οχήματος, τον  εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των 
απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.  Στη συνέχεια υποχρεούται να 
συμπληρώσει στο «∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος» τις τεχνικές 
διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή 
εργασίες συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), 
καθώς και τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες 
δαπάνες.  Το ∆ελτίο αυτό διαβιβάζεται στην Υπηρεσία για επανέλεγχο από την αρμόδια 
επιτροπή με τις παρατηρήσεις του παρόχου ώστε να δοθεί η τελική έγκριση για την 
επισκευή ή συντήρηση.  Κατόπιν της τελικής έγκρισης του «∆ελτίου της Τεχνικής 
Επιθεώρησης και επισκευής του οχήματος», ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το 
όχημα ή να αντικαταστήσει εξαρτήματα κλπ με χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του 
επόμενου 48ώρου (εκτός αν αυτό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό) και στην 
περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να έχει καθοριστεί με υπεύθυνη δήλωση 
κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών με την προσφορά του διαγωνιζόμενου) και σε 
περίπτωση που η βλάβη είναι μεγάλη να προσδιορίσει τον χρόνο επισκευής του οχήματος 
κατά την συμπλήρωση του «∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ». 
Για τα οχήματα που διαθέτει ο ∆ήμος μας και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα 
μας, ούτε υπάρχουν ανταλλακτικά, γνήσια ή άλλων εταιρειών με τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά, ο μειοδότης μπορεί να προτείνει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά με τα ίδια 
τεχνικά χαρακτηριστικά. Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ ∆ήμου & μειοδότη, εάν δεν μπορεί 
να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για 
τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Επισημαίνεται ότι ο ∆ήμος:  
 Έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του 
εκάστοτε οχήματος το οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, να εξετάζει την 
ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, την καταλληλότητα των 
προτεινόμενων ανταλλακτικών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και 
λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των 
προδιαγραφών της λειτουργία του εν λόγω οχήματος.  
 Διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε 
αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 
  Δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία εφόσον κρίνει απαραίτητο να διασταυρώνει το 
χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας σε σχέση με το βιβλίο εισερχομένων εξερχομένων 
οχημάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ από την κείμενη φορολογική 
νομοθεσία.  
 Δύναται, μετά την οριστική διάγωση της εκάστοτε βλάβης από τον ανάδοχο σε 
συνεργασία με την οριζόμενη από το ∆ήμο Υπηρεσία και τη σύνταξη του ∆ελτίου Τεχνικής 
Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών (από τον ανάδοχο), να αποφασίσει να 
μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία 
της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει 
στον ∆ήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.Εάν κατά 
την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις 
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία 
προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της 
βλάβης, τότε ο ∆ήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' 
ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει  το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την αξία 
του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
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για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το 
προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής 
οχημάτων.  Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα 
του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. Οι αναφερόμενες στον 
τιμοκατάλογο βασικές εργασίες συντήρησης και επισκευών καθώς και τα αντίστοιχα 
ανταλλακτικά είναι ενδεικτικά και δεν αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής 
ή ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Αν ο 
διαγωνιζόμενος κρίνει ότι δεν καλύπτεται από τους επίσημους τιμοκαταλόγους 
αντιπροσωπειών για τις εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν μπορεί να 
καταθέσει κατά την κρίση του επιπλέον τιμοκαταλόγους αποκλειστικά και μόνο για 
εργασίες και ανταλλακτικά που δεν περιέχονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των 
αντιπροσωπειών.  Κατά την τιμολόγηση υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του 
είδους αυτών, αλλά και η περιγραφή του είδους, η οποία θα πρέπει να είναι ταυτόσημη με 
αυτήν του καταλόγου που προσκομίστηκε στην διαγωνιστική διαδικασία.  Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν 
αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των ορίων των 
Νομών Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας . Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις ο ∆ήμος 
μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.  
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