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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 Δήμου 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 Δημοτική Κοινότητα 
Καρπενησίου,  ο  καθαρισμός  της  κεντρικής  πλατείας  της  πόλης  του  Καρπενησίου,  ο  καθαρισμός 
δημοτικών  τουαλετών,  ο  καθαρισμός  της  Δημοτικής  Αγοράς,  η  καθαριότητα  της  ετήσιας 
εμποροπανήγυρης  Καρπενησίου,  η  περισυλλογή  στερεών  αντικειμένων  και  η  μεταφόρτωση  των 
απορριμμάτων στο 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  Δήμο  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 Δευτέρα - 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) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Προμηθειών και Υπηρεσιών’’
5. της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/ Β  ́ / 22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη ΔιαJ  / 22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση 
      Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»
6. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
     Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
7. του Ν.4635/2019 
 
Άρθρο 3  ο  :     Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1.Η Διακήρυξη 
2.Το Τιμολόγιο 
3 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4.Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5.Η Τεχνική Έκθεση και  ο Προϋπολογισμός
6.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
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Άρθρο 4  ο   : Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας  

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

Άρθρο 5  ο   :  Εξοπλισμός  

Ο Δήμος 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 1.082.520,00 €

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

Α.  Δύο  (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, πλύσιμο πλατειών 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 Δήμο 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 
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 
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μηχανολογικού εξοπλισμού στο τέλος της σύμβασης, θα συνταχθεί 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 ή 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 Δήμος 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 Δήμου 
των οποίων παραχωρεί την χρήση, ο Δήμος 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 Δήμου 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 Δήμο) 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 
Διατάξεις 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. 

 Δεν 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. 

Άρθρο 9  ο  : Ανωτέρα βία  
Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο  και  τυχαίο  γεγονός  που  είναι  αδύνατο  να 
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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 του Ν. 4412/16, συνεπικουρούμενη από 
τον επόπτη καθαριότητας ο οποίος παρακολουθεί την παροχή της εργασίας.
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 
1.082.520,00  €, συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%,  για  το  διάστημα  ισχύος  της  εντολής.   Η 
καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνει τμηματικά, κάθε δυο (2) μήνες, 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 Δήμου.

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 
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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  Δήμος  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 Δήμο έστω και μιας  
εργασίας πέραν από τα συμφωνούμενα στη μελέτη, τότε είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης 
αυτής να καταβάλλει στο Δήμο 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 Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα 
καταπέσει υπέρ του Δήμου, ως ποινική ρήτρα.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον επόμενο λογαριασμό πληρωμής.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου 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  Δήμο,  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  29/7/2020 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε
Οι   Συντάκτες Ο Αν. Προϊστάμενος H  Διευθύντρια

Καρέτσος Κων/νος Κεφαλάς Δημήτριος Μπαμπαλής Δημήτριος Παπαδοπούλου Μαρία
Π.Ε. Πολ. Μηχανικός Π.Ε.  Γεωπόνων Π.Ε. Πολ. Μηχανικών Π.Ε. Πολ. Μηχανικών
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