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Άπθπο 1
Ο

 : Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ:  

 ΟΜΑΓΑ Α΄ ςνηήπηζη  σλοοηάπηηα γηπέδων Αθληηικού Κένηπος   

 ΟΜΑΓΑ Β΄ ςνηήπηζη  σώπων ππαζίνος ηηρ πόληρ Καππενηζίος   

 ΟΜΑΓΑ Γ΄Απομάκπςνζη αςηοθςούρ βλάζηηζηρ ζε κοινόσπηζηοςρ σώποςρ και  

                      σώποςρ ππαζίνος ηος Γήμος Καππενηζίος  

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 

(νρήκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ κειέηε εξγαζηψλ. 

 

Άπθπο 2
Ο

 : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ: 

 Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/7.6.2010/ηΑ΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

  Ν.4555/2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο Σπκκεηνρήο-Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Τ.Α» Πξφγξακκα ΚΛΔΙΣΘΔΝΗΣ Ι (ΦΔΚ 

133/19.7.2018/ηΑ΄). 

 Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 /8.6.2006/ηΑ΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/8.8.2016/ηΑ΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

 N.4013/2011 «Σχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204 /15.9.2011/ηΑ΄). 

 Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112 /13-07-10/ηΑ΄). 

 Νφκσλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ πνπ ελαξκφληζαλ ηελ Δζληθή Ννκνζεζία κε ην 

Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

 

Άπθπο 3
Ο

:ςμβαηικά ζηοισεία 
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Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Η Σχκβαζε 

2. Η Γηαθήξπμε  

3. Η Τερληθή Πεξηγξαθή 

4. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο 

5. Η Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ  

6. Τν Τηκνιφγην 

7. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

Άπθπο 4
Ο

: Γιάπκεια εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ-Παπάηαζη ηηρ ζύμβαζηρ 

Η δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο.  

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ 

δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% 

απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο 

ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ.  

Καηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα ην αλεθηέιεζην πνζφ ηεο 

ζχκβαζεο.  

 

Άπθπο 5
Ο

: Πποϋπολογιζμόρ και εκηέλεζη ηηρ ςπηπεζίαρ 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ Γήκνπ 

Καξπελεζίνπ (δηάξθεηαο 24 κελψλ), εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 139.953,47 επξψ (€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 35-6262.009 ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

ηνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ γηα ηα αληίζηνηρα έηε.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ιήθζεθε ππφςε «Ο Καλνληζκφο 

Πεξηγξαθηθψλ Τηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ» ηνπ Υπ. Υπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ, αξ. απφθαζεο ΓΝΣγ/νηθ.35577/ΦΝ466 (ΦΔΚ Β΄ 1746 /19.01.2017). 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 φπσο ηζρχεη. 

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο είηε γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, είηε γηα νκάδα/εο απηήο. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ ζηηο 

ηηκέο κνλάδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο. 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ εάλ δελ 

πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο αλάγθεο. 

 

Άπθπο 6
Ο 

: Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγωνιζμό – Καηαλληλόηηηα άζκηζηρ 

επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

1. Σην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016, ηα νπνία αζθνχλ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

2. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη  

νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη 

ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ: 

Πηςσίο Γεσπφλνπ / Γαζνιφγνπ ή Τερλνιφγνπ Γεσπφλνπ /Γαζνιφγνπ ή 
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Πηςσίο Ππαζίνος (εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζην 

Υ.Υ.Μ. ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα έξγα θαηεγνξίαο Πξαζίλνπ) ή  

Πιζηοποιηηικό Δπιμεληηηπίος ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

νπνία ζπλάδεη κε ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία ν δηαγσληδφκελνο θαηαζέηεη πξνζθνξά.  

 

Άπθπο 7
Ο

 : Σεσνική και Δπαγγελμαηική Ικανόηηηα  

Α. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ηελ νκάδα Α΄ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη:  

 λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο δχν (2) ζπκβάζεηο παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ, 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 15.000,00 € κε ην ΦΠΑ, ηα ηειεπηαία (3) έηε 

 λα δηαζέηνπλ γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 1) ριννθνπηηθφ ειθπζηήξα θαη β) 

θαηάιιεια κεραλήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο: επηζπνξάο 

ριννηάπεηα, αεξηζκνχ επηθαλείαο ριννηάπεηα, θαη βαζχ αεξηζκνχ ριννηάπεηα. Τν 

πιάηνο εξγαζίαο ησλ κεραλεκάησλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90 cm 

 

Β. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ηελ νκάδα Β΄ θαη Γ΄ νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη: 

 λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο κία (1) ζχκβαζε παξεκθεξνχο αληηθεηκέλνπ, ηα 

ηειεπηαία (3) έηε 

 

Άπθπο 8
Ο

 : Δγγςήζειρ ζςμμεηοσήρ 

Η εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο θαη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ε νπνία νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 

1% επί ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). Η ηζρχο ηεο 

εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα είλαη έλα κήλα επηπιένλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιή εθηέιεζεο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν 

ηεο ππεξεζίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. 

 

Άπθπο 9
Ο

: Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος 

Ο αλάδνρνο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, ηδηνκνξθηψλ, ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο 

ηεο εξγαζίαο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη άκεζα ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη 

επζχλεηαη γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Ο 

ρξφλνο έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δε ζα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ πέληε εκεξψλ (5) απφ ηελ 

εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε εβδνκαδηαία βάζε λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία, γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ πινπνίεζε θαη λα παξαδίδεη θχιιν απφ ην εκεξνιφγην, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ηεξεί, φπνηε απηφ δεηεζεί. Σην εκεξνιφγην θαηαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο ησλ εθηεινχκελσλ 

εξγαζηψλ αλά ρψξν εξγαζίαο, ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο, ηα πιηθά, ην πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάζηεθε θαη πηζαλά ζεκαληηθά γεγνλφηα (πρ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.). 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ ιήςε ηεο εθάζηνηε (πξνθνξηθήο ή γξαπηήο) εληνιήο απφ ηελ ππεξεζία ρσξίο λα δηαθφπηεη απηή 
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κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο ή εληφο κίαο (1) εκέξαο θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο απφ ηελ 

ππεξεζία φηαλ πξφθεηηαη γηα έθηαθηε πεξίπησζε. Φξφλνο παξάηαζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

δηθαηνινγείηαη κφλν φηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο δελ επηηξέπνπλ ηηο επεκβάζεηο. 

Ο αλάδνρνο, εθφζνλ γηα ην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ θάλεη ρξήζε ησλ 

κηθξψλ ειθπζηήξσλ κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο 

ζπληεξεί θαη λα επηδηνξζψλεη ηηο νπνηεζδήπνηε βιάβεο εκθαληζηνχλ, κε επζχλε δηθή ηνπ, είηε ηνπο 

ρξεζηκνπνηεί πεξηζηαζηαθά είηε ζπλερψο. Θα πξέπεη δε λα ηνπο παξαδψζεη κε ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο ηνπιάρηζηνλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβε.  

Τν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν γηα ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο πνπ ζα θάλεη θαη ηθαλφ λα ρεηξηζηεί ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη. 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 ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ κε επηπιένλ πξνζσπηθφ αλ δηαγλψζεη 

έιιεηςε εξγαηηθψλ ρεξηψλ θαη δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε απεηζψλ, αλίθαλσλ ή κε 

ηίκησλ ππαιιήισλ εθ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. Γηα ηηο εθ δφινπ ή ακέιεηαο πξάμεηο ηνχησλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ππέρεη αθέξαηα ηελ επζχλε ν αλάδνρνο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάζε είδνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην απαζρνινχκελν απ' απηφλ 

πξνζσπηθφ, είηε απηνί απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία  είηε απφ ηελ αζθαιηζηηθή 

λνκνζεζία, είηε απφ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, είηε απφ άιινπο γεληθνχο θαλφλεο. Γηα θάζε 

πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ επζχλεηαη ίδηνο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο 

ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνλ Γήκν θαη θάζε ηξίην. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο 

γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην εξγαδφκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο 

ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα θαη επζχλεηαη, απνθιεηφκελεο θάζε επζχλεο ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ή θαη ζε ηξίηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

Πηζαλέο δεκηέο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζνχλ απφ απξνζεμία ηνπ αλαδφρνπ είλαη επζχλε 

δηθή ηνπ θαη νθείιεη λα ηηο απνθαηαζηήζεη, είηε απηέο αθνξνχλ δεκηέο (π.ρ. ζπάζηκν εθηνμεπηήξσλ 

λεξνχ) νη νπνίεο ζα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είηε 

δεκηέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ ή ηδησηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 : Ποινικέρ πήηπερ - Έκπηωζη ηος αναδόσος 

Σε πεξίπησζε κε εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ή κέξνπο απηψλ ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο 

ηεο ππεξεζίαο ή θαζπζηέξεζεο εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή 

ξήηξα ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο ζε πεξίπησζε κε 

εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ίζεο κε ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ θξίλεη φηη ν αλάδνρνο 

εθηειεί πιεκκειψο. 

Τν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άπθπο 11
Ο

 : Ανωηέπα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 

έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο 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 αλάδνρνο ή ε αλαζέηνπζα αξρή είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 

πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θ.α.. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 
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νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή 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 ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνζαξκνδφκελνο 

αλάινγα. 

 

Άπθπο 12
Ο

 :Αναθεώπηζη ηιμών 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

 

Άπθπο 13
Ο

: Σπόπορ πληπωμήρ 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 

ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία, πίλαθα αλαιπηηθψλ εξγαζηψλ, ψζηε λα γίλεη ν έιεγρνο θαη λα  

ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 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.  

Σε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο 

παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί 

ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. 

 

Άπθπο 14
Ο

: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ο αλάδνρνο 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 

ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

 

Άπθπο 15
Ο

: Δπίλςζη διαθοπών 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
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