ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Γ/λζε Ξξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο
Ρκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ: 9/2019

MEΙΔΡΖ

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΔΞΗΡΖΟΖΡΩΛ
ΞΑΟΑΓΩΓΗΘΩΛ ΕΩΩΛ ΔΡΝΠ 2019

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:

14/06/2019

ΠΛΡΑΘΡΖΠ: Ληθόιανο Ξαλαγάθνο

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ
1. ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ
2. Α. ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
Β. ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΙΔΡΖΠ
3. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

EΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
Αξ. Κειέηεο : 9/2019

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: «πεξεζίεο
πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο
αλεπηηήξεηωλ παξαγωγηθώλ
δώωλ έηνπο 2019»
CPV: 77500000-5
Θ.Α. 15-6142.001

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο
αλεπηηήξεησλ παξαγσγηθψλ δψσλ (βννεηδψλ θαη αηγνπξνβάησλ), γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
Γήκνπ Ππάξηεο.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4056/2012 (ΦΔΘ 52/12-03-2012, η.Α’) θαη
ζπγθεθξηκέλα ηηο παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 17, νη Γήκνη ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα
ηελ πεξηζπιινγή, κεηαθνξά, θχιαμε δηαηξνθή θαη δηαηήξεζε ησλ αλεπηηήξεησλ
παξαγσγηθψλ δψσλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νηνλδήπνηε ηξφπν
εθπνίεζε ή ζθαγή ή επηζηξνθή ηνπο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπο.
Νη πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα κειέηε εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο
αλεπηηήξεησλ παξαγσγηθψλ δψσλ, δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ην Γήκν
Ππάξηεο κε ίδηα κέζα, θαζψο ν Γήκνο Ππάξηεο αθελφο δελ δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο
εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο γηα λα πξνβεί ζηελ πεξηζπιινγή, κεηαθνξά, θχιαμε,
δηαηξνθή θαη δηαηήξεζε ησλ αλεπηηήξεησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη αθεηέξνπ ην ππάξρνλ
πξνζσπηθφ δελ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν ζηελ αηρκαισζία παξαγσγηθψλ
δψσλ.
Ππγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αδεηνδνηεκέλε θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (Λ.4056/2012). Ζ
πεξηζπιινγή ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθά ηνπ κέζα θαη εμνπιηζκφ θαη γηα ην ζθνπφ
απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξνζσπηθφ κε εκπεηξία ζηνλ ρεηξηζκφ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη ηα
θαηάιιεια θνξηεγά νρήκαηα κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν θαη ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο εγθξίζεηο, ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, κε δπλαηφηεηα αζθαινχο
κεηαθνξάο ησλ δψσλ.
Ζ πεξηζπιινγή ζα γίλεηαη θαηφπηλ εηδνπνίεζεο απφ ηελ ππεξεζία καο, παξνπζίαο ησλ
κειψλ ηεο επηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αλεπηηήξεησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη
φπνησλ αξκνδίσλ θξίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία απηή.
Κεηά ηελ πεξηζπιινγή ησλ δψσλ, απηά ζα κεηαθέξνληαη ζηελ θηελνηξνθηθή ηνπ
εγθαηάζηαζε φπνπ ζα παξακέλνπλ επί έλα δεθαήκεξν (δέθα εκεξνινγηαθέο εκέξεο). Θαζ’
φιε ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ησλ δψσλ ζηελ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε, ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθέξεη ζ’ απηά φιεο ηηο απαξαίηεηεο θξνληίδεο ζηαπιηζκνχ,
ζίηηζεο θαη θηεληαηξηθήο κέξηκλαο. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ δεθαεκέξνπ
παξακνλήο ησλ δψσλ ζηελ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε θαη εθφζνλ απηά δελ αλαδεηεζνχλ
απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο, ν Γήκνο ζα πξνρσξάεη ζε δηαδηθαζίεο εθπνίεζεο ή δηάζεζεο
απηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 6 θαη παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.
4056/2012.
Γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.000,00 €
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
θσδηθφ Θ.Α. 15-6142.001 κε ηίηιν «πεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αλεπηηήξεησλ
παξαγσγηθψλ δψσλ έηνπο 2019».
Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ.4412/2016.
Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ν αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ηκεκαηηθά
αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Λ.4412/16. Ν
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 θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη έσο έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν.
Δπεηδή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε
αληίζηνηρε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο,
πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη έρνπλ ηελ ζρεηηθή εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ
παξαγσγηθψλ δψσλ.
Νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
 Άδεηα ιεηηνπξγίαο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο
 Άδεηα θπθινθνξίαο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα ην φρεκα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δψσλ.
Ν αλάδνρνο επζχλεηαη απηφο θαη κφλνλ, απνθιεηφκελεο ξεηψο θαη απνιχησο θάζε
επζχλεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απηήο ηπρφλ αηπρήκαηα ή
βιάβεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ή ηξίηνπο, απφ
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζή ηεο θαη ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιιεη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά πνπ ηπρφλ ήζειε πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο ή παξαιήςεηο.
Ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο:
o Ν Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/7-6-2010 ηεχρνο Α΄): πεξί Ξξνγξάκκαηνο
«Θαιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη.
o Ν Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/08-08-2016 ηεχρνο Α΄) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)»

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ν ζπληάμαο

Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ν Ξξντζηάκελνο Ρκ.
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο
Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο

Ληθφιανο Ξαλαγάθνο
Ρερλνιφγνο Γεσπφλνο

Ζιίαο Αξγείηεο
Γεσπφλνο ΞΔ

Βηξγηλία Θνληνγεσξγάθνπ
Γεσπφλνο ΞΔ

EΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
Αξ. Κειέηεο : 9/2019

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: «πεξεζίεο
πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο
αλεπηηήξεηωλ παξαγωγηθώλ
δώωλ έηνπο 2019»
CPV: 77500000-5
Θ.Α. 15-6142.001

Α. ΞΟΝΚΔΡΟΖΠΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖΠ & ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΕΩΩΛ
ΔΗΓΝΠ ΕΩΝ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΕΩΩΛ
ΒΝΝΔΗΓΖ
20
ΑΗΓΝΞΟΝΒΑΡΑ
10
ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΠΗΡΗΠΖΠ ΘΑΗ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΕΩΩΛ
ΔΗΓΝΠ ΕΩΝ
ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ ΕΩΝ ΑΛΑ ΖΚΔΟΑ (€)
ΒΝΝΔΗΓΖ
5,00
ΑΗΓΝΞΟΝΒΑΡΑ
1,00
ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΠΡΑΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΦΙΑΜΖΠ ΕΩΩΛ
ΔΗΓΝΠ ΕΩΝ
ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑ ΕΩΝ ΑΛΑ ΖΚΔΟΑ (€)
ΒΝΝΔΗΓΖ
5,00
ΑΗΓΝΞΟΝΒΑΡΑ
1,00
Β. ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΙΔΡΖΠ
ΑΟΘΟΝ 1: ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΑΛΔΞΗΡΖΟΖΡΩΛ ΒΝΔΗΓΩΛ
Ξεξηζπιινγή αλεπηηήξεησλ βννεηδψλ θαη κεηαθνξά απηψλ ζηελ θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. Ξεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη πνπ ζα
απαηηεζνχλ.
Ρηκή εθαξκνγήο: 80,00 € / δψν
Νινγξάθσο: νγδφληα επξψ
ΑΟΘΟΝ 2: ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΑΛΔΞΗΡΖΟΖΡΩΛ ΑΗΓΝΞΟΝΒΑΡΩΛ
Ξεξηζπιινγή αλεπηηήξεησλ αηγνπξνβάησλ θαη κεηαθνξά απηψλ ζηελ θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. Ξεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη πνπ ζα
απαηηεζνχλ.
Ρηκή εθαξκνγήο: 20,00 € / δψν
Νινγξάθσο: είθνζη επξψ
ΑΟΘΟΝ 3: ΦΟΝΛΡΗΓΔΠ ΠΗΡΗΠΖΠ ΘΑΗ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΑΛΔΞΗΡΖΟΖΡΩΛ
ΒΝΔΗΓΩΛ
Ξεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηε ζίηηζε θαη θηεληαηξηθή θξνληίδα ησλ
πεξηζπιιεγκέλσλ βννεηδψλ. Ξεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
απαζρνιεζεί θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ
ζα απαηηεζνχλ. Ζ ζχζηαζε ηνπ ζηηεξεζίνπ ζα είλαη ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζε θάζε δψν
ηελ θαηαλάισζε ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ (άρπξν δεκεηξηαθψλ θ.α.) θαηά βνχιεζεο
θαζψο θαη επαξθή πνζφηεηα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ (θαξπνί δεκεηξηαθψλ,
εηνηκφρξεζηα κίγκαηα κε πξφζζεηνπο παξάγνληεο θιπ).
Ρηκή εθαξκνγήο: 5,00 € / δψν / εκέξα

Νινγξάθσο: πέληε επξψ αλά δψν θαη εκέξα
ΑΟΘΟΝ 4: ΦΟΝΛΡΗΓΔΠ ΠΗΡΗΠΖΠ ΘΑΗ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΑΛΔΞΗΡΖΟΖΡΩΛ
ΑΗΓΝΞΟΝΒΑΡΩΛ
Ξεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηε ζίηηζε θαη θηεληαηξηθή θξνληίδα ησλ
πεξηζπιιεγκέλσλ αηγνπξνβάησλ. Ξεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα
απαζρνιεζεί θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ
ζα απαηηεζνχλ. Ζ ζχζηαζε ηνπ ζηηεξεζίνπ ζα είλαη ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζε θάζε δψν
ηελ θαηαλάισζε ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ (άρπξν δεκεηξηαθψλ θ.α.) θαηά βνχιεζεο
θαζψο θαη επαξθή πνζφηεηα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ (θαξπνί δεκεηξηαθψλ,
εηνηκφρξεζηα κίγκαηα κε πξφζζεηνπο παξάγνληεο θιπ).
Ρηκή εθαξκνγήο: 1,00 € / δψν / εκέξα
Νινγξάθσο: έλα επξψ αλά δψν θαη εκέξα
ΑΟΘΟΝ 5: ΦΟΝΛΡΗΓΔΠ ΠΡΑΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΦΙΑΜΖΠ ΑΛΔΞΗΡΖΟΖΡΩΛ ΒΝΔΗΓΩΛ
Ξεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο ζηαπιηζκνχ ησλ βννεηδψλ ζηελ θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο δαπάλεο ζήκαλζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ δψσλ ζην
κεηξψν ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ θηεληαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ξεξηιακβάλεηαη ε
ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο φισλ ησλ
απαξαίηεησλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ.
Ρηκή εθαξκνγήο: 5,00 € / δψν / εκέξα
Νινγξάθσο: πέληε επξψ αλά δψν θαη εκέξα
ΑΟΘΟΝ
6:
ΦΟΝΛΡΗΓΔΠ
ΠΡΑΙΗΠΚΝ
ΘΑΗ
ΦΙΑΜΖΠ
ΑΛΔΞΗΡΖΟΖΡΩΛ
ΑΗΓΝΞΟΝΒΑΡΩΛ
Ξεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο ζηαπιηζκνχ ησλ αηγνπξνβάησλ ζηελ θηελνηξνθηθή
εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο δαπάλεο ζήκαλζεο θαη θαηαρψξεζεο ησλ δψσλ ζην
κεηξψν ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ θηεληαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ξεξηιακβάλεηαη ε
ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο φισλ ησλ
απαξαίηεησλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ.
Ρηκή εθαξκνγήο: 1,00 € / δψν / εκέξα
Νινγξάθσο: έλα επξψ αλά δψν θαη εκέξα

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ν ζπληάμαο

Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ν Ξξντζηάκελνο Ρκ.
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο
Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο

Ληθφιανο Ξαλαγάθνο
Ρερλνιφγνο Γεσπφλνο

Ζιίαο Αξγείηεο
Γεσπφλνο ΞΔ

Βηξγηλία Θνληνγεσξγάθνπ
Γεσπφλνο ΞΔ

EΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
Αξ. Κειέηεο : 9/2019

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: «πεξεζίεο
πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο
αλεπηηήξεηωλ παξαγωγηθώλ
δώωλ έηνπο 2019»
CPV: 77500000-5
Θ.Α. 15-6142.001

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖΠ & ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΕΩΩΛ

ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
Ξεξηζπιινγή θαη κεηαθνξά
αλεπηηήξεησλ βννεηδψλ
Ξεξηζπιινγή θαη κεηαθνξά
αλεπηηήξεησλ αηγνπξνβάησλ

Ξνζόηεηα

Ρηκή
κνλάδνο
ρωξίο
ΦΞΑ

Ππλνιηθή
ηηκή ρωξίο
ΦΞΑ

δψν

20

80,00€

1.600,00

δψν

10

20,00 €

200,00

Κνλάδα
κέηξεζεο

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΑΜΗΑΠ

1.800,00

Φ.Ξ.Α. 24%

432,00

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

2.232,00

ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΠΗΡΗΠΖΠ ΘΑΗ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ

ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
Φξνληίδεο ζίηηζεο θαη θηεληαηξηθήο
κέξηκλαο αλεπηηήξεησλ βννεηδψλ
Φξνληίδεο ζίηηζεο θαη θηεληαηξηθήο
κέξηκλαο αλεπηηήξεησλ αηγνπξνβάησλ

Θόζηνο αλά
δών αλά
εκέξα

Ζκέξεο
παξακνλήο

Ππλνιηθή
ηηκή ρωξίο
ΦΞΑ

20

5,00 €

10

1.000,00

10

1,00 €

10

100,00

Αξηζκόο
δώωλ

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΑΜΗΑΠ

1.100,00

Φ.Ξ.Α. 24%

264,00

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

1.364,00

ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΠΡΑΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΦΙΑΜΖΠ ΕΩΩΛ

ΔΗΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
Φξνληίδεο ζηαπιηζκνχ θαη θχιαμεο
αλεπηηήξεησλ βννεηδψλ

Αξηζκόο
δώωλ
20

Θόζηνο αλά
δών αλά
εκέξα

Ζκέξεο
παξακνλήο

5,00 €

10

Ππλνιηθή
ηηκή ρωξίο
ΦΞΑ
1.000,00

Φξνληίδεο ζηαπιηζκνχ θαη θχιαμεο
αλεπηηήξεησλ αηγνπξνβάησλ

10

1,00 €

10

100,00

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΑΜΗΑΠ

1.100,00

Φ.Ξ.Α. 24%

264,00

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

1.364,00

Κεξηθό ζύλνιν ρωξίο
ΦΞΑ

ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖΠ & ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΕΩΩΛ

1.800,00

ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΠΗΡΗΠΖΠ ΘΑΗ ΘΡΖΛΗΑΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ

1.100,00

ΞΝΝΚΑΓΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΠΡΑΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΦΙΑΜΖΠ ΕΩΩΛ

1.100,00

ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΑΜΗΑΠ

4.000,00

Φ.Ξ.Α. 24%

960,00

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

4.960,00

Ν αξηζκφο ησλ δψσλ αλά θαηεγνξία (βννεηδή ή αηγνπξφβαηα) είλαη ελδεηθηηθφο θαη
κπνξεί λα απμνκεησζεί αλάινγα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.
ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ
Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ν ζπληάμαο

Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ν Ξξντζηάκελνο Ρκ.
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

Καγνχια 14 / 06 / 2019
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο
Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο

Ληθφιανο Ξαλαγάθνο
Ρερλνιφγνο Γεσπφλνο

Ζιίαο Αξγείηεο
Γεσπφλνο ΞΔ

Βηξγηλία Θνληνγεσξγάθνπ
Γεσπφλνο ΞΔ

EΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΠΞΑΟΡΖΠ
Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ
ΡΚΖΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ
Αξ. Κειέηεο : 9/2019

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: «πεξεζίεο
πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο
αλεπηηήξεηωλ παξαγωγηθώλ
δώωλ έηνπο 2019»
CPV: 77500000-5
Θ.Α. 15-6142.001

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ ππεξεζία πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο
αλεπηηήξεησλ παξαγσγηθψλ δψσλ(βννεηδψλ θαη αηγνπξνβάησλ) πνπ επηβάιιεη ε θείκελε
λνκνζεζία ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο.
Ζ πξνυπνινγηδφκελε πξνο δηάζεζε δαπάλε είλαη 4.960,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Ξ.Α. 24%, κέρξηο εμάληιεζεο σο άλσ αλεθέξζε ηνπ πνζνχ απηνχ. Ζ πίζησζε βαξχλεη
ηνλ Θ.Α. 15-6142.001 κε ηίηιν: «πεξεζίεο πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο αλεπηηήξεησλ
παξαγσγηθψλ δψσλ έηνπο 2019» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
Άξζξν 2ν: Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Ζ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ:
o N.3463/06 (ΦΔΘ 114/η.Α΄/8-6-2006) πεξί Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ,
αξζ.209: «Ξξνκήζεηεο - πεξεζίεο - Κειέηεο», φπσο ηζρχεη.
o Λ.3852/10 (ΦΔΘ 87/η.Α΄/7-6-2010): πεξί Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο», αξζ.72:
«Νηθνλνκηθή επηηξνπή - Αξκνδηφηεηεο», φπσο ηζρχεη.
o Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α΄/2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ», φπσο ηζρχεη.
Άξζξν 3ν: Ππκβαηηθά ζηνηρεία
Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
1. Ρν Ππκθσλεηηθφ
2. Ν Ξξνυπνινγηζκφο
3. Ζ Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ
4. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή
Άξζξν 4ν: Ρόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο
Νη ρψξνη παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνο Ππάξηεο. Ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαιακβάλεη θαη λα παξαδίδεη ηα δψα εληφο ησλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Άξζξν 5ν: Σξόλνο εθηέιεζεο
Ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα
έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κήλεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.
Άξζξν 6ν: πνρξεώζεηο αλαδόρνπ
Ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε
ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.
Γλψζε ζπλζεθψλ ησλ εξγαζηψλ: Ζ έλλνηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 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, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο θαη

νηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ
θαη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαη φηη νη εξγαζίεο ζα
εθηειεζηνχλ θαηά ηελ ζχκβαζε, πξνο ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα
ζπκκνξθσζεί.
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο
θαη επζχλεηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζή ηεο.
Αδεηνδνηήζεηο: Ππγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αδεηνδνηεκέλε
θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία
(Λ.4056/2012). Ζ πεξηζπιινγή ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν κε δηθά ηνπ κέζα θαη
εμνπιηζκφ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξνζσπηθφ κε εκπεηξία ζηνλ ρεηξηζκφ
παξαγσγηθψλ δψσλ θαη ηα θαηάιιεια θνξηεγά νρήκαηα κε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ
ηνλ λφκν θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο εγθξίζεηο, ηα νπνία ζα θέξνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ,
κε δπλαηφηεηα αζθαινχο κεηαθνξάο ησλ δψσλ.
Ξνηφηεηα ππεξεζηψλ: Νη ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζα
παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο λνκνζεζίαο θαη ηα νξηδφκελα
ζηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Ν αλάδνρνο είλαη νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Ξξνζσπηθφ: Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, εηδηθεπκέλν θαη πεπεηξακέλν.
Ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε θάζε βνεζεηηθνχ
πξνζσπηθνχ θ.ιπ. εθφζνλ απηφο δελ θαηέρεη ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ επηζηήκε θαη ηελ
πείξα πξνζφληα, γηα θαλνληθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλέιαβε ή είλαη απεηζήο,
πξνθιεηηθφο θ.ι.π. Ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ, ζθνπφ έρεη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηέιεηαο θαη κε νκαιφ ηξφπν απνπεξάησζεο ησλ
εξγαζηψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα εξκελεπζεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ εξγνδφηε
ζηηο νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο ελ γέλεη θαθέο ζπλέπεηεο ιφγσ
αθαηαιιειφηεηαο.
Φάθεινο έξγνπ - Ζκεξνιφγηα ππεξεζηψλ: Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί
πιήξεο αξρείν ππεξεζηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο.
Ξξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο - αηπρήκαηα - δεκηέο - αζθαιίζεηο: Ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα 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.ι.π. Ν
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.
Πε 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. Ν 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. Πε 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 Θνηλνηήησλ θαη
γεληθά ζε θάζε θχζεσο θνηλσθειή έξγα.
Ζ 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. Ζ απφθαζε απηή παξέρεηαη εθ' φζνλ ν ηξίηνο ζηνλ

νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα πνπ εγγπψληαη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
Δπηπιένλ:
Γηα ηηο εθάζηνηε εξγαζίεο ζα είλαη ελήκεξε ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα
γίλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο.
Άξζξν 7ν: Αλωηέξα Βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο 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 εληνιέαο
είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. Πηελ 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.
Ν φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο
αλάινγα.
Άξζξν 8ν: Ρξόπνο επηκέηξεζεο ππεξεζηώλ
Ν ηξφπνο επηκέηξεζεο θάζε εξγαζίαο είλαη ν θαζνξηδφκελνο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή
θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζεο κειέηεο.
Άξζξν 9ν: Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη επίιπζε
δηαθνξώλ
Ζ ζχκβαζε ζα πινπνηεζεί
Λ.4412/2016, φπσο ηζρχεη.

θαη

παξαιεθζεί

ζχκθσλα

κε

φζα

νξίδνληαη

ζην

Άξζξν 10ν: Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ν 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 θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Ρνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο βαξχλνπλ:
 Νη δαπάλεο αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ή ηξίησλ
 Νη νπνηνζδήπνηε θχζεσο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί, δειαδή
κηζζνί, εκεξνκίζζηα, ππεξσξίεο θ.ι.π. επηβαξχλζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο
 Νη δαπάλεο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηεο
ππεξεζίαο.
Άξζξν 11ν: Ρξόπνο πιεξωκήο
Ν αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηζρχεη θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ
ππνινίπσλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ ηε πιεξσκή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη
αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.
Πεκεηψλεηαη 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.
Πην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην
λφκν.
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