
       
 

    

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  

   Το αντικείμενο της μελέτης είναι  η παροχή υπηρεσιών για τον τεχνικό έλεγχο των 

οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου.  

 

 Άρθρο 2ο   Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.13 

του άρθρου 20 του Ν.3731/08 

• το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• το άρθρο 133 του Ν.4270/2014 

• του Π.Δ. 28/1980  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών  

 Η πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α.10-6323.001, Κ.Α.15-6323.001, Κ.Α.20-6323.001, Κ.Α.30-

6323.001, Κ.Α.35-6323.001, Κ.Α.40-6323.001, Κ.Α. 45-6323.001, του προϋπολογισμού του Δήμου 

Ηρακλείου, οικονομικού έτους 2016 με τίτλο: «Δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων από το 

Κ.Τ.Ε.Ο»., καθώς και  τον ΚΑ 00-6821.001 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 

χρήσης» που αφορά τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες προσελεύσεις οχημάτων. 

 

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της παροχής  

 Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ ευθείας 

ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

εισήγηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης. 

  Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η οικονομικότερη  προσφορά για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού, αλλά να το 

διαχειριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

 

Άρθρο 4ο   Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά  ισχύος 

 Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

Α) Τεχνικές προδιαγραφές 

Β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
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Γ) Προϋπολογισμός προσφοράς  

Δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Ε) Τεχνική Έκθεση 

 

Άρθρο 5ο    Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

 Η εργασία  που περιγράφεται στην τεχνική Έκθεση θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) 

έτους από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Άρθρο 6ο     Δικαιολογητικά 

Με την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

Α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή. 

Β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

Γ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από τα οποία να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-

σης κατά την ημέρα κατάθεσης των προσφορών. 

Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις 

που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.  

 

 

 

Άρθρο 7ο    Τόπος παράδοσης 

 Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ενώ η μεταφορά των 

οχημάτων στον χώρο τους θα γίνει με ευθύνη του Δήμου.  

Άρθρο 8ο    Παραλαβή 

 Η παραλαβή των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και ΚΕΚ θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή 

σύμφωνα με(άρθρο 67 παρ.4,5,6 του Π.Δ. 28/1980). 

 

Άρθρο 9ο     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη, 

κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της προμήθειας.    

  

Άρθρο 10ο  Δελτίο τεχνικού ελέγχου 

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου θα επέχει και θέση Κ.Ε.Κ. (κάρτα ελέγχου καυσαερίων) με 

χρονική ισχύ ίση με αυτήν της Κ.Ε.Κ. (Ν. 3897/2010), δηλαδή 1 χρόνο για τα επιβατικά και μικρά 

φορτηγά, και 6 μήνες για τα υπόλοιπα οχήματα, και η έκδοση της θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή  

του τεχνικού ελέγχου. Επομένως στις οικονομικές προσφορές, η προσφορά για έκδοση Δελτίου 

Τεχνικού Ελέγχου θα περιλαμβάνει και την έκδοση της Κ.Ε.Κ. 

Στον εκπρόθεσμο έλεγχο κάθε όχημα θα χρεώνεται με την τιμή της προσφοράς συν το 

επιπλέον ποσό του προστίμου που του αναλογεί.  

Ο εμπρόθεσμος επανέλεγχος θα είναι δωρεάν, ενώ ο εκπρόθεσμος επανέλεγχος θα 

κοστολογείται κανονικά καθώς και με το ανάλογο πρόστιμο καθυστέρησης.   

 

Άρθρο 11ο  Αναθεώρηση τιμών   

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες.  

 

 

 

 



       
 

Άρθρο 12ο   Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 
      
 
 

           Ο Συντάκτης                                           Ο Διευθυντής 
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