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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην επισκευή και συντήρηση µουσικών
οργάνων για τις ανάγκες της φιλαρµονικής ορχήστρας του ∆ήµου Πειραιά.
Τόπος παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις της Φιλαρµονικής(Π. Βλαχάκου 34 & Σαλαµίνος ,
Αγία Σοφία ,Πειραιάς).
Προϋπολογισµός:2994,60 ευρώ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.
15.6265.09 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016 και τους αντίστοιχους κ.α.
έτους 2017.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
1.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147.Ά 8-8-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών
και Υπηρεσιών(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2.Τον Ν.3852/7-6-10 ΦΕΚ 87 Ά /7-6-10<<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης εκτός της περίπτωσης ΄β της
παρ.VII του άρθρου 172 παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196,που
καταργούνται µε τον Ν.4412/16
3.Τον Ν. 3463/2006 Κύρωση Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων εκτός των παραγράφων 13 του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ.5 του άρθρου
223,του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257,της παρ.7 του άρθρου 265, της
παραγράφου 1 του άρθρου 268 που καταργούνται µε τον Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού –∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων
Η εργασία θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης.(αρ.118 του Ν.4412/16)
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν προσφορές για όλα τα είδη.

Την ηµέρα της απευθείας ανάθεσης οι συµµετέχοντες οφείλουν να
προσκοµίσουν:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους
2. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
3. Έγγραφη αναλυτική περιγραφή του τρόπου επισκευής και συντήρησης των µουσικών
οργάνων όπου θα αναφέρονται και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εργασία
(εταιρεία λιπαντικών, εταιρεία προµήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π.)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές.
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 5ο
Yπογραφή σύµβασης-Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
5.1 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία,υποχρεούται εντός του
προβλεπόµενου χρόνου(αρ.105 του Ν.4412/16) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης,για την υπογραφή του συµφωνητικού.Η διάρκεια της
σύµβασης θα είναι 15 ηµερών.
Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής θα διαρκέσει 15 ηµέρες από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Ο ανάδοχος/χοι υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες µέσα στο χρόνο που ορίζει
η σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Παραλαβή της εργασίας
Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου από την
αρµόδια επιτροπή που ορίζεται σύµφωνα µε το αρ.221 του Ν.4412\16 προκειµένου να
διαπιστωθεί αν τα µουσικά όργανα έχουν επισκευαστεί ή συντηρηθεί έντεχνα και
σύµφωνα µε τη µελέτη της υπηρεσίας.Αν η επιτροπή κρίνει ότι οι υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της µελέτης,αρ.219 τουΝ.4412/16 ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος όπως αντικαταστήσει τις υπηρεσίες µέσα στην προθεσµία που του
ορίσθηκε.∆ιαφορετικά κυρήσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις
,αρ.220 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Xρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής
ορίζεται σε δύο (2) µήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται µέσα σ αυτό το χρονικό
διάστηµα πουοφείλεται στην κακή κατάσταση πρέπει να επανορθώνεται µέσα σε δέκα
(10) ηµερολογιακές µέρες από την ειδοποίηση. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται
µέσα στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς
την αξία του προαναφερθέντοςείδους που εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5%
επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Κατακύρωση αποτελέσµατος
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφόσον
έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ποινικές ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,αρ.218 του Ν.4412/16
AΡΘΡΟ 10ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, και τυχόν έξοδα χηµικού
ελέγχου καθώς και κρατήσεις
α)φόρος 0.06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
β) Φόρος εισοδήµατος 8%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή
τιµή.Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
AΡΘΡΟ 11ο
Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το αρ.200 του Ν.4412\16,µε χρηµατικό
ένταλµα.Μετά το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής των οργάνων και εφ όσον δεν
παρατηρηθεί καµία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές, θα καταβληθεί το 100% του
αντίστοιχου συµβατικού τιµήµατος.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ-ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρούσα µελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση των µουσικών οργάνων της
Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου.
Για κάθε είδος ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει έγγραφη αναλυτική
περιγραφή του τρόπου επισκευής όπου θα αναφέρονται και τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν κατά την εργασία (εταιρία λιπαντικών, εταιρία προµήθειας
ανταλλακτικών κ.λ.π.)

Ξύλινα πνευστά όργανα.
(Φλάουτα, Κλαρινέτα σαξόφωνα και όµποε)
Full service
1. Λύσιµο οργάνου
2. Καθαρισµός σώµατος
3. Καθαρισµός ή αντικατάσταση κλειδιών
4. Καθαρισµός ή αντικατάσταση ελατηρίων
5. Αλλαγή ταπών δερµάτινων αδιάβροχων
6. Ρύθµιση - κεντράρισµα µηχανισµού
7. ∆έσιµο οργάνου
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των € 2415,00 πλέον
Φ.Π.Α 24%, (σύνολο = 2994,60 ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6265.09
του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το 2016 και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2017.
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/ ΠΕΡΙΓΡΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ
c.p.v ∆ΑΠΑ
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Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ-ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ
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ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2415,00
Φ.Π.Α. 24% 579,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2994,60
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΦΟΥΝΗ

