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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Η  γενική συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στις Εργασίες Αναβιβασμού φρεατίων και 

Μικροεπισκευών φρεατίων σε οδούς και ειδικότερα στην επισκευή εδράσεις  καπακιών αποχέτευσης, σχαρών 

φρεατίων όμβριων, μικροεπεμβάσεις συντήρησης και επισκευής  φρεατίων οδών κλπ.  Ο προϋπολογισμός 

ανέρχεται στο πόσο των 24.500,00 ευρώ με τον ΦΠΑ και θα είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2021  του ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ  και ειδικότερα στον ΚΑ : 25.6262.0005 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά από  οικονομικής άποψης βάσει τιμής όπως αυτή 

προέκυψε κατόπιν έρευνας αγοράς  σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. 31 ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το 

άρθρο 1 Ν. 4782/2021 και την Οδηγία 19 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73). 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
 
  Όλη η διαδικασία θα διεκπεραιωθεί συμφώνως :  

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί έγκρισης δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών όπως τροποπ. με το αρ. 50 Ν. 4782/2021  

 Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 
209 παρ. 9 εδάφιο  2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

 Το άρθρο 75, Ενότητα Ι παρ. α7 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

 Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης από 
01/06/2021. 
Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το άρθρο 53 Ν. 
4782/2021, η πρόσκληση ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και μέχρι 
του ποσού των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα 
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της 
απόφασης ανάθεσης.  Η ανάρτηση της πρόσκλησης της απευθείας ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ 
προβλέπεται και στο αρθ. 66 παρ. 1 ν. 4412/16 όπως τροποπ. με το  άρθρο 19 Ν. 4782/2021. 
Προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν, δεν γίνονται δεκτές. 

Η παράλειψη ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, ως περιγράφεται ανωτέρω, κωλύει την σύναψη 
της σύμβασης (παρ. 4 αρ. 120 Ν. 4412/2016 όπως τροποπ. με το αρ. 53 Ν. 4782/2021). 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η Μελέτη. 
β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
γ. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές). 
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δ. Η Προσφορά του συμμετέχοντα που του ανετέθη η εργασία. 
AΡΘΡΟ 3ο 
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση  
3.1 Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  

24.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2021   
       (Υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στον κωδικό ΚΑ:  25.6262.0005 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
1) Την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου, 

2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα1, 

3) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου2 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε 

καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016, 

4) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και 

αποδέχεστε πλήρως τους όρους της με Α.Μ. 5/2021 μελέτης και ότι οι προμήθειες που θα παρέχετε 

συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή. 

5) Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Κατάθεση προσφορών  
Η κατάθεση των προσφορών θα  γίνει σε  σφραγισμένο  φάκελο  συνοδευόμενος  από  ξεχωριστή αίτηση 
(εκτός φακέλου και η οποία θα πρωτοκολλείται )  στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία  θα αναφέρεται :  

1. υποβολή προσφοράς προς τον Δήμο Δάφνης Υμηττού Γραφείο Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού 
για την εργασία   με τίτλο     «Εργασίες Αναβιβασμού φρεατίων και Μικροεπισκευών φρεατίων σε 
οδούς» 

2.   (το ίδιο  θα αναγράφεται και στο  εξωτερικό φάκελο της προσφοράς )  
3. τα στοιχεία  του υποβάλλοντος (όνομα , δ/νση  κλπ ) (το ίδιο  θα αναγράφεται και στον  εξωτερικό 

φάκελο της προσφοράς ) 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος .   
β. Στον ανάδοχο αποστέλλεται η ανακοίνωση της κατακύρωσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Χρόνος Παροχής  Υπηρεσιών   
Ο χρόνος Παροχής  Υπηρεσιών  θα πρέπει να είναι άμεσος. Ο χρόνος ισχύος  του  σχετικού  συμφωνητικού  θα 
είναι ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ   (12)   μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.  
 
 

 
1 Από 2.500€ και έως τα όρια του αρθ. 118 και 328 Ν. 4412/16, εν προκειμένω μέχρι του ποσού των 30.000€ 
(Αρθ. 73 παρ. 11 Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 22 Ν. 4782/21). Στα παραπάνω ποσά δεν 
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (αρθ. 2 παρ. 1 περιπτ. 48 Ν. 4412/16, όωπς τροποπ. με το αρθ. 1 Ν. 4782/21). 
2 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε δημόσιες 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και έως τα όρια των 
άρθρων 118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παρ. 1 του άρθρου 73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α. 



 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή εργασίας 
Για την παραλαβή υπηρεσιών,, σύμφωνα με τα αρθ. 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (το οποίο τροποπ. με το αρθ. 
107 Ν. 4782/21), δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή 
γίνεται με βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα αγαθά ή 
οι υπηρεσίες..   
  
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή θα διεκπεραιώνεται μετά την κατάθεση  τιμολογίου και των απαραιτήτων δικαιολογητικών όπως αυτά 
ζητηθούν αφού έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των  εργασιών.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                  ΔΑΦΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ  …-09-2021 
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