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ΔΙ ΙΖ Λ Η ΘΖ ΓΖ ΚΝ Θ ΟΑ Ρ Η Α

Ππάξηε 8 Φεβξνπαξίνπ 2018

ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ,
ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΝΚΖΠΖΠ
ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
ΡΚΖΚΑ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ &
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
ΡΑΣ. Γ/ΛΠΖ
:
ΜΑΓΟΤΛΑ - ΠΑΡΣΗ
ΡΑΣ. ΘΥΓ.
:
231 00
Ξιεξνθνξίεο
:
Γεκνζζ. Σζαπάξαο
ΡΖΙΔΦΥΛΝ
:
27310 89300
Fax
:
e-mail
:
d.tsaparas@1504.syzefxis.gov.gr

ΘΔΚΑ:

Τήθηζε

Ξίζηωζεο

γηα

ηελ

Αξηζκ. Ξξωη.: νηθ. 2561

ΞΟΝΠ:

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή

ΘΝΗΛ:

Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ

εθηέιεζε

ππεξεζηώλ

κε

ηίηιν

«Ππιινγή

Λεξαληδηώλ»

Παξαθαινχκε φπσο ελεξγήζεηε πξνθεηκέλνπ λα ςεθηζηεί πίζησζε πνπ βαξχλεη
ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 35-6279.003 κε ηίηιν «πιινγή Νεξαληδηψλ», πνζνχ 3.000,00
€ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2018.
Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζαο επηζπλάπηνπκε ηελ ππ. αξηζκ. 1/2018
(Δ6/01/2018) Μειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο &
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Υσξνηαμίαο, Τπεξεζίαο
Γφκεζεο & Πεξηβάιινληνο θαη παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.
Η Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξφλ
έγγξαθν, παξαθαιείηαη λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξέσζεο.

Ο ΔΙΗΓΗΣΗ

Ηκεξ/λία: 8/2/2018
ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΣΑΠΑΡΑ

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ

Ηκεξ/λία: 8/2/2018
ΜΙΥΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ

Ηκεξ/λία: 8/2/2018
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΙΑΚΑΚΟ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Γηεύζπλζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ, Σωξνηαμίαο, πεξεζίαο
Γόκεζεο θαη Ξεξηβάιινληνο
Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο, Δλεξγ. & Ξνι. Ξξνζηαζίαο

ΚΔΙΔΡΖ
Αξ. Δ6 / 1 /2018

ΚΔΙΔΡΖ ΓΑΞΑΛΖΠ ΓΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
«ΠΙΙΝΓΖΠ ΛΔΟΑΛΡΕΗΥΛ»
ΈΡΝΠ 2018

ΠΞΑΟΡΖ
ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2018
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ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

5

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ

πεξεζία:

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ,
ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΝΚΖΠΖΠ
ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
ΡΚΖΚΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ &
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
ΚΑΓΝΙΑ
Αξ. Κειέηεο: Αξ. Δ6 / 1 /2018

CPV: 50111000-6

«Σσλλογή Νεραηζιών»

Υπηρεζίες Διατείριζης
Θ.Α.: 35-6279.003

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Η ηερληθή απηή πεξηγξαθή αθνξά ηηο Τπεξεζίεο – Δξγαζίεο πιινγήο Νεξαληδηψλ πνπ
επηβάιινληαη απφ ιφγνπο πγηεηλήο, αζθαιείαο αλζξψπσλ θαη αηζζεηηθήο, ζηνπο θεληξηθνχο
δξφκνπο (πεδνδξφκηα), θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη πιαηείεο ηεο πφιεο ηεο πάξηεο ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο παξηηαηψλ.
πληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’ 2016) «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ».
Η ζπιινγή ησλ λεξαληδηψλ θξίλεηαη σο εξγαζία απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ
πξνβιήκαηα φριεζεο ησλ θαηνίθσλ θαη ξχπαλζεο ηεο πφιεο απφ ηε θπζηνινγηθή ηνπο
πηψζε πνπ ζα επέιζεη άκεζα ιφγσ επνρήο.
Οη ππεξεζίεο απηέο, πξνβιέπεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο
νπνίεο αλακέλεηαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο, ιφγσ ησλ πηψζεσλ θαξπψλ λεξαληδηψλ απφ ηα δέλδξα ησλ δελδξνζηνηρηψλ
ησλ θεληξηθψλ νδψλ, ησλ πιαηεηψλ θαη άιισλ δεκφζησλ ρψξσλ ηεο πφιεο. Γεληθά
αλακέλεηαη λα θαιχςνπλ κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο απνξξένπλ βάζεη
ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
θαη ηδηαίηεξα ηνπ Άξ. 75, παξ. 1, εδ. γ), αξ. 1 & 13 απηνχ, ζχκθσλα κε ηα νπνίν είλαη
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ «ε κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» θαη «ε εμαζθάιηζε θαη δηαξθήο βειηίσζε ησλ (…)
θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά».
Η παξνχζα ππεξεζία εξγαζία ζπιινγήο πεξηιακβάλεη δέλδξα πνπ εληάζζνληαη ζηηο
δελδξνζηνηρίεο ησλ βαζηθψλ νδψλ (πεδνδξνκίσλ), πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηεο
πφιεο ηεο πάξηεο θαη απνηειεί εξγαζία πνπ δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη ν Γήκνο κε ίδηα
κέζα ιφγσ αλεπάξθεηαο πξνζσπηθνχ, πνπ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηελ απαηηνχκελε
έληαζε εξγαζίαο ζην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξέπεη λα πινπνηεζεί,
ιακβάλνληαο δε ηδηαίηεξα ππφςε φηη θαηά ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο δελ πξέπεη λα ηίζεληαη ζε
θίλδπλν ε αζθάιεηα πξνζσπηθνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ γεηηληάδνπλ κε ηα δέληξα. Μεηαμχ
ηνπ ζπλφινπ ησλ δέλδξσλ λεξαληδηάο (Citrus aurantium) ηεο πφιεο, ε επηινγή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ νδψλ, πιαηεηψλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη δέληξσλ ζηα νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα θφξηνπ
θαξπνθνξίαο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρεη ζέζεη ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο , Δλέξγεηαο θαη
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Δπεηδή, σζηφζν, θαηά ηελ έλαξμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ζπληξέρνπλ
επείγνπζεο αλάγθεο, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηιέμεη δέλδξα ζε άιιεο ζέζεηο
πνπ κπνξεί λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα, ή θαη επηιέγνληαο κεηαμχ ησλ
δέλδξσλ ησλ αλαθεξφκελσλ νδψλ, πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, αθνινπζψληαο
πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ πίλαθα σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ
εξγαζηψλ.
Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα πξνρσξήζεη ζηηο παξαπάλσ εξγαζίεο κε ηα θαηάιιεια ηερληθά
κέζα θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη αθνχ πξψηα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ πεξαζηηθψλ, ησλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ θιπ.
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ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ
πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαη απφξξηςή ηνπο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ησλ ππνδείμεσλ ηνπ επηβιέπνληα θαζψο θαη νη
αληίζηνηρεο δαπάλεο.
Περιγραυή
Εργασιών

Θέσεις

Αξηζκόο
δέληξωλ
110
λεαξά
δέληξα πνπ
έρνπλ
εηζέιζεη
ζηελ
παξαγωγή

πιινγή
Νεξαληδηψλ

Οδφο Λεσλίδνπ

πιινγή
Νεξαληδηψλ

Κεληξηθή Πιαηεία πάξηεο
Πάξθν Μνπζείνπ πάξηεο – Πάξθν ΟΣΔ
Λεσθφξνο Κσ/λνπ Παιαηνιφγνπ
Λεσθφξνο Λπθνχξγνπ
Οδφο Λεσλίδνπ
Οδφο Όζσλνο – Ακαιίαο
Οδφο Θεξκνππιψλ
Δζλ. Αληηζηάζεσο
1ν Κνηκεηήξην πάξηεο
Οδνί Λπζάλδξνπ / Πιαηαληζηά / Αξρηδάκνπ
/ Δπηζθφπνπ Βξεζζέλεο / Ωξαίαο Διέλεο /
Οξζίαο Αξηέκηδνο / Πιαηεία ατλφπνπινπ.

680 δέληξα
πιήξνπο
αλάπηπμεο

Ξξνϋπνινγηζκόο πεξεζηώλ
Η παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζε εξγαζίεο πξνυπνινγηζκέλσλ πηζηψζεσλ δαπάλεο
3.000,00 € ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο (κε ΦΠΑ 24%) πξνυπνινγίδεηαη ζε 2.999,99 € εηο βάξνπο ηνπ Θ.Α.
35-6279.003 ν νπνίνο δηαζέηεη πηζηψζεηο χςνπο 3.000 €.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Μαγνχια 8 / 2 / 2018

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 8 / 2 /2018

Οη πληάμαληεο

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο
Σ.Τ.Υ.Τ.Γν.Π.

Γεκνζζέλεο Σζαπάξαο
Γεσπφλνο ΠΔ, κε A’ βαζκ.

Μιταήλ Αναζηαζιάδης
Γεσπφλνο ΠΔ, MSc κε A’ βαζκ.
Πξ. Σκήκαηνο Π.Δ.Π.Π.

Γεκήηξηνο Ληαθάθνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε A’ βαζκ.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ

πεξεζία:

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ,
ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΝΚΖΠΖΠ
ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
ΡΚΖΚΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ &
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
ΚΑΓΝΙΑ
Αξ. Κειέηεο: Αξ. Δ6 / 1 /2018

CPV: 50111000-6

«Σσλλογή Νεραηζιών»

Υπηρεζίες Διατείριζης
Θ.Α.: 35-6279.003

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Α/Α

Περιγραυή

Μον. Μέτρ.

1

πιινγή Νεξαληδηψλ

Καη’ απνθνπήλ

Δαπάνη €
2.419,35

Πύλνιν θαζαξήο αμίαο

2.419,35

ΦΞΑ 24%

580,64

Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο

2.999,99

Η αλαθεξφκελε ηηκή κνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο
ηξέρνπζεο ηηκέο παξνρήο ππεξεζίαο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, φπσο αλαθέξνληαη
ζηε ζρεηηθή κειέηε.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Μαγνχια 8 / 2 / 2018
Οη πληάμαληεο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
πάξηε 8 / 2 /2018
Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο
Σ.Τ.Υ.Τ.Γν.Π.

Γεκνζζέλεο Σζαπάξαο
Γεσπφλνο ΠΔ, κε A’ βαζκ.

Μιταήλ Αναζηαζιάδης
Γεσπφλνο ΠΔ, MSc κε A’ βαζκ.
Πξ. Σκήκαηνο Π.Δ.Π.Π.

Γεκήηξηνο Ληαθάθνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε A’ βαζκ.
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ

πεξεζία:

ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ,
ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΝΚΖΠΖΠ
ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
ΡΚΖΚΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ &
ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
ΚΑΓΝΙΑ
Αξ. Κειέηεο: Αξ. Δ6 / 1 /2018

CPV: 50111000-6

«Σσλλογή Νεραηζιών»

Υπηρεζίες Διατείριζης
Θ.Α.: 35-6279.003

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ
Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηηο Τπεξεζίεο «Σσλλογή Νεραηζιών». Σφπνο
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη ν Γήκνο πάξηεο. Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη δύν
ρηιηάδεο ελληαθόζηα ελελήληα ελλέα επξώ θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά ηνπ επξώ
(2.999,99 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. Η πίζησζε πνπ βαξχλεη ηνλ θσδηθφ
Θ.Α. 35-6279.003.

Άξζξν 2ν : Γηαηάμεηο
Η αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ:
 N. 3463/06 (ΦΔΚ – 114 Α/8-6-2006) πεξί Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, Άξ. 209:
«Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο», φπσο ηζρχεη.
 Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010): πεξί Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», Άξ. 72:
«Οηθνλνκηθή επηηξνπή – Αξκνδηφηεηεο», φπσο ηζρχεη.
 Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’ 2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ»


Αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ επηβάιινπλ ηελ ππεξεζία.

Άξζξν 3ν : Ππκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :
1. Ο Πξνυπνινγηζκφο
2. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
3. Η Σερληθή Πεξηγξαθή

Άξζξν 4ν : Σξόλνο εθηέιεζεο
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

Άξζξν 5ν : πνρξεώζεηο – επζύλεο αλαδόρνπ
Γλψζε ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ: Η έλλνηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ
αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηελ ζχληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη
ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, δειαδή ηελ ζέζε ηνπο θαη
ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, ηηο κεηαθνξέο πνπ απαηηνχληαη κε θάζε κέζν, ηελ δηάζεζε
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δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε
θαηαζθεπήο νδψλ πξνζπειάζεσο, επρέξεηα εμεπξέζεσο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, θαη νηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ θαη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη φηη νη ππεξεζίεο
ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηελ ζχκβαζε, πξνο ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα
ζπκκνξθσζεί.
Αδεηνδνηήζεηο: Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε ηπρφλ άδεηαο αξκνδηφηεηάο ηνπ,
πνπ είλαη απαξαίηεηε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο.
Πνηφηεηα ππεξεζηψλ & πιηθψλ: Οη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε ζα
παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηα νξηδφκελα ζηε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Πξνζσπηθφ: Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη
λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν.
Φάθεινο έξγνπ – Ηκεξνιφγηα εξγαζηψλ: Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί
πιήξεο εκεξνιφγην εξγαζηψλ.
Ώξεο εξγαζίαο: Δθφζνλ απαηηείηαη θαη δεηεζεί ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ
ησλ ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εξγαζηεί αθφκα θαη ππεξσξηαθά, θαηά ηηο
Κπξηαθέο θαη Δνξηέο ή απνγεπκαηηλέο ψξεο, εθφζνλ δηαηαρζεί γη' απηφ κε έγγξαθν απφ ηελ
ππεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή θακία αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε δελ
ζα γίλεη δεθηή.
Πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο – αηπρήκαηα – δεκηέο – αζθαιίζεηο: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα θξνληίδεη γηα ηε ζήκαλζε, ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην ρψξν ηνπ γηα
ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο εθάζηνηε αζηπλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηνπο εξγαηηθνχο
λφκνπο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θ.ιπ. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα
παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνθχιαμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ
εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαζψο θαη αζθάιεηαο ηνπ ελ γέλεη
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη παληφο ηξίηνπ ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, ππέρσλ κνλνκεξψο θάζε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα
απφ ηελ κε θαιή εθαξκνγή ηνπο.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ή αηπρήκαηνο ν αλάδνρνο είλαη κφλνο ππεχζπλνο αζηηθά θαη
πνηληθά γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ είηε ζηηο θαηαζθεπέο, είηε ζηνλ
εληνιέα, είηε ζε ηξίηνπο, ιφγσ παξάβαζεο ή παξάιεηςεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
αλαθεξφκελσλ ζηελ παξνχζα. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ηπρφλ
θαηαβνιή απνδεκίσζεο θαη έρεη θάζε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε απφ φπνπ θαη αλ πξνθχπηεη
απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ αθφκε θαη αλ απηφ δελ νθείιεηαη ζηελ ππαηηηφηεηα ή
παξάιεηςε ηνπ αιιά ζε ηπραίν γεγνλφο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα επηβαξπλζεί ν
εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο κε
απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη απφ ηα
κεηαθνξηθά κέζα ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ δεκνζίνπ, Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη
γεληθά ζε θάζε θχζεσο θνηλσθειή έξγα.
Η αλαθνξά ησλ αλσηέξσ ζε ζρέζε κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο θαη ηα αηπρήκαηα –
δεκηέο, ζθνπφ έρεη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηέιεηαο θαη κε νκαιφ ηξφπν απνπεξάησζεο ησλ
ππεξεζηψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα εξκελεπζεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ εληνιέα
ζηηο νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ή ελ γέλεη θαθέο ζπλέπεηεο ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ
αθαηαιιειφηεηαο.
Δθρψξεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ηξίην: Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ
κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ
απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ. Η απφθαζε απηή παξέρεηαη εθ’ φζνλ ν ηξίηνο ζηνλ
νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.

Άξζξν 6ν : Αλωηέξα Βία
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Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο 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 εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη,
αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν
εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα 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 ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο
αλάινγα.

Άξζξν 7ν : Ρξόπνο επηκέηξεζεο ππεξεζηώλ
Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο θάζε ππεξεζίαο θαη πξνκήζεηαο είλαη ν θαζνξηδφκελνο ζηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζεο κειέηεο.

Άξζξν 8ν : Δθηέιεζε ηεο Πύκβαζεο, παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη επίιπζε
δηαθνξώλ.
Η χκβαζε ζα πινπνηεζεί θαη παξαιεθζεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Ν. 4412/16.

Άξζξν 9ν : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
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 ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Άξζξν 10ν : Δηδηθέο δαπάλεο βαξύλνπζεο ηνλ αλάδνρν
Ο αλάδνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζα έρεη ππφςε ηνπ φηη ηνλ βαξχλνπλ:
 Οη νπνηεζδήπνηε θχζεσο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί, δειαδή
κηζζνί, εκεξνκίζζηα, ππεξσξίεο θαη επηβαξχλζεηο γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο, ενξηέο
θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο θαζψο θαη γηα λπρηεξηλή εξγαζία γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε
ηεο ππεξεζίαο, νη δηάθνξεο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θπξίαο
θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη Σακείσλ, δψξα ενξηψλ, επίδνκα θαη εκεξνκίζζηα αδείαο,
απνδεκηψζεηο ιφγσ απνιχζεσλ θιπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
 Οη δαπάλεο ρξήζεο ή κίζζσζεο ησλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ
πιήξε έληερλε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο.
 Οη πξφζζεηεο δαπάλεο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο φηη νη εξγαζίεο
ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επηκέξνπο θαη ηδηαίηεξνπ ρψξνπο.


Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ζηνπο ρψξνπο ππεξεζηψλ.

 Οη δαπάλεο αζθαιίζεσο ή απνδεκηψζεσο αηπρεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ή ηξίησλ.
 Όιεο νη δαπάλεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο, γηα
ηνπο θάζε θχζεσο θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ.

Άξζξν 11ν : Ρξόπνο πιεξωκήο
Ο αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κε ην πέξαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο
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δηαδηθαζίεο ηνπ Ν. 4412/16 θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνινίπσλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ηε
πιεξσκή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε
θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε
θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ
εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αλαηξεζεί απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο
θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. ην ρξεκαηηθφ
έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην λφκν.
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