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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ίνδος, 28/04/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ: 472
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 6892

ΘΔΜΑ: Έγκριζη διενέργειας και εγγράθων ζύμβαζης για ηη ζσνηήρηζη και
επιζκεσή παρελκόμενων γεωργικού ελκσζηήρα ηοσ Γ.Γέληα, προϋπολογιζμού
13.082,00 εσρώ, με απ’ εσθείας ανάθεζη.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΛΣΑ

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Έρνληαο ππ’ όςηλ:
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016.
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018
Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε
ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ
πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
Τελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007.
Τελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο.
Τα από 04-03-2020 έγγξαθα ζύκβαζεο ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηόηεηαο θαη Πξαζίλνπ.
Τελ ππ’ αξηζ. 57/2020 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα έγθξηζε εμεηδίθεπζεο
πίζησζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018
Τελ ππ’ αξηζκ. 456/6706/24-04-2020 πξνεγνύκελε απόθαζή καο, κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη δηαηέζεθε πίζησζε ύςνπο € 13.082,00 από ηνλ Κ.Α.
02.35.6117.001 θαη ε νπνία έιαβε κνλαδηθό αξηζκό θαηαρώξεζεο ζηα ινγηζηηθά
βηβιία θαη ζην ΠΣ ηνπ Δήκνπ Δέιηα α/α 281/2020
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε

Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή
παξειθόκελσλ γεσξγηθνύ ειθπζηήξα ηνπ Δ.Δέιηα», πξνϋπνινγηζκνύ 10.550,00 επξώ,
ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 13.082,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α. 24%, κε ηε δηαδηθαζία
ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο.
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Β. Εγθξίλνπκε ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο (Τερληθή έθζεζε – Ελδεηθηηθόο
πξνϋπνινγηζκόο – Γεληθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεσλ) γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «Σπληήξεζε
θαη επηζθεπή παξειθόκελσλ γεσξγηθνύ ειθπζηήξα ηνπ Δ.Δέιηα», ηα νπνία επηζπλάπηνληαη
ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζεο.

H αλάζεζε ζα εθηειεζηεί κεηά από απνζηνιή αληίζηνηρεο πξόζθιεζεο.
Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δήκνπ Δέιηα.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΙΩΑΝΝΙΓΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
ΔΘΜΟ ΔΕΛΣΑ
Δ/ΝΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,
ΠΡΑΙΝΟΤ, ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΟΧΘΜΑΣΩΝ
ΣΜΘΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ
Πλθροφ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΘ ΑΝΣΩΝΘ
Σθλ. 2310795074

Ν. Μαγνθςία 04/03/2020

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
« υντήρηςη και επιςκευή Παρελκομένων Γεωργικοφ Ελκυςτήρα του Δ. Δέλτα»
Θ Τπθρεςία Κακαριότθτασ και Πραςίνου του Διμου Δζλτα προκειμζνου να ςυντθρεί τουσ
υπάρχοντεσ χϊρουσ αςτικοφ και Περιαςτικοφ Πραςίνου διακζτει αρικμό παρελκομζνων εξαρτθμάτων
γεωργικοφ ελκυςτιρα για εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του πραςίνου, αιςκθτικισ και υγειονομικισ ςθμαςίασ
κακϊσ και πυραςφάλειασ.
Σα μθχανιματα αυτά λόγω τθσ εντατικισ χριςθσ τουσ, χριηουν επιςκευισ διαφόρων βλαβϊν που
παρουςιάηουν και ςυντιρθςισ τουσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία τουσ.
Οι βλάβεσ που παρατθροφνται είναι πολλζσ και διαφορετικζσ και απαιτοφν γνϊςθ και εμπειρία
από εξειδικευμζνο τεχνικό ςυνεργείο για να επιδιορκωκοφν.
Επειδι ςτο ςυνεργείο του Διμου δεν υπάρχει εξειδικευμζνο προςωπικό οφτε ο ανάλογοσ
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ θ ςυντιρθςθ και επιςκευι των παρελκόμενων γεωργικοφ ελκυςτιρα κα
πρζπει να γίνεται ςε εξωτερικό ειδικευμζνο ςυνεργείο .
Επιπρόςκετα, για τθν αςφαλι χριςθ των μθχανθμάτων επιβάλλεται ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ και θ
τακτικι ςυντιρθςι τουσ από υπεφκυνο ςυνεργείο.
Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ ςυντάςςεται και αφορά τθν ανάκεςθ εργαςίασ ςυντιρθςθσ και
επιςκευισ ,μαηί με τα απαιτοφμενα εξαρτιματα, των παρελκόμενων μθχανθμάτων των γεωργικϊν
ελκυςτιρων τθσ Τπθρεςίασ Πραςίνου του Δ. Δζλτα.
Σα παρελκόμενα εξαρτιματα τα οποία πρόκειται να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ανάκεςθ τθσ
παροφςασ εργαςίασ είναι τα παρακάτω :
ΟΝΟΜΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ
ΣΤΠΟ
ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ
ORSI
Prestige 185
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ
ORSI
Prestige 185
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ
ORSI
River 507
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ
WEEKE
350 (BF 3002)
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ
PROJET
SPK
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ
CARAVAGGI
BIO 660
ΚΛΑΔΟΣΕΜΑΧΙΣΘ
DUCKER
H 140
ΚΛΑΔΟΣΕΜΑΧΙΣΘ
OMB
33R
ΛΙΠΑΜΑΣΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
EUROSPAND
1033 E
ΛΙΠΑΜΑΣΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
EUROSPAND
533
ΛΙΠΑΜΑΣΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
PROJET
BRK 175
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ
PROJET
BRK 175
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ
COMER ACKER
ΦΡΕΗΑ
3

ΑΔΑ: 6ΑΤ2Ω9Ι-33Υ

Αντίςτοιχα ,οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν ςε κάκε γεωργικό εργαλείο κα είναι οι ςυγκεκριμζνεσ
ςε ετιςια βάςθ για το ζτοσ 2020 και οι ζκτακτεσ που πικανό να προκφψουν κατά τθ διάρκεια
αυτοφ.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
Αντικατάςταςθ ρουλεμάν, αντικατάςταςθ τςιμουχών, αντικατάςταςθ ςωλινα γραςαδόρου,
αντικατάςταςθ ςφυριών (ι μαχαιριών), επιςκευι κοφπασ των ρουλεμάν, αντικατάςταςθ ιμάντων,
αντικατάςταςθ κουηινζτων, επιςκευι ι αντικατάςταςθ ςταυροφ. Επιςκευι ι αντικατάςταςθ κιβωτίου
μετάδοςθσ κίνθςθσ (ΓΚΡΟΤΠ), επιςκευι ι αντικατάςταςθ μαρκουτςιών πίεςθσ, επιςκευι ι
αντικατάςταςθ μπουκάλασ, αλλαγι φλαντηών, αντικατάςταςθ ακροφυςίων (όπου είναι απαραίτθτο),
αντικατάςταςθ ςτριφονιών (ι ατςαλοβιδίων), δοκιμζσ λειτουργίασ, ρφκμιςθ (ηφγιςμα) κυλίνδρου.
Οι εργαςίεσ που προβλζπονται περιλαμβάνουν:
1)
Ζλεγχο κάκε μθχανιματοσ μία ι περιςςότερεσ φορζσ κατά το ζτοσ, εφόςον διαπιςτωκεί
δυςλειτουργία, προκειμζνου να επιτευχκεί θ καλι λειτουργία του. Ο ζλεγχοσ αυτόσ περιλαμβάνει
ζλεγχο όλων των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ, αντικατάςταςθ των κατεςτραμμζνων
τμθμάτων, επζμβαςθ ςτα μζρθ κοπισ των μθχανθμάτων με αλλαγι αυτϊν όπου χρειάηεται ι
ακόνιςμα αυτϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ λειτουργίασ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ. Θ τιμολόγθςθ
τθσ εργαςίασ αυτισ (παροχι υπθρεςίασ) περιλαμβάνει και τθ δαπάνθ των αντίςτοιχων αναλωςίμων
εξαρτθμάτων .
2)
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί μετά τθν επιςκευι-ςυντιρθςθ του κάκε εξαρτιματοσ
θμερολόγιο εργαςιϊν με αναλυτικι περιγραφι τθσ εργαςίασ και των αναλωςίμων μερϊν που
χρθςιμοποίθςε ι βελτίωςε τθ λειτουργία τουσ κατόπιν επζμβαςθσ.
3)
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Τπθρεςία για το κόςτοσ όλων των εργαςιϊν και
εξαρτθμάτων που κα χρειαςτοφν κατά τθν επιςκευι-ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ προκειμζνου να
λάβει προφορικι ζγκριςθ ζτςι ϊςτε να προβεί ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ.
4)
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να είναι ςυνεπισ και να ολοκλθρϊνει τθν επιςκευι-ςυντιρθςθ των
μθχανθμάτων ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, το οποίο δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ πζντε εργάςιμεσ
μζρεσ.
5)
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποδείξει ςτθν Τπθρεςία το χϊρο επιςκευισ-ςυντιρθςθσ των
γεωργικϊν εργαλείων, ςτον οποίο κα παραδίδονται τα μθχανιματα.
6)
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά από τθλεφωνικι ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ να παραλαμβάνει
μζςα ςε μια μζρα τα παρελκόμενα μθχανιματα για ςυντιρθςθ από τθν Τπθρεςία ςτθν οποία και κα
τα παραδίδει μετά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. Για το λόγο αυτό κα εκδίδεται από αυτόν δελτίο
ειςαγωγισ – εξαγωγισ . Κατά τθ διάρκεια κατά τθν οποία τα μθχανιματα παραμζνουν ςτον χϊρο
επιςκευισ-ςυντιρθςθσ, αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για αυτά είναι ο Ανάδοχοσ.
7)
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί εξαρτιματα και όλα τα επιμζρουσ υλικά
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ καταςκευισ του μθχανιματοσ. Σα δε εξαρτιματα πρζπει να πλθροφν
τισ προδιαγραφζσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ.
8)
Σο ζργο κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/16.
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
υντιρθςθ και επιςκευι Παρελκόμενων Γεωργικοφ Ελκυςτιρα του Δ. Δζλτα
ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΦΡΕΗΑ
ΚΑΣΑΣΡΟΦΕΑ
ΚΛΑΔΟΣΕΜΑΧΙΣΘ
ΛΙΠΑΜΑΣΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

1
7
2
3
13
-

ΣΙΜΗ
ΕΠΙΚΕΤΗ
500
1000
1000
350
-

ΤΝΟΛΟ
500
7000
2000
1050
10550
2532
13082
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CPV : 50530000-9: ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ
Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ ζχει ενταχκεί ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2020 με ανάλογθ πίςτωςθ
ςτον ΚΑ 02.35.6117.001 : Λοιπζσ εργαςίεσ που εκτελοφνται από ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, με
χρθματοδότθςθ από ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ/ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ αρχικοφ προχπολογιςμοφ 24.800 €.
Για τθν ςφνταξθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ λιφκθκαν υπ’ όψιν παρόμοιεσ υποβλθκείςεσ
οικονομικζσ προςφορζσ ςε διαδικαςίεσ του Διμου Δζλτα παλαιότερων ετϊν.
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
ανά είδοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, μόνο βάςθ τιμισ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςε ευρϊ με βάςθ τον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ
παροφςθσ.
Θα πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ κακαρι τιμι ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ δθλαδι θ ςυνολικι
κακαρι τιμι για το ςφνολο των ποςοτιτων κάκε είδουσ.
Θ τιμι κα παραμείνει ςτακερι και αμετάβλθτθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται
ςε ανακεϊρθςθ.
H ανάκεςθ κα εκτελεςτεί μετά από πρόςκλθςθ.
Ν. Μαγνθςία 04/03/2020
Ο υντάξασ
Ο Αναπλ. Προϊςτάμενοσ
Σμήματοσ Καθαριότητασ και
Πραςίνου

Θεωρήθηκε
Ο Αναπλ. Προϊςτάμενοσ Διεφθυνςησ
Καθαριότητασ, Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου,
υντήρηςησ & Διαχείριςησ Οχημάτων

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ

ΙΩΜΑΔΗ ΩΣΗΣΡΙΟ– ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
υντιρθςθ και επιςκευι Παρελκόμενων Γεωργικοφ Ελκυςτιρα του Δ. Δζλτα
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ εργαςίασ: ςυντιρθςθ και επιςκευι παρελκόμενων γεωργικοφ ελκυςτιρα
του Δ. Δζλτα.
Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τθν ανάκεςθ υπθρεςίασ ςυντιρθςθ και επιςκευι παρελκόμενων
γεωργικοφ ελκυςτιρα του Δ. Δζλτα, προχπολογιςμοφ 13.082,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ
24%.
Οι όροι ανάκεςθσ κα κακοριςτοφν με απόφαςθ Δθμάρχου ςτθν οικονομικότερθ προςφορά.
Θ πίςτωςθ τθσ δαπάνθσ τθσ παροφςασ ανάκεςθσ εργαςίασ κα εγκρικεί με Απόφαςθ του αρμόδιου
διατάκτθ.
Θ εργαςία επιςκευισ-ςυντιρθςθσ του κάκε εργαλείου κα ςυνοδεφεται από ζκκεςθ εργαςίασ και
αναλυτικι περιγραφι των αναλϊςιμων εξαρτθμάτων που χρθςιμοποίθςε ι βελτίωςε τθ λειτουργία
τουσ κατόπιν επζμβαςθσ.
Θ παροφςα εργαςία κα εκτελεςκεί ςφμφωνα:
Mε τισ διατάξεισ του Ν.4412/16 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 «του δθμοτικοφ και
κοινοτικοφ κϊδικα».
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Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν εργαςιϊν ακολουκοφνται οι οδθγίεσ των
ςχετικϊν εγκυκλίων του Τπουργείου Εςωτερικϊν και εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ προσ το είδοσ των
εκτελοφμενων εργαςιϊν τεχνικζσ προδιαγραφζσ .
ΑΡΘΡΟ 2o
υμβατικά ςτοιχεία
υμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
1. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ
2. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προςφοράσ
3. Θ γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο
Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων
και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εργαςία
α) Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν εργαςία υντιρθςθ και επιςκευι Παρελκομζνων
Γεωργικοφ Ελκυςτιρα του Δ. Δζλτα .
β) Σόποσ παροχισ τθσ εργαςίασ : Διμοσ Δζλτα - Ζδρα Δ/νςθσ - Ν. Μαγνθςία
γ) Προχπολογιςκείςα δαπάνθ 13082 ΕΤΡΩ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.
Οι τιμζσ του προχπολογιςμοφ αναφζρονται ςε μονάδεσ ολοκλθρωμζνων εργαςιϊν, χωρίσ να
δικαιοφται ο Ανάδοχοσ άλλθ πλθρωμι ι αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ κάκε
εργαςίασ. Περιλαμβάνουν δε και κάκε δαπάνθ θ οποία δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι
απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι
του προχπολογιςμοφ. Καμία αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των
υςτζρων ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ μετά τθν ςυμμετοχι του Αναδόχου ςτο
διαγωνιςμό.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Θ εργαςία περιλαμβάνει ζλεγχο κάκε μθχανιματοσ μία ι περιςςότερεσ φορζσ εφόςον διαπιςτωκεί
δυςλειτουργία, προκειμζνου να επιτευχκεί θ καλι λειτουργία του.
Ο ζλεγχοσ αυτόσ περιλαμβάνει ζλεγχο όλων των επιμζρουσ τμθμάτων του εργαλείου, αντικατάςταςθ
των κατεςτραμμζνων τμθμάτων, επζμβαςθ ςτα μζρθ κοπισ των μθχανθμάτων με αλλαγι αυτϊν
όπου χρειάηεται ι ακόνιςμα αυτϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ λειτουργίασ τθσ καταςκευάςτριασ
εταιρίασ.
Θ τιμολόγθςθ τθσ εργαςίασ αυτισ περιλαμβάνει και τθ δαπάνθ των αντίςτοιχων εξαρτθμάτων. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί μετά τθν επιςκευι- ςυντιρθςθ του κάκε μθχανιματοσ αρχείο με
αναλυτικι περιγραφι τθσ εργαςίασ και των αναλωςίμων εξαρτθμάτων που χρθςιμοποίθςε ι
βελτίωςε τθ λειτουργία τουσ κατόπιν επζμβαςθσ. Επίςθσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Τπθρεςία
για το κόςτοσ όλων των εξαρτθμάτων αναλωςίμων που κα χρειαςτοφν κατά τθν επιςκευι-ςυντιρθςθ
του εργαλείου προκειμζνου να λάβει προφορικι ζγκριςθ ζτςι ϊςτε να προβεί ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ
εργαςίασ. Επίςθσ υποχρεοφται να είναι ςυνεπισ και να ολοκλθρϊνει τθν επιςκευι-ςυντιρθςθ ςε
εφλογο χρονικό διάςτθμα, το οποίο δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ πζντε εργάςιμεσ μζρεσ. Επίςθσ
υποχρεοφται να υποδείξει ςτθν Τπθρεςία το χϊρο επιςκευισ-ςυντιρθςθσ των εργαλείων. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά από τθλεφωνικι ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ να παραλαμβάνει μζςα ςε
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μια μζρα τα εργαλεία για ςυντιρθςθ από τθν Τπθρεςία ςτθν οποία και κα τα παραδίδει μετά τισ
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ.
Κατά τθ διάρκεια κατά τθν οποία τα μθχανιματα παραμζνουν ςτον χϊρο επιςκευισ-ςυντιρθςθσ,
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για αυτά είναι ο Ανάδοχοσ. Σζλοσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
χρθςιμοποιεί αναλϊςιμα και εξαρτιματα και όλα τα επιμζρουσ υλικά που κα χρειαςτοφν ςτθν
επιςκευι του μθχανιματοσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ καταςκευισ του μθχανιματοσ. Σα δε
εξαρτιματα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ του Αναδόχου προκφπτουν από τθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ και τθ
ςυγγραφι υποχρεϊςεων κακϊσ και από τθ ςφμβαςθ που κα υπογράψει.
Ο χϊροσ παροχισ τθσ εργαςίασ είναι όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ.
Σο χρονικό διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν είναι για ζνα ζτοσ με δικαίωμα παράταςθσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/16 από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ο ανάδοχοσ κα
ειδοποιείται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου Δζλτα.
Οι εργαςίεσ κα γίνονται πάντα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί με το
Διμο.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Θ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν κα είναι για 12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι
μζχρι εξαντλιςεωσ του αντίςτοιχου ποςοφ τθσ ανάκεςθσ.
Θ κάκε προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται:
1. Με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου αναδόχου ότι οι τιμζσ προςφοράσ δεςμεφουν τον
ανάδοχο για όλθ τθν περίοδο ανάκεςθσ, δθλ. ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ
καμία πρόςκετθ αξίωςθ επαφξθςθσ τθσ τιμισ ςε βάροσ του Διμου.
2. Αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ τθσ φφςθσ και τοποκεςίασ του ζργου, των γενικϊν και
τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ ανάκεςθσ. Επίςθσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο
Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ για το είδοσ και τα μζςα ευκολίασ πριν από τθν
ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και για οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα
οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο, μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο ι το κόςτοσ
αυτϊν.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Παραλαβι εργαςιϊν
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα µε τθν παράγραφο 5 του άρκρου 221. (Άρκρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16) .
το χρθματικό ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά το νόμο. Ο
ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλεσ τθσ νόμιμεσ κρατιςεισ που ορίηονται, εκτόσ του ΦΠΑ με τον οποίο
βαρφνεται ο Διμοσ.
Ν. Μαγνθςία 04/03/2020
Ο υντάξασ
Ο Αναπλ. Προϊςτάμενοσ
Σμήματοσ Καθαριότητασ και
Πραςίνου

Θεωρήθηκε
Ο Αναπλ. Προϊςτάμενοσ Διεφθυνςησ
Καθαριότητασ, Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου,
υντήρηςησ & Διαχείριςησ Οχημάτων
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