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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1: Διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

• Του Ν.3852/2010 
• Την παρ.4 του άρθρου 209 Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ.3 του άρθρου 22  Ν. 3463/06 . 
• Του Ν. 4412/2007 

• Το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

 

 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

 

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 3: Εργασία 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2016 

β)Τόπος παροχής της εργασίας η περιοχή  του  Δήμου Κομοτηνής. 

γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη…49.996,80,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  

Φ.Π.Α. 

 

 

 



Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να 

καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό 

ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού.  

 

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων 

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

 

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.  

 

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι περιοχή του  Δήμου Κομοτηνής . 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι  τρεις…(3)……….. μήνες. 

 

Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών  

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

του άρθρου  63 παρ 3 του ΠΔ 28/80.  

 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται στο τέλος κάθε μήνα ύστερα από σύνταξη 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 

οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 

πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  

κατά το νόμο.  

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του 

ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 

 



Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών  

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια 

που θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους.   

 

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του 

αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 

εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την 

καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας.  

 

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. 

 

 

                                                                         Κομοτηνή     27/09/2016  

                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ 
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