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Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ν. Σιδηροχωρίου 2018»
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
Τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων , Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την
παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο μελέτης
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική περιγραφή
Άρθρο 3: Εργασία
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία Συντηρήσεις
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Ν. Σιδηροχωρίου 2018
β) Τόπος παροχής της εργασίας : Δ.Ε Ν. Σιδηροχωρίου του Δήμου
Κομοτηνής.
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 120.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.
στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Διακήρυξης και τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι Δ.Ε. Σιδηροχωρίου του Δήμου
Κομοτηνής.
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι τρείς (3) μήνες.
Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή .
Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της
διακήρυξης.
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
Για την

εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του

αντικειμένου της συμβάσεως, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της
διακήρυξης.
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.
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