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ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2018».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4)

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5)

Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών

6)

Την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πραγματοποίησης

δαπάνης ποσού 24.738,00 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6117.023. Χρηματοδότηση:
έκτακτα ειδικευμένα έσοδα-Λοιπές επιχορηγήσεις, δράσεις πυροπροστασίας.

Α ΠΟ ΦΑ Σ ΙΖΟΥΜΕ
Α.
ΔΕΛΤΑ

Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
2018»,

προϋπολογισμού

19.950,00

ευρώ

χωρίς

Φ.Π.Α.

ήτοι

24.738,00

ευρώ

συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Β.

Εγκρίνουμε

τις

τεχνικές

προδιαγραφές

της

υπηρεσίας

με

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2018»», σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄.

τίτλο

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Χρηματοδότηση :Έκτακτα Ειδικευμένα Λοιπές Επιχορηγήσεις-Δράσεις Πυροπροστασίας
Προϋπολογισμός : 24.738 € Κ.Α: 0 2 . 2 0 . 6 1 1 7 . 0 2 3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική Έκθεση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Χρηματοδότηση : Έκτακτα Ειδικευμένα Λοιπές Επιχορηγήσεις-Δράσεις Πυροπροστασίας
Προϋπολογισμός : 24.738€ Κ.Α. : 0 2 . 2 0 . 6 1 1 7 . 0 2 3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η
μ ε λ έ τ η α υ τ ή π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ 24.738 Ε Υ Ρ Ω μ ε τ ο Φ . Π . Α . π ρ ο β λ έ π ε τ α ι ν α
εκτελεστεί στο Δήμο ΔΕΛΤΑ, προκειμένου να γίνουν εργασίες Πυροπροστασίας.
Οι εργασίες πυροπροστασίας αφορούν τον καθαρισμό των περιαστικών αλσών,
οικοπέδων, κοινόχρηστων χώρων, επαρχιακών, συνδετ ήριων και περιφερειακών
οδών, όπου αλλού υπάρχουν χώροι πρασί νου με ξερή βλάστηση και άλλα εύφλεκ τα
υλικά για την προστ ασία από πιθανές π υρκαγιές κατά τ η διάρκεια της κρίσιμης
αντιπυρικής περιόδου του έτους 2018.
Στην υπηρεσία του Δήμου που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των ανωτέρω
εργασιών ήτοι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας δεν υπηρετεί
εργατοτεχνικό προσωπικό. Ούτε μπορεί να συνεπικουρείται για τις ανάγκες του απ ό
το Τμήμα καθαριότητας και Πρασίνου, λόγω φόρτου εργασίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω (ελλιπές προσωπικό), γειτνίαση με βιομηχανίες και
εν όψει του κίνδυνου πυρκαγι ών λόγω υψηλών θερμοκρασιών κατά την θερινή
περίοδο, ο Δήμος αναθέτει την εργασία αυτή σε ανάδοχο που φέρει τον απαραίτητο
εξοπλισμό, προκειμένου να είναι έτ οιμος να αντιμετωπίσει κάθε ανάγκη .
Επισημαίνεται ότι στα διοικητικά όρια του Δήμου υφίστανται περιοχές υψηλ ού
κινδύνου πυρκαγιάς, δηλ. εταιρίες ΣΑΤΑΜΕ που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕΘ
και ΒΣΔ, τα ΕΛΠΕ, Διυλιστήρια, ΒΙΟΠΑ Καλοχωρίου κλπ Η έκταση του Δήμου
ανέρχεται σε 308,9 τετρ. χλμ.
Η απομάκρυνση των προϊόντων περισυλλογής και καθαρισμού θα γίνεται
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ με μέσα και ευθύνη του αναδόχου.
Οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού θα γίνονται σύμφωνα με τις
καθημερινές οδηγίες και υποδείξεις της υπηρεσίας.
Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:



Κοπή χόρτων με χορτοκοπτικά εργαλεία
Καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση
απορριμμάτων με εργάτες

ξερών

χόρτων,

κλαδιών

και

Στ ην σύνταξη τ ης μελέτης προβλέφθηκαν εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες
και οι οποίες βασίστηκαν κατ΄ αντιστοιχία στα περιγραφικά τιμολόγια έργων
πρασίνου.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν πέρα από το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό
προκειμένου να εκτελεστούν και τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων για την πολιτική προστασία και πρασίνου και στ η συνέχεια με τις επ ί
τόπου οδηγίες της επίβλεψης.
Το έργο είναι εντ αγμένο στον Προϋπολογισμό του έτους 201 8 στον κωδικό:
02.20.6117.023 με πίστωση 24.800,00€.
Η
εργασία
θα
χρηματοδοτηθεί
από
έκτακτα
ειδικευμένα
έσοδα -Λοιπές
επιχορηγήσεις, δράσεις πυροπροστασί ας και θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.
4412/16, καθώς και τα άρθρα 158 παρ. 1, 209 παρ. 2 και 273 παρ.1 του Ν
3463/06, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ι σχύουν μέχρι σήμερα.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤ 6.4 Βοτάνισμα με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος
Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν
έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου, όλων των υλικών που προέκυψαν από το
βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.
Τιμή μονάδας: 17,50 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είδος Εργασιών
Μον.
Α.Τ.
Μέτρ.

Α/Α

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
6
17,50

Δαπάν
η
(Ευρώ)
7
19.950

Σύνολο

Άθροισμα

19.950

CPV: 45343100-4 - Εργασίες πυροπροστασίας

Φ.Π.Α.
24%
Γενικό
Σύνολο

1
1.

Βοτάνισμα
μηχανήματος

με

2
χρήση

αυτοκινούμενου

3
στρ.

4
ΣΤ
6.4

Ποσότη
τα
5
1140

4.788
24.738

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος
του ενδεικτικού προϋπολογισμού μόνο βάση τιμής.
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης.
Θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η καθαρή τιμή σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης και η συνολική καθαρή τιμή για
το σύνολο της ποσότητας.
Η τιμή θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε
αναθεώρηση.
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2018 και βαρύνει τον ΚΑ
02.20.6117.023 και το ποσό θα καλυφθεί από έκτακτες Ειδικευμένες Λοιπές Επιχορηγήσεις-Δράσεις
Πυροπροστασίας του προϋπολογισμού του έτους 2018. Ο προϋπολογισμός είναι: 19.950,00€ (χωρίς το
ΦΠΑ) - (24.738,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΕΛΤΑ 2018».
Η εργασία θα ανατεθεί στον μειοδότη που θα προσφέρει Τη χαμηλότερη τιμή , επί των τιμών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης, σε έντυπο συνταγμένο από τον ανάδοχο.
Την προσφορά θα συνοδεύουν υποχρεωτικά τα προαπαιτούμενα του αρ. 20 της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Η παρούσα εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα:
1ον Με τις διατάξεις:
1) του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α
2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρου 209 του Ν.3463/06 όπως
αναδιατυπώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος των εκτελούμενων
εργασιών τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. .
2ον Τις ανάγκες Πυροπροστασίας του Δήμου.
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2018 και βαρύνει τον ΚΑ
02.20.6117.023 και το ποσό θα καλυφθεί από έκτακτες Ειδικευμένες Λοιπές Επιχορηγήσεις-Δράσεις
Πυροπροστασίας του προϋπολογισμού του έτους 2018. Ο προϋπολογισμός είναι: 19.950,00€ (χωρίς
το ΦΠΑ) - (24.738,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
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ΑΡΘΡΟ 3Ο
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά Εργασίες πυροπροστασίας ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2018.
β) Τόπος παροχής της εργασίας : Δήμος Δέλτα.
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.738,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι τιμές του προϋπολογισμού αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο
Ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Περιλαμβάνουν δε
και κάθε δαπάνη η οποία δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του προϋπολογισμού. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν
είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού μετά την συμμετοχή
του Αναδόχου. Η προθεσμία αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Το χρονικό διάστημα παροχής των
υπηρεσιών είναι μέχρι 31-10-2018 από την υπογραφή της σύμβασης και ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από τις
υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα. Εάν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στη συμβατική προθεσμία που
αναφέρεται παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική Πρόσκληση κηρύσσεται
έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Κατά το χρονικό διάστημα αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάζει και να διορθώνει κάθε φθορά
ή βλάβη, που οφείλεται στη συνήθη χρήση, με δικά του έξοδα.
Η εργασία παραλαμβάνεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την παροχή υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Τα στοιχεία της ανάθεσης είναι:
1. Η τεχνική έκθεση -Τεχνικές προδιαγραφές - Η συγγραφή υποχρεώσεων.
2. Ο προϋπολογισμός της προσφοράς.
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η τεχνική έκθεση του έργου αποτελείται από την τεχνική περιγραφή, συμπληρώνεται με τις τεχνικές
προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Όλες γενικά οι εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, εκτελούνται σύμφωνα με τη μελέτη, τον
προϋπολογισμό της και τους όρους αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων .
Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας να
ζητά έγκαιρα τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας, έτσι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μέσα στη
συμβατική προθεσμία.
Πέραν αυτού υποχρεούται:
- Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν
αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του
εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας
υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις φέροντος ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός
για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.
- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανά
προβλήματα (π.χ. δυσμενείς συνθήκες), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί υπερωριακά
εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από άδεια των αρμοδίων αρχών χωρίς
πρόσθετη αποζημίωση.
- Ο ανάδοχος προστατεύει και προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργημένες
εκτάσεις της περιοχής του εκτελούμενου έργου, ευθύνεται για κάθε κοπή δέντρου θάμνων,
καταστροφή φυτειών μη απαραιτήτου για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.
- Είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς π.χ. σε αγωγούς υδρεύσεως,
αποχετεύσεως, ΟΤΕ, ΔΕΗ, οχήματα κλπ όπως αποκαταστήσει κάθε δημιουργηθέν πρόβλημα.
- Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι απαιτείται η συνεργασία του με την Υπηρεσία και το
αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως για την ασφάλεια των εργαζομένων και των τρίτων.
Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη
και δαπάνη του ανάδοχου.

ΑΔΑ: Ψ445Ω9Ι-ΡΩΙ

-

Οφείλει να περιφράξει με έξοδα του κάθε επικίνδυνο σημείο, να τοποθετήσει νυκτερινά φωτεινά
σήματα, πινακίδες, κώνους κλπ.
Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ημερήσιο δελτίο εργασιών, με υπολογισμό ποσοτήτων των εργασιών
και αναφορά των περιοχών που θα εργάζεται.
Στη δαπάνη για την φωτογράφηση και εμφάνιση των φιλμ, ή CD για τρεις (3) τουλάχιστον
φωτογραφίες για κάθε φάση των εργασιών.
Σε κάθε δαπάνη για εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας υλικών χρησιμοποιουμένων στο έργο και
σωστής εκτέλεσης εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
Όλα τα έξοδα (μισθώματα, προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα, καύσιμα, λιπαντικά) που θα χρησιμοποιηθούν
για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που
ήθελε προξενηθεί κατά την εκτέλεση αυτής.
Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως
εργατικών ατυχημάτων και πάντες εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. δαπάνες για το απαιτούμενο
προσωπικού των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές,
μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για τα ημερομίσθιά τους, ημεραργίες ασφαλίσεις,
ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π.
Ομοίως για τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων και των μηχανημάτων.
Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του προϋπολογισμού, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση
είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με
τις τιμές του προϋπολογισμού μετά την ανάδειξη του αναδόχου.
Τέλος καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις ποσότητες και τις
αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των εργατών, ούτε για τις απαιτήσεις των
εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα με ευθύνη του
αναδόχου σε μια ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από το Κράτος.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό για το οποίο, μπορεί να ζητηθεί, να
υποβάλλει στην υπηρεσία τις αντίστοιχες καταστάσεις του ασφαλιστικού φορέα κάθε μήνα.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Το προσωπικό που θα εργαστεί πρέπει να είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος της εργασίας που θα
κάνει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο
ανάδοχος είναι βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και τυχόν άλλες
δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, ατυχήματα, δώρα κ.λπ.).
Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή των απειθών,
ανικάνων ή μη τιμίων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του
αναδόχου. Δια τις εκ δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την εκτέλεση της εργασίας υπέχει ακέραια την
ευθύνη ο ανάδοχος.
O Δήμος δεν έχει καμία εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να είναι ανάλογος προς τη
σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρονικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες
εργασίας και τον τόπο εκτελέσεως. Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων
του αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 13
Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φέρουν φόρμα εργασίας καθώς και τα λοιπά είδη ατομικής προστασίας που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και που θα προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους κινδύνους της
εργασίας και από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις
υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο
προσωπικό και κάθε τρίτο καθώς επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Ο μειοδότης που στο όνομα του ανατέθηκε η εκτέλεση της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος στο Κεντρικό
Δημοτικό Κατάστημα, να υπογράψει την σχετική σύμβαση. Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται
εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η

ΑΔΑ: Ψ445Ω9Ι-ΡΩΙ

οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του
προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (η
οποία εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά τη λήξη της εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας όπως
προβλέπεται στην αντίστοιχη νομοθεσία).
ΑΡΘΡΟ 15Ο
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική
νομοθεσία για ανάλογους χώρους.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως.
Σε περίπτωση μη εκτελέσεως της εργασίας ή μέρους αυτής για περισσότερο των 5 ημερών μπορούν ισχύουν
οι διατάξεις που προβλέπονται στο ν. 4412/16 (εξαιρείται η περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων).
ΑΡΘΡΟ 16Ο
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε
προξενηθεί την εκτέλεση της εργασίας για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει
ζημία αυτού οφειλόμενη είτε εις αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.
ΑΡΘΡΟ 17Ο
Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία, θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων,
κηρύκεια, Φ.Ε. καθώς και κάθε άλλη κράτηση προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον
Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 18Ο
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της λήξης ισχύος της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 19Ο
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται μετά την άσκηση του ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου
χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που
ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
AΡΘΡΟ 20ο
Τεχνικές προδιαγραφές - Η μελέτη αυτή αφορά την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
2018». Στην προσφορά θα υπάρχει κατάσταση στην οποία θ’ αναφέρονται αναλυτικά τα τεχνικά µέσα που θα
διατεθούν. Για τα παραπάνω θα ισχύει το νόµιµο δικαίωµα λειτουργίας τους όπως προβλέπεται από το
Υπουργείο Συγκοινωνιών.
Η κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται:
1. Με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την περίοδο
ανάθεσης, δηλ. έως 31-10-2018 από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης
της τιμής σε βάρος του Δήμου.
2. Αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών
συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι
είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης
των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
Σίνδος, 20-04-18
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