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ΕΙΔΙΚΗ 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 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 με την παρ.3 του άρθρου 22 

του Ν.3536/07 

3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4. του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 

 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Τεχνική περιγραφή 



 

Άρθρο 3: Εργασία 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία στην ανάθεση σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο: «Δημιουργία λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη 

πολιτισμική ταυτότητα Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου». Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας Προκήρυξης και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. 

 

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης είναι : α) η αξιοποίηση/παραγωγή του ανέκδοτου 

κλασικού μουσικού έργου «Άρνη», το οποίο αναφέρεται στον μύθο-αφετηρία της 

Θεσσαλίας, του αναγνωρισμένου μουσικοσυνθέτη Θωμά Μπακαλάκου, και β) η δημιουργία 

δύο συνοδευτικών λευκωμάτων σε κασετίνα με θέμα την ταυτότητα της πεδινής 

Θεσσαλίας, με έμφαση στην περιοχή, στην οποία αναφέρεται ο προελληνικός μύθος της 

Άρνης, μετέπειτα πρωτεύουσα της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας (σημερινό χωριό Πύργος 

Κιερίου του Δήμου Σοφάδων).  

 

β) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 44.833,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η Πράξη 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. 

 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

 

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 συμβατικού ποσού. 

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

 

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 

 

Άρθρο 5: Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε 

(5) μήνες.  



 

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 

 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και 

περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ή λογαριασμού 

που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή 

του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.  

 

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. 

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον 

οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών  

 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει 

η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους. 



 

Άρθρο 10: 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 ή κοινοτικού 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 11: Επίλυση διαφορών 

 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006 στα δικαστήρια της Καρδίτσας. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 29/6/2012  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 28/6/2012 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   
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