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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση 
ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο 
Ληξουρίου από το χαμηλό βαρομετρικό 
“Μπάλλος” το χρονικό διάστημα από 14 έως 
16 Οκτωβρίου 2021 
  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης 
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται 
από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού 
της Χώρας 
ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 

 
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

 
Υποέργο 3 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Εργασίες αποκατάστασης ταφικών μνημείων 
δημοτικού κοιμητηρίου πόλεως Ληξουρίου 
(Έκτακτη Ανάγκη Μπάλλος 2021) 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) 
  

K.A. 45.6262.02 

 
NUTS: 

 
3-EL623 
 

CPV: 98371110-8 
  

 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2022 

   

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 (ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΠΑΛΛΟΣ 2021) 

 

 

 

 

 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Εργασίες αποκατάστασης ταφικών μνημείων 
δημοτικού κοιμητηρίου πόλεως Ληξουρίου 
(Έκτακτη Ανάγκη  Μπάλλος 2021) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) 
  

Κ.Α.: 45.6262.02 

  

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την αποκατάσταση των ταφικών μνημείων στο 
ανατολικό τμήμα του δημοτικού κοιμητηρίου Ληξουρίου, του οποίου το πρανές κατέρρευσε από τις έντονες καταιγίδες του 
χαμηλού βαρομετρικού «Μπάλλος». Ο συνολικός αριθμός τάφων είναι 12. 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της μελέτης είναι η αποκατάσταση του νεκροταφείου αφού το προϋφιστάμενο ανατολικό τμήμα του σε μήκος 55μ 
κατέρρευσε από την θεομηνία «Μπάλλος» και συμπαρέσυρε 12 ταφικά μνημεία.  

Ήδη ο Δήμος αποκαθιστά το πρανές με επίχωση και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης. 

 Με το πέρας των παραπάνω εργασιών, θα αποκατασταθούν οι 12 θέσεις ταφικών μνημείων που κατολίσθησαν. 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες: 

1) Καθαίρεση όλων των διακοσμητικών στοιχείων, κινητών ή ακίνητων, την ύλη της κατασκευής τους (πλάκες 
μαρμάρου, σκυρόδεμα κ.α.) ή επεξεργασίας, τα οποία τοποθετούνται επί του τάφου.. 

2) Καθαίρεση όλων των στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που αποτελούν την βάση που εδράζει κάθε 
μνημείο καθώς και μικρών τμημάτων οπλισμένου σκυροδέματος που πιθανώς να υπάρχει.  

3) Επιπλέον θα καθαιρεθεί το ελαφρύ οπλισμένο σκυρόδεμα των διαδρόμων που βρίσκονται μεταξύ των τάφων 
όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες ανακομιδής.  

4) Εκσκαφή των τάφων με χειρονακτική εργασία και με χρήση σκαπτικών εργαλείων όπως τσάπα και φτυάρι. Η 
εκσκαφή θα γίνει μέχρι το βάθος των 2 μέτρων από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής εν ξηρώ ή 
εντός ύδατος, με επιφάνεια βάσεως έως 3,00τ.μ. Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση των απαιτούμενων 
ικριωμάτων. 

5) Αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, την μόρφωση των παρειών και την τυχόν αναγκαία σποραδική 
αντιστήριξη των παρειών. 

6) Φορτοεκφόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και προσωρινή συσσώρευση αυτών σε συγκεκριμένο σημείο που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία, εκτός του χώρου των κοιμητηρίων και σε κοντινή απόσταση . 

7) Φόρτωση όλων των προϊόντων καθαίρεσης από το προσωρινό σημείο συσσώρευσης σε φορτηγά του αναδόχου 
. 

8) Μεταφορά όλων των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφών με φορτηγά από τα Κοιμητήρια προς πιστοποιημένο 
χώρο για την απόθεση αυτών.  

9) Επιχωμάτωση και πλήρωση όλων των κενών τάφων με προϊόντα εκσκαφών και όπου κρίνεται απαραίτητο με 
νέο γαιώδη υλικό, μέχρι την τελική στάθμη του εδάφους. Η επιχωμάτωση θα πραγματοποιηθεί με διάστρωση 
κατά στρώσεις έως 20εκ. με διαβροχή και συμπύκνωση. 

10) Πλύση και καθαρισμός των οστών σύμφωνα με οδηγίες υγειονομικής υπηρεσίας. 
11) Τοποθέτηση των οστών στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο έδαφος (χωνευτήρι ). 
12) Εάν κατά τη διενέργεια της εκταφής του νεκρού διαπιστωθεί ότι δεν έχει επέλθει πλήρης αποστέωση, ο νεκρός 

ενταφιάζεται ξανά μέχρι να επιτευχθεί η οριστική και πλήρη αποστέωση του, σε νέο φέρετρο. 
13) Η εργασία ταφής περιλαμβάνει επίσης το κατέβασμα με σχοινιά του φέρετρου μέσα στον τάφο, το σκέπασμα 

με χώμα. 
14) Μεταφορά και επίστρωση του χώματος σε σκυρόδεμα. 
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15) Διαμόρφωση σκυροδέματος με τοποθέτηση σταυρού, πλάκες  μαρμάρου 

Σε όλη την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας υγιεινής και περί 
νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών του Α.Ν 445/1968 νομοθεσίας. 

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες θα είναι του ανάδοχου όπως επίσης και η μεταφορά του 
προσωπικού της ανάδοχου εταιρίας θα γίνεται με δικά της μέσα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές 
υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού 
ατυχήματος των μελών του συνεργείου του καθώς και σε τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προέλθει 
κατά την διάρκεια των πραγματοποιούμενων εργασιών. 

2. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας που ορίζει ο νόμος. 

3. Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος της εργασίας που θα κάνει. 
Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων υπαλλήλων εκ του 
προσωπικού του ανάδοχου. 

4. Οι εργασίες εκταφής -ταφής ενεργούνται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας και λαμβάνονται τα 
μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του αναδόχου (εγκύκλιος 27/12). 

5. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες θα είναι του αναδόχου. Η μεταφορά του προσωπικού της 
αναδόχου εταιρίας θα γίνεται με δικά της μέσα. 

 

1.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα δυο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσής τους. 

 

1.4 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

• Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021. 
 

1.5 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 30.000,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 
45.6262.02 και θα καλυφθεί από πιστώσεις της επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για της θεομηνίες.  

 

Ληξούρι ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 
   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Εργασίες αποκατάστασης ταφικών μνημείων 
δημοτικού κοιμητηρίου πόλεως Ληξουρίου 
(Έκτακτη Ανάγκη  Μπάλλος 2021) 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) 
  

Κ.Α.: 45.6262.02 

  

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A 
Αρ. 
Τιμ. 

Περιγραφή  Εργασίας 
Μον.  
Μέτρ.  

Τιμή  
Μον.  
(€) 

Ποσότητα 
Δαπάνη  

(€) 

1 1 
Εργασίες αποκατάστασης ταφικών 
μνημείων 

ΤΜΧ 2.016,00 12 24.192,00 

Σύνολο 24.192,00 

Φ. Π. Α. (24 %): 5.806,08 

Συνολική Δαπάνη: 29.998,08 

Συνολική Δαπάνη (με στρογγυλοποίηση): 30.000,00 

 

Ληξούρι ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 
   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Εργασίες αποκατάστασης ταφικών μνημείων 
δημοτικού κοιμητηρίου πόλεως Ληξουρίου 
(Έκτακτη Ανάγκη  Μπάλλος 2021) 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%) 
  

Κ.Α.: 45.6262.02 

  

 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των 
οποίων θα πρέπει να εκτελεσθούν οι εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση , σε συνδυασμό με τους όρους των 
λοιπών συμβατικών τευχών και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση των εργασιών  διέπεται από: 

1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και έχει αντικατασταθεί από τον ν. 4782/21( ΦΕΚ 36/Α΄/9-3-2021 
) 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» 

6. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους 
και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 

7. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

8. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

i) Η Σύμβαση 

ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 

ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

Άρθρο 4ο: Τρόπος ανάθεσης εργασιών  

Ο προϋπολογισμός της  εργασίας ανέρχεται στο ποσό των € 30.000,00 (τριάντα  χιλιάδες) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%.  
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Η ανάθεση της εκτέλεσης θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  
όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του ν. 4782/21 με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 
έναν οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.  

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή 
εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί 
φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Άρθρο 5ο:  Οικονομική προφορά 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου  ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα εκτέλεση  εργασιών, θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 
προμηθευτή για τις προς εκτέλεση εργασίες  θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την εκτέλεση 
των αναφερομένων εργασιών, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας εργασίας που  προβλέπεται στην 
παρούσα μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους 
της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος  μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει 
το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 

Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση 
του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς.   

Άρθρο 6ο: Σύμβαση 

Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα του Δήμου 
εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που απαιτείται.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  30 ( τριάντα  ) ημέρες   με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 

Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

Tα προς προμήθεια υλικά και παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

Tον τρόπο παραλαβής.  

Tον τρόπο πληρωμής.  
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Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή 
Υποχρεώσεων.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται 
σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα 
καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς 
το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της 
σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 

Άρθρο 7ο : Εκτέλεση της σύμβασης, μονομερής λύση, αποκλεισμοί από τη διαδικασία σύμβασης  (άρθρα 129 -
133 του Ν. 4412/2016) 

1. Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  

β) οι διατάξεις του Ν.4782/21, 

γ) οι όροι της σύμβασης και  

δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος 
επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση 
καθώς ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3. Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό 
την έννοια του άρθρου 130. 

4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι προβλέψεις του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

Άρθρο 8ο: Παραλαβή των εργασιών  

Η παραλαβή  των εργασιών  θα γίνεται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του αναδόχου από τον 
αρμόδιο κατά τόπον Αντιδήμαρχο ή τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα βεβαιώνεται  από την αρμόδια επιτροπή 
μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο.  

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες  από την υπογραφή του συμφωνητικού 
της παρούσας ανάθεσης  εργασιών . 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η εργασία . 

Β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

Γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή 
χρησιμοποίησής τους. 

Άρθρο 10ο: Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου 

Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε 
βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 11ο: Εκχώρηση 

Ο ανάδοχος  δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 
αναθέτουσας αρχής.  

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών  
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Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς. 
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