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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Ο διαγωνισμός αφορά στην έκδοση των βιβλίων με τίτλο: α) Στυλιανός Αλεξίου: Ο 
διαπρεπής αρχαιολόγος, ο μεγάλος νεοελληνιστής, β) Το Ηράκλειο και η Κρήτη από την 
τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ως την Ένωση με την Ελλάδα (1866-1913), γ) 
Μανόλη Καρέλλη: Λογοδοσία ζωής, δ) Ημερολόγιο Λοχαγού Giovanni Pasculli, Ιταλού εθελοντή 
στην Κρητική Επανάσταση 1866-1867. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απόφ.11389/93).    
                         
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι 
α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 
β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
δ) Ο  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα  με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απόφ.11389/93) και 
κριτήριο τη μικρότερη τιμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 
υποχρεούται να προσέλθει στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και σε διάστημα όχι μικρότερο 
των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της συμβάσεως 
και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως 
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της 
προμήθειας, Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας 
μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκδιδομένου βιβλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου 
Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της 
προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Πλημμελής κατασκευή 
Εάν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις & 
δημοσίευση, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον Δήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου, θα ακολουθηθούν οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας και το άρθρο της Γενικής συγγραφής υποχρεώσεων. 
Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων 
ή οριστική παραλαβή. 
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