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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1
ο 

: Αντικείµενο της σύµβασης  

Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάθεση της εκµίσθωσης 7 (εφτά) 
ναυαγοσωστικών λεµβών µε µηχανή για τις πολυσύχναστες παραλίες του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς .  

Άρθρο 2
ο 

: ∆ιατάξεις που ισχύουν  

Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει,  

2. Του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,  

3. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης»  

4. Οι  διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

5. Οι  διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995  

Άρθρο 3
ο 

: Συµβατικά τεύχη  

Η µελέτη  µε όλα τα τεύχη της  

Αρθρο 4ο – Εγκριση αποτελέσµατος – Κατακύρωση  

   Για  την έγκριση  του αποτελέσµατος αποφασίζει ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  

   Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κοινοποιηθεί σχετική 
ανακοίνωση σύµβασης. 

Αρθρο 5ο – Χρόνος  εκτέλεσης της µίσθωσης  

   Ο χρόνος  εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας  ορίζεται για το διάστηµα από 1η 
Ιουνίου 2015 έως και 31η Αυγούστου 2015 ( συνολικά 92 ηµέρες )  

Αρθρο 6ο : Τόπος εκτέλεσης της παρεχόµενης Υπηρεσίας/Εργασίας  

  Ο  εντολοδόχος  είναι  υποχρεωµένος να παραδώσει τα σκάφη µε τις µηχανές του 
στις  παραλίες που θα υποδειχθούν από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
  
 
 

Αρθρο 7ο : Υποχρεώσεις Εντολοδόχου 
   Είναι υποχρεωµένος  να διεκπεραιώσει τις  ανωτέρω εργασίες και ευθύνεται για 
την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών 



 
Αρθρο 8ο :Υποχρεώσεις του Εντολέα 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης υπηρεσίας  
 

Αρθρο 9ο : Υπογραφή  σύµβασης 
    Ο εντολοδόχος  στον οποίον θα κατοχυρωθεί η παρεχόµενη υπηρεσία 
υποχρεούται όπως εντός δύο ηµερών  από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης . Ο χρόνος  παράδοσης  
αρχίζει από την εκπνοή  αυτής της προθεσµίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
ανάδοχος που κατακυρώθηκε η παρεχόµενη εργασία δεν προσέλθει µέσα στην 
προαναφερόµενη  χρονική προθεσµία για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση , 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση του ∆ηµάρχου 
ύστερα από γνωµοδότηση  του αρµόδιου οργάνου 
 
                              Αρθρο 10ο : ΣΥΜΒΑΣΗ  
 
   Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία  και υπογράφεται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη. 
   Η σύµβαση  συντάσσεται µε τους όρους  της παρούσας µελέτης  και της 
προσφοράς του µειοδότη η οποία έγινε αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή.  
   Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους από τα παραπάνω στοιχεία 
και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής :  
     - Τον τόπο και τον χρόνο της σύµβασης  
     - Τα συµβαλλόµενα  µέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 
συµβαλλόµενους  
     - Τις προβλεπόµενες  από τη νοµοθεσία  τυπικές διαδικασίες  
     - Την παρεχόµενη προς το φορέα υπηρεσία/εργασία 
     - Την συµφωνηθείσα τιµή  
     - Τον τόπο, τον χρόνο, και τον τρόπο παροχής υπηρεσίας /εργασίας 
     - Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις  
     - Τον τρόπο επίβλεψης της υπηρεσίας/εργασίας  
     - Τον τρόπο πληρωµής  
     - Τις διατάξεις  εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσία/εργασίας  
     - Τον τρόπο επίλυσης  των διαφορών 
     - Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
     - Τον τρόπο  αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος  
 
        Η σύµβαση τροποποιείται  µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό  όρο 
ή όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση  
των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης , εκτός αν για εύλογη  αιτία έχει εγγράφως  
δοθεί  παράταση του χρόνου εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας/εργασίας.  
 

Αρθρο 11ο : Τρόπος Πληρωµής  
   Για  την παροχή  των παραπάνω  υπηρεσιών η αµοιβή του αναδόχου 
καθορίζεται σε € 15.000,00 ( δέκα πέντε  χιλιάδες ) .συµπεριλαµβανοµένου και του 
Φ.Π.Α.  
     Η καταβολή  του ως άνω  ποσού θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 
δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου σε τρεις δόσεις µετά την πάροδο 
κάθε µηνός της συµβατικής µίσθωσης και συγκεκριµένα ως εξής :  
- 1η  ∆όση  στο 1ο δεκαήµερο  Ιουλίου 2015  ποσού € 4.065,04  



- 2η δόση στο  1ο δεκαήµερο Αυγούστου 2015   €    4.065,04  
- 3η δόση  στο 1ο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου 2015  €  4.065,04 
Συνολική ποσό συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. € 15.000,00 ( δέκα πέντε 
χιλιάδες )    
      Στο ποσό της  αµοιβής  συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 
φόροι και βάρη.  
     Η αµοιβή δεν  υπόκειται σε καµία αναθεώρηση  για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄όλη τη  διάρκεια ισχύος της σύµβασης.  
               
                               Αρθρο 12ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 
     Ο ανάδοχος  σύµφωνα µε τις ισχύουσες  διατάξεις βαρύνεται µε όλους 
ανεξαρτήτως  τους φόρους, τέλη , δασµούς και  εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου , 
∆ήµων και Κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την  ηµέρα της ανάθεσης  
 

Αρθρο 13ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
            Οι  διαφορές που θα εµφανισθούν  κατά την εφαρµογή της  σύµβασης , 
επιλύονται  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

Αργοστόλι  08 Μαϊου  2015 
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΠΕ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ 

 
 

  
 


