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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αριθµ. Μελέτης: 22/2017 

Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9/2017 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ/ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠ: 1.220.904,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 ΧΡΗΜ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 02.20.6277.003 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1
ο
: Αντικείµενο συγγραφής 

 

Με την παρούσα  προβλέπεται η ανάδειξη Αναδόχου για την αποκοµιδή των απορριµµάτων 

του ∆ήµου Καρπενησίου  για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.  Όλες οι εργασίες αποκοµιδής των 

απορριµµάτων θα γίνονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα το οποίο περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 

της µελέτης, επιπλέον περιλαµβάνεται ο οδοκαθαρισµός κεντρικών δρόµων στη ∆ηµοτική Κοινότητα 

Καρπενησίου, ο καθαρισµός της κεντρικής πλατείας της πόλης του Καρπενησίου, ο καθαρισµός 

δηµοτικών τουαλετών, ο καθαρισµός της ∆ηµοτικής Αγοράς, η καθαριότητα της ετήσιας 

εµποροπανήγυρης Καρπενησίου, η περισυλλογή στερεών αντικειµένων και η µεταφόρτωση των 

απορριµµάτων του ΣΜΑ Καρπενησίου και των ογκωδών αντικειµένων στο ΧΥΤΑ Λαµίας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστο: δύο (2) απορριµµατοφόρα και δύο (2) 

φορτηγά, ενώ θα παραχωρηθεί η χρήση οχηµάτων του δήµου έναντι χρηµατικού τιµήµατος όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

Τα καύσιµα (για τα ιδιόκτητα ή µισθωµένα από το ∆ήµο οχήµατα), οι επισκευές και τα 

ανταλλακτικά, τα υλικά καθαριότητας (σακούλες απορριµµάτων, καθαριστικά, χαρτί υγείας, κλπ) και τα 

ηµεροµίσθια για το κατάλληλο προσωπικό που θα απαιτηθεί θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Τα απορρίµµατα θα µεταφέρονται στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων κατά τις ώρες 

λειτουργίας του από ∆ευτέρα - Σάββατο. 

 

Άρθρο 2
ο
: Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. του Ν. 3463/2006  

2. του Ν 3852/2010 ’’Πρόγραµµα Καλλικράτης’’ 

3. του Ν. 3979/2011 άρθρο 61 [ΦΕΚ 138/16-6-2011/Τ. Α] 

4. του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α) ‘’∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων – Προµηθειών και Υπηρεσιών’’ 

5. της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/ Β 3 / 22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση  

      Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» 

6. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων  

     Συµβάσεων και άλλες διατάξεις»,  

  

 

Άρθρο 3
ο
: Συµβατικά στοιχεία 

 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1.Η ∆ιακήρυξη  

2.Το Τιµολόγιο  

3 Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 

4.Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  
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5.Η Τεχνική Έκθεση και  ο Προϋπολογισµός 

6.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

Άρθρο 4
ο
 : Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

 

∆ιάρκεια τρία (3) έτη από την υπογραφή της  σχετικής σύµβασης.  

 

Άρθρο 5
ο
 :  Εξοπλισµός 

 

Ο ∆ήµος Καρπενησίου θα παραχωρήσει τη χρήση των παρακάτω οχηµάτων έναντι µηνιαίου 

ποσού για την κάλυψη των αναγκών της εργασίας. 

 

Είδος οχήµατος 
Αριθµός 
κυκλοφορίας 

Χρονολογία 

πρώτης αδείας 
Μηνιαίο 

µίσθωµα 

Κόστος µισθώµατος 
οχηµάτων για τρία (3) 

χρόνια 

Απορριµµατοφόρο 

ωφέλιµης µάζας 4992 Kgr 
KHY 3774 1997 1.000,00 € 36.000,00 € 

Απορριµµατοφόρο 

ωφέλιµης µάζας 5910 Kgr 
KHY 3780 1999 1.000,00 € 36.000,00 € 

Απορριµµατοφόρο 

ωφέλιµης µάζας 990 Kgr 
KHI 4371 2009 700,00 € 25.200,00 € 

Καδοπλυντήριο ΜΕ 34506 2001 250,00 € 9.000,00 € 

Αυτοκινούµενο σάρωθρο 

ισχύος 93 HP 
ΜΕ 63033 2002 500,00 € 18.000,00 € 

  Σύνολο: 3.450,00 € 124.200,00 € 

Το µίσθωµα των οχηµάτων έχει ήδη αφαιρεθεί από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας που 

το τελικό ποσό ανέρχεται σε 1.220.904,00 € 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, τον επιπλέον εξοπλισµό που απαιτείται.  Θα πρέπει 
κατ’ ελάχιστο να διαθέτει: 

Α. ∆ύο (2) απορριµµατοφόρα οχήµατα κλειστού τύπου (υπερκατασκευή µε σύστηµα 

συµπίεσης απορριµµάτων) µε ωφέλιµη µάζα κατ΄ ελάχιστο 5000 Kgr.  

Β. ένα (1) φορτηγό όχηµα µικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 5000 Kgr το οποίο θα φέρει 
µηχανισµό φόρτωσης σκαφών τύπου hook lift.  

Γ. ένα (1) ανατρεπόµενο φορτηγό µικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 8000 Kgr για τη 

µεταφόρτωση των ογκωδών αντικειµένων, κλαδεµάτων, κλπ, στο ΧΥΤΑ Λαµίας σε εβδοµαδιαία 

βάση.  

 

Από τα παραπάνω µηχανήµατα το καδοπλυντήριο θα το χρησιµοποιεί ο ανάδοχος για το 

πλύσιµο των κάδων και µετά την εργασία αυτή θα είναι στην διάθεση του δήµου και για άλλες χρήσεις, 

όπως µεταφορά νερού, κλπ. 

Ο παραπάνω µηχανολογικός εξοπλισµός διατίθεται από τoν δήµο στoν ανάδοχο, για τις 

ανάγκες  της παρούσας σύµβασης και µόνο.  Απαγορεύεται  η χρήση του για άλλους σκοπούς. 

Οι οδηγοί και οι χειριστές του διατιθέµενου εξοπλισµού του δήµου, πρέπει να είναι νόµιµα 

αδειοδοτηµένοι και να διαθέτουν την ανάλογη εµπειρία.  H τακτική και η έκτακτη   συντήρηση (από 

πιθανές βλάβες) του µηχανολογικού εξοπλισµού (ιδιόκτητα ή µισθωµένα από το ∆ήµο οχήµατα), 

τα καύσιµα, τα λιπαντικά και τα ελαστικά τους για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο εξ’ολοκλήρου ο οποίος υποχρεούται να τον παραδώσει στην κατάσταση 

που τον παρέλαβε κατά την λήξη της σύµβασης.  Για όλο το χρονικό διάστηµα της σύµβασης ο 

δήµος δεν θα έχει ουδεµία υποχρέωση συντήρησης του διατιθέµενου εξοπλισµού, και οι τυχόν 

έκτακτες βλάβες και η τακτική συντήρηση βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συντηρεί τα 

οχήµατα σε άριστη κατάσταση (ειδικότερα πριν τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ).  Κατά την παραλαβή του 

εξοπλισµού του δήµου, θα ελεχθεί από τον ανάδοχο για τυχόν ελαττώµατα και τις τυχόν ελλείψεις του, 

θα συνταθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο  
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του δήµου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο όποιο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση 

του µηχανολογικού εξοπλισµού αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα.  Κατά την παράδοση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού στο τέλος της σύµβασης, θα συνταθεί και πάλι πρωτόκολλο παράδοσης και 
παραλαβής του εξοπλισµού και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο του δήµου και τον 

εκπρόσωπο του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού  αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα.  Τυχόν φθορές η βλάβες που δεν 

έχουν επιδιορθωθεί από τον ανάδοχο, θα κοστολογηθούν από τον δήµο και το κόστος τους θα 

παρακρατηθεί από την τελευταία δόση κατά την αποπληρωµή και την εξόφληση του αναδόχου. 
Ο ∆ήµος αναλαµβάνει τις δαπάνες για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, για το ΚΤΕΟ και τα τέλη 

κυκλοφορίας των οχηµάτων που θα παραχωρήσει στον Ανάδοχο. 

Κατά την εγκατάσταση του εργολάβου θα γίνει έλεγχος των κάδων, θα καταγραφούν οι βλάβες 

και η υπηρεσία θα επισκευάσει τις ζηµιές εντός ευλόγου χρόνου.  Ο ανάδοχος υποχρεούται στη 

διατήρηση της καλής κατάστασης των κάδων.  Οποιεσδήποτε βλάβες προκύψουν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου είναι ευθύνη του αναδόχου, είτε να προβεί στην επιδιόρθωσή τους αναλαµβάνοντας το 

κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, είτε στην πλήρη αντικατάστασή τους                     

 

Άρθρο 6
ο
 :  Ωράριο εκτέλεσης της εργασίας 

 
Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται σε χρόνο εκτός των ωρών ησυχίας πλην της ζώνης 

1 και 2 που θα γίνεται κατά τις εξής ώρες: 05:00 π.µ. µε 08:00 π.µ.  

 

Άρθρο 7
ο
 : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 

Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για 

την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.  

Υποχρεούται να συµπληρώνει την καρτέλα απορριµµατοφόρων (παρέχεται υπόδειγµα από την 

υπηρεσία)  στην οποία αναγράφονται τα δροµολόγια, οι ώρες εργασίας, η πινακίδα απορριµµατοφόρου 

και το ονοµατεπώνυµο του οδηγού. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει 
κατά τις εργασίες του µε την υπαιτιότητά του.  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που απαιτούνται για την 

ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη 

ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα ή πράγµατα..  Για ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν 

θα συµβούν στο προσωπικό του αναδόχου, σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς και στα οχήµατα του ∆ήµου 

των οποίων παραχωρεί την χρήση, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά 

τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόµων για τις 

περιπτώσεις αυτές.  Οι οδηγοί του αναδόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια 

οδήγησης.  Όλος ο µηχανολογικός εξοπλισµός του αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την 
υλοποίηση της σύµβασης, εκτός από τα στοιχεία του αναδόχου, θα σηµανθεί από και µε τα 

στοιχεία του ∆ήµου Καρπενησίου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα οχήµατα 

(ιδιόκτητα ή µισθωµένα από το ∆ήµο) παρουσιάσει βλάβη και τεθεί εκτός λειτουργίας πέραν των 24 

ωρών, για την άµεση αντικατάστασή του προκειµένου να καλύπτονται οι απαιτούµενες εργασίες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές και Υγειονοµικές  

∆ιατάξεις περί καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής  

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), του Κανονισµού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων των  

διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.  

 ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά των απορριµµάτων µε αυτοκίνητα χωρίς στεγάνωση για την  

αποφυγή της ρύπανσης, σύµφωνα µε όλα όσα ρητά προβλέπονται στην σύµβαση.  

 

Άρθρο 8
ο
 : Υποχρεώσεις του εντολέα  

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  
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Άρθρο 9
ο
: Ανωτέρα βία 

 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.  Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά 

και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 

οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιος, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, 

ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος 

ανάλογα. 

 

 Άρθρο 10
ο
 : Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής υπηρεσιών 

 

1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 

σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση 

του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην απόφαση. 

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφαση 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 

των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 

έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 

απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος 

και τα µέλη της επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαµβάνεται  υπόψη 

     

Άρθρο 11
ο
: Τρόπος πληρωµής 

 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 

1.220.904,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστηµα ισχύος της εντολής.  Η 

καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει τµηµατικά, κάθε µήνα, αφού προηγηθεί η παραλαβή και ο 

έλεγχος από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής.  

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
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Καµία επιπλέον αµοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί. Οι τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις (για 

φθορές µηχανηµάτων, καύσιµα κ.α.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά του.  Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της 

εντολής. 

 

Άρθρο 12
ο
: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα 

της δηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 13
ο
: Επιβολή Προστίµων  

 

 Ο εντολέας έχει την δυνατότητα να υποβάλει πρόστιµα σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

χρησιµοποιεί κατάλληλο όχηµα για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, αλλά και στην περίπτωση που 

τα απορρίµµατα αποτεθούν σε χώρο διαφορετικό από αυτούς που έχει υποδείξει η προϊσταµένη αρχή ή 

εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την αποκοµιδή των απορριµµάτων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό 

και προσωπικό, µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει έναρξη των 

εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη 

περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα πεντακοσίων (500,00) ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και 
για εξήντα (60) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες.  Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του 

διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Ο ∆ήµος Καρπενησίου διατηρεί το δικαίωµα, όταν 

αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την εργασία πληµµελώς και κατόπιν συνεχούς 

επανάληψης της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, αφού πρώτα τον 

καλέσει µε εξώδικο διαµαρτυρία και σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών να υποβάλλει τις απόψεις 

του εγγράφως. 

  Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο ∆ήµο έστω και µιας 

εργασίας πέραν από τα συµφωνούµενα στη µελέτη, τότε είναι υποχρεωµένος, λόγω της καθυστέρησης 

αυτής να καταβάλλει στο ∆ήµο ως ποινική ρήτρα 500,00 ευρώ . Σε περίπτωση που καθυστερήσει από 

υπαιτιότητά του την ολική ή µερική παράδοση, περισσότερο από δέκα (10) ηµέρες, τότε µπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα 

καταπέσει υπέρ του ∆ήµου, ως ποινική ρήτρα. 

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον επόµενο λογαριασµό πληρωµής.   

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου ή σε ανώτερη βία, η 

προθεσµία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εµπόδιο αυτό.  Ο πάροχος για την 

καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση από το ∆ήµο, διαφορετικά ρητά 

δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωµα ή αξίωσή του. 

 

Άρθρο 14
ο
: Επίλυση διαφορών 

 

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

τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν3463/06 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.    

 

 

Καρπενήσι  13/04/2017 Καρπενήσι  13/04/2017 Καρπενήσι  13/04/2017 

 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Οι   Συντάκτες 
 

Ο Αν. Προϊστάµενος H  ∆/τρια 
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