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ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείµενο της συµβάσεως 

Το αντικείµενο της εργολαβίας , που θα συσταθεί µε σύµβαση , είναι η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 2019 - 2020.  

ΑΡΘΡΟ 2Ο – Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού, η ανάθεση και η εκτέλεση των εργασιών, διέπονται από τις διατάξεις 

: 

1. Του Π.∆. 346/12-10-98 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας για της 

∆ηµόσιες Συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ».  

2. Τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 28/1980 και Π.∆. 60/2007.    

3. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί ∆ηµόσιου Λογιστικού. 

4. Του Ν.3463/2006 «Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας» . 

5. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

6. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών. 

7. Ο υπ’ αριθµ. 4412/2016 νόµος «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

ΑΡΘΡΟ 3Ο – Συµβατικά στοιχεία. 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το τιµολόγιο µελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη 

ΑΡΘΡΟ 4Ο – Τρόπος εκτελέσεως των εργασιών. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε τη διαδικασία του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τον Ν. 

4412/2016 και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων , της Τεχνικής 

Περιγραφής και της σχετικής ∆ιακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο – Σύµβαση. 

Ο ανάδοχος των εργασιών µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού , είναι 

υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες να έλθει στα γραφεία του ∆ήµου Κύθνου , για την υπογραφή της 

συµβάσεως. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο – Χρονοδιάγραµµα Εργασιών. 

Το χρονοδιάγραµµα των εργασιών είναι δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες µε την υποχρέωση περαίωσης 

της ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ 2019 - 2020. , από την ηµεροµηνία υπογραφής 

του συµφωνητικού. 

 



ΑΡΘΡΟ 7Ο – Υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Οι εργασίες που ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. Ο ανάδοχος οφείλει να 

εκτελεί τις εντολές των αρµόδιων του ∆ήµου Κύθνου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης: 

Ι. Να είναι σε θέση να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό , όπως αυτό παρουσιάζεται στο Τεύχος της 

Τεχνικής Περιγραφής. 

ΙΙ. Να καταβάλλει στο Ι.Κ.Α. τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του , καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της σύµβασης , µε ευθύνη και έξοδα του. 

ΙΙΙ. Να έχει στην εποπτεία του σε πλήρη έλεγχο προσωπικό. 

V. Να προβαίνει σε έλεγχο του προσωπικού κατά την ώρα της υπηρεσίας , για την καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη απόδοση στο έργο τους. 

VI. Να τηρεί τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στις προϋποθέσεις , στις αποδοχές , στην ασφαλιστική 

κάλυψη , ασφάλεια κ.λ.π. του προσωπικού του , έναντι του οποίου θα έχει την πλήρη , αποκλειστική ευθύνη 

και θα είναι υπεύθυνος απέναντι του τόσο ποινικά όσο και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν προκύψει σε 

βάρος του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. Ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αυστηρή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων περί καταβολής των νόµιµων αποδοχών στο προσωπικό που θα 

απασχολήσει στο έργο που θα του ανατεθεί και οι οποίες δεν θα είναι κατώτερες των προβλεπόµενων 

συλλογικών συµβάσεων , των διατάξεων περί τήρησης του νόµιµου ωραρίου , ασφαλιστικής κάλυψης , όρων 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση των όρων αυτών 

θα καταγγέλλεται η σύµβαση. 

VII. Να τον διακρίνει πνεύµα συνεργασίας και καλής θέλησης. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο – Προϋπολογισµός έργου – Οικονοµική Προσφορά. 

Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε 49.550,40 € µε Φ.Π.Α. 

Η χρηµατοδότηση είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 και θα εγγραφεί 

αντίστοιχη πίστωση στο οικονοµικό έτος 2020 του ∆ήµου Κύθνου. 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των εργασιών. Η 

εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόµενος υποβάλει προσφορά για µέρος αυτής , δεν θα γίνεται 

αποδεκτή. 

Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό δεν θα µπορεί σε καµία περίπτωση να 

υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό όπως αυτός αναφέρεται στην παρούσα. Σε άλλη περίπτωση η 

συµµετοχή θα αποκλείεται. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο – Αποκλίσεις κατά την εκτέλεση. 

Ο ∆ήµος Κύθνου καθώς και οι αρµόδιες Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιτροπή Παραλαβής που 

θα οριστούν από τον ∆ήµο Κύθνου , έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν την εκτελούµενη 

εργασία , να ελέγχουν τον ανάδοχο για την ποιοτική και ποσοτική απόδοση του και στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες οι αναφερόµενες εργασίες δεν θα εκτελούνται κανονικά από τον ανάδοχο , ο ∆ήµος 

θα του επιβάλει ποινικές ρήτρες και ακόµα θα προβαίνει στη διακοπή της σύµβασης σύµφωνα µε 

την παρούσα , τη ∆ιακήρυξη και την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο – Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου. 

Εάν ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , σύµφωνα µε την Νοµοθεσία που περιγράφεται στη παρούσα , 

τη ∆ιακήρυξη και γενικότερα σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

Εάν ο ανάδοχος δεν τηρεί τις προβλεπόµενες από την τεχνική έκθεση υποχρεώσεις του θα του επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα ίση µε το 10% της ηµερήσιας αποζηµίωσης του για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Ως ηµερήσια 

αποζηµίωση νοείται το 1/30 της µηνιαίας αποζηµίωσης που έχει συµφωνηθεί. 



Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και παρακρατείται από τον αντίστοιχο 

λογαριασµό πληρωµής. 

Σε περίπτωση που µε ευθύνη του αναδόχου η εκτέλεση των υποχρεώσεων του καθυστερήσει πάνω από δέκα 

(10) ηµέρες συνολικά σε κάποιο ή σε κάποιες από τις υποχρεώσεις του , ο ∆ήµος δικαιούται να ακυρώσει τη 

σύµβαση και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον ανάδοχο 

έκπτωτο , µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο – Εγγυήσεις 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η 

εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται. 

Ο εργολάβος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά 

την υπογραφή της σύµβασης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε 1.998,00 € (ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

της συνολικής αξίας , µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., της προσφερόµενης εργασίας , µη 

συνυπολογιζόµενης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά τη δηµοπρασία). Η διάρκεια ισχύος της ως 

άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες. 

Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο 

και κατατίθενται υπό µορφής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή 

γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο των εργασιών µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή , εκτός εάν συντρέχουν λόγοι 

παρακράτησης της , µέρους του ποσού , όπως ορίζεται από την Τεχνική Έκθεση. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο – Πληρωµές 

Η πληρωµή του αναδόχου για τις εργασίες που θα εκτελέσει σύµφωνα µε τα παραπάνω θα γίνεται 

τµηµατικά µηνιαίως , µέχρι την 20η  κάθε επόµενου µηνός , κατά το 1/12 του συνολικού 

συµφωνηθέντος εργολαβικού ανταλλάγµατος , και µέχρι τελικής εξόφλησης του , αφού 

πιστοποιούνται οι εκτελεσθείσες εργασίες από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

παραληφθούν από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, κι αφού προσκοµιστούν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και παραστατικά. Τα χρηµατικά εντάλµατα θα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου , 

µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε 

όλους τους φόρους , τέλη και πάσης φύσεως κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής 

του συµφωνητικού. 

ΑΡΘΡΟ 13Ο – Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της παρούσας µελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 14Ο – Επίλυση ∆ιαφόρων 

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

ισχύουσες διατάξεις. 
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