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Άξζξν 1ν :     Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

 

Με ηελ παξνχζα  πξνβιέπεηαη ε αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ εξγαζία: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ 

ΠΡΑΙΝΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ» θαη αθνξά ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ησλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (Οκάδα Α)  θαη ησλ πάξθσλ ηεο πφιεο ηνπ Καξπελεζίνπ (Οκάδα Β). Οη ππνςήθηνη 

αλάδνρνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έθπησζε είηε γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο είηε γηα ηελ νκάδα Α είηε 

γηα ηελ νκάδα Β.  

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ (νρήκαηα, 

εξγαιεία)  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ κειέηε εξγαζηψλ εθηφο απφ ηνπο κηθξνχο 

ειθπζηήξεο κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε πνπ παξαρσξεί ν Γήκνο γηα ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ησλ 

γεπέδσλ ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ. 

 

Άξζξν 2ν :     Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 ησλ άξζξσλ 103 θαη 209 ηνπ N. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

 ηνπ ΠΓ 28/80  

 

Άξζξν 3ν :     πκβαηηθά ζηνηρεία 

 

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Η Σχκβαζε 

2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

3. Τηκνιφγην 

4. Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ 

5. Τν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

6. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

7. Η Τερληθή Πεξηγξαθή, νη ππνινγηζκνί θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο Μειέηεο ηεο εξγαζίαο 

 

Άξζξν 4ν :     Υξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
    

Απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κέρξη ηελ ιήμε ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ.  

 

Άξζξν 5ν :     Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνινδόρνπ 
 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ 

αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Τν πξνζσπηθφ πνπ ζα 

εξγαζηεί πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα θάλεη. Η 

επηβιέπνπζα ππεξεζία δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ άκεζε απνπνκπή ησλ απεηζψλ, 

αληθάλσλ ή κε ηηκίσλ ππαιιήισλ, εξγνδεγψλ, ηερληηψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ. Γηα ηηο εθ δφινπ ή ακειείαο πξάμεηο ηνχησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ππέρεη αθέξαηα 

ηελ επζχλε ν αλάδνρνο. Ο αξηζκφο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγνο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ, ηα ρξνληθά φξηα 

εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνλ ηφπν εθηειέζεσο. Η επηβιέπνπζα αξρή 
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δηθαηνχηαη λα δηαηάζζεη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ εάλ θξίλεη ηνχην απαξαίηεην. 

Πηζαλέο δεκηέο νη νπνίεο ζα πξνμελνύληαη από απξνζεμία ηνπ αλαδόρνπ είλαη επζύλε δηθή ηνπ θαη 

νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο (π.ρ. ζπάζηκν εθηνμεπηήξωλ λεξνύ) νη νπνίεο ζα πξνθιεζνύλ 

από ηελ ρξήζε κεραλεκάηωλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ  είηε ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

Γήκνπ είηε ζε ηδηωηώλ. 

 

Άξζξν 6ν :     Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα  

 

    Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα  

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.  

 

Άξζξν 7ν :    Αλωηέξα βία 
      Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 

έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα 

θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη 

απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο 

νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, 

αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα 

θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

     Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

 Άξζξν 8ν :     Αλαζεώξεζε ηηκώλ  
    Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   

         

Άξζξν 9ν :     Σξόπνο πιεξωκήο 
 Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 55.800,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% κείνλ ηελ έθπησζε, γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο. Η 

θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ ζα γίλεη κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ αθνχ πξνεγεζεί ε παξαιαβή θαη ν 

έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο. Σην 

πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε.  

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Κακία επηπιένλ ακνηβή δελ πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζζεί. Οη ηπρφλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο (γηα θζνξέο 

κεραλεκάησλ, θαχζηκα θ.α.) βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλππνινγηζζεί απφ ηνλ ίδην ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

εληνιήο. 

Άξζξν 10ν :     Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
 

Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, 

ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

Άξζξν 11ν :     Δπίιπζε δηαθνξώλ 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 Καξπελήζη  08/03/2016  

 Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

Ο Σπληάθηεο Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Η Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα 

   

   

Κεθαιάο Γεκήηξηνο Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπφλσλ  Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Π.Δ. Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
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