*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+

*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΜΟ ΛΕΒΟΤ
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Θ/Μ ΕΡΓΩΝ & ΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΣΘ: 80 / 2019

ΜΕΛΕΣΘ

ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ
ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 17.550,00 €
ΠΙΣΩΘ
: 25.000,00 €
Κ.Α.
: 30.6117.0001

ΤΝΘΜΜΕΝΑ
1) ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
2) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
3) ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟ 2019

*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΘΜΟ ΛΕΒΟΤ
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
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ΕΡΓΑΙΑ : ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 17.550,00 €
ΠΙΣΩΘ
: 25.000,00 €
Κ.Α.
: 30.6117.0001

ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ
Βάςει του νζου κανονιςμοφ εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (ΕΛΟΣ HD 384), είναι
υποχρεωτικόσ ο ζλεγχοσ των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων των υφιςτάμενων κτιρίων, και
θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ μετά από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ελζγχων. O
ςτόχοσ τθσ εφαρμογισ του νζου κανονιςμοφ είναι θ διαςφάλιςθ των πολιτϊν και των
εργαηομζνων από τθ χριςθ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων με πρότυπα τα οποία ιςχφουν ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο νζοσ κανονιςμόσ καλφπτει τθν απαραίτθτθ πρόςκετθ αςφάλεια ςε
περίπτωςθ αςτοχίασ υλικοφ και ςυςκευϊν με τισ αποδεκτζσ από αυτόν λφςεισ (γειϊςεισ,
θλεκτρονόμοι διαφυγισ κλπ). Ο ίδιοσ ο κανονιςμόσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ΤΑ Φ.7.5/1816/88,
ρυκμίηει επίςθσ κζματα προςταςίασ από υπερτάςεισ, γειϊςεων των θλεκτρικϊν
εγκαταςτάςεων κακϊσ και του τρόπου και χρόνου ελζγχου και επανελζγχου τουσ.
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ (CPV 45310000-3) για τον ζλεγχο,
επανζλεγχο αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, εξειδικευμζνων μετριςεων και θ ζκδοςθ
πιςτοποιθτικοφ ςυμμόρφωςθσ με τον κανονιςμό εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων
(ΕΛΟΣ HD 384) και τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ για δθμοτικά κτίρια, γραφεία και ςχολικά ςυγκροτιματα του Διμου Λζςβου.
Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν περιγράφονται παρακάτω:
Ζλεγχοσ – επανζλεγχοσ, ήτοι: οπτική επιθεϊρηςη, δοκιµζσ και μετρήςεισ.
Οπτική επιθεϊρηςη
Θ διερεφνθςθ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ, µε τθν ζννοια τθσ διαπίςτωςθσ τθσ ςωςτισ
επιλογισ των υλικϊν και τθσ ςωςτισ ςυγκρότθςθσ τθσ. Πρζπει να προθγείται των δοκιµϊν
και των μετριςεων και πραγµατοποιείται µε ολόκλθρθ τθν εγκατάςταςθ εκτόσ τάςθσ.
κοπόσ τθσ διενζργειασ τθσ οπτικισ επικεϊρθςθσ είναι θ εξακρίβωςθ ότι τα µόνιµα
ςυνδεδεµζνα υλικά:
- είναι ςφµφωνα µε τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ των αντίςτοιχων Προτφπων των υλικϊν
- ζχουν επιλεγεί και εγκαταςτακεί ςωςτά, ςφµφωνα µε το παρόν Πρότυπο και τισ οδθγίεσ του
καταςκευαςτι.
- δεν παρουςιάηουν ορατζσ βλάβεσ που επιδροφν δυςµενϊσ ςτθν αςφάλεια.
Γενικά θ οπτικι επικεϊρθςθ πρζπει να περιλαµβάνει τθν εξακρίβωςθ όςων αναφζρονται ςτο
άρκρο 611 του ΕΛΟΣ HD 384, ςτο µζτρο που ζχουν εφαρµογι.
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Δοκιµζσ και μετρήςεισ
Μζςω των δοκιµϊν και των µετριςεων επιβεβαιϊνεται θ ςωςτι λειτουργία των μζςων
προςταςίασ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ. Με τθ χριςθ κατάλλθλων οργάνων γίνεται θ
μζτρθςθ των τιµϊν και θ αξιολόγθςθ των αποτελεςµάτων που δεν είναι εφικτά να
διαπιςτωκοφν από τθν οπτικι επικεϊρθςθ.
Πρζπει να εκτελεςκοφν, ςτο µζτρο που ζχουν εφαρµογι, οι ακόλουκεσ δοκιµζσ και µετριςεισ
κατά προτίµθςθ µε τθν ακόλουκθ ςειρά:
- Δοκιµι εξακρίβωςθσ τθσ ςυνζχειασ των αγωγϊν προςταςίασ και των αγωγϊν κφριασ και
ςυµπλθρωµατικισ ιςοδυναµικισ ςφνδεςθσ
- Μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ µόνωςθσ τθσ θλεκτρικισ
- Δοκιµι ελζγχου του διαχωριςµοφ των κυκλωµάτων ςτισ περιπτϊςεισ εφαρµογισ SELV ι
PELV και ςτθν περίπτωςθ εφαρµογισ προςταςίασ µε θλεκτρικό διαχωριςµό
- Μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ δαπζδου και τοίχων (βλ. άρκρο 612.5)
- Εξακρίβωςθ των ςυνκθκϊν προςταςίασ µε αυτόµατθ διακοπι τθσ τροφοδότθςθσ
- Ζλεγχοσ τθσ πολικότθτασ
- Ζλεγχοσ λειτουργίασ
- Πτϊςθ τάςεωσ
Γενικά οι δοκιμζσ και οι μετριςεισ πρζπει να περιλαµβάνουν τθν εξακρίβωςθ όςων
αναφζρονται ςτο άρκρο 612 του ΕΛΟΣ HD 384, ςτο µζτρο που ζχουν εφαρµογι.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί βλάβθ ςτθν ελεγχόμενθ θλεκτρολογικι
εγκατάςταςθ, θ αποκατάςταςθ δεν κα περιλαμβάνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου,
οφτε και το κόςτοσ επιδιόρκωςθσ κα περιλαμβάνεται ςτον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ
μελζτθσ. τισ περιπτϊςεισ που κάποια δοκιµι ι µζτρθςθ δίνει µθ ικανοποιθτικό αποτζλεςµα,
πρζπει, µετά τον εντοπιςµό τθσ αιτίασ και τθν πραγµατοποίθςθ τθσ ςχετικισ διόρκωςθσ, να
επαναλθφκοφν τόςο αυτι θ δοκιµι όςο και όλεσ οι προθγοφµενεσ, των οποίων τα
αποτελζςµατα είναι δυνατόν να ζχουν επθρεαςκεί από τθν ανωµαλία που εντοπίςκθκε ι
από τθ διόρκωςθ που ζγινε.
Σα όργανα µζτρθςθσ και επιτιρθςθσ κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΣ ΕΝ
61557. Αν χρθςιµοποιοφνται άλλα όργανα µζτρθςθσ, κα πρζπει να διακζτουν τα ίδια
απαιτοφµενα τεχνικά χαρακτθριςτικά και να παρζχουν τθν ίδια προςταςία.
Οι ζλεγχοι πρζπει να διεξάγονται από αδειοφχουσ θλεκτρολόγουσ εγκαταςτάτεσ ι
μθχανικοφσ οι οποίοι διακζτουν τα νόμιμα προςόντα για ελζγχουσ θλεκτρικϊν
εγκαταςτάςεων.
Με το πζρασ των ανωτζρω ελζγχων και μετριςεων ςυντάςςεται πρωτόκολλο ελζγχου ςτο
οποίο περιλαμβάνονται όλεσ οι εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ
HD 384 και αναφζρονται ενδεικτικά ςτον πίνακα 1 του Παραρτιματοσ Ι. Επίςθσ ςυντάςςεται
θλεκτρολογικό ςχζδιο (ΤΔΕ-Πρωτόκολλο Ελζγχου, Ζκκεςθ Παράδοςθσ, θλεκτρολογικό ςχζδιο
εγκατάςταςθσ και θλεκτρολογικό ςχζδιο πίνακα) από τον ανάδοχο τθσ εργαςίασ με τα
αποτελζςματα, τισ μετριςεισ και τισ παρατθριςεισ εφόςον υπάρχουν, υπογράφεται από τον
υπεφκυνο και κατατίκεται εισ διπλοφν (πρωτότυπο για τον ΔΕΔΔΘΕ και αντίγραφο για τθν
υπθρεςία). Για όλουσ τουσ εγκαταςτάτεσ πλθν τουσ διπλωματοφχουσ Θλεκτρολόγουσ ι
Μθχανολόγουσ Μθχανικοφσ, θ ανωτζρω Τπεφκυνθ Διλωςθ Εγκαταςτάτθ (Τ.Δ.Ε.) κα
ςυνοδεφεται από κεϊρθςθ από τον αρμόδιο φορζα.
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Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα αςφαλείασ, ϊςτε κατά τθ διάρκεια τθσ διενζργειασ των
δοκιμϊν και των μετριςεων να αποφευχκεί κάκε κίνδυνοσ για πρόςωπα και να αποτραπεί θ
πρόκλθςθ βλαβϊν ςε οποιαδιποτε αγακά και ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςυςκευζσ ι άλλα υλικά.
Σα δημοτικά κτίρια και ςχολικά ςυγκροτήματα ςτα οποία θα πρζπει να εκτελεςτοφν όλεσ
οι παραπάνω καταςτάςεισ περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο 2 του Παραρτήματοσ Ι.
Σο κόςτοσ τθσ δαπάνθσ τθσ εργαςίασ κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό του Διμου
Λζςβου, για το οικονομικό ζτοσ 2019 και από τον ΚΑ 30.6117.0001 με τίτλο «ΤΠΘΡΕΙΕ
ΕΛΕΓΧΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ».
Σο ποςό κα ανζλκει ςτα 23.400,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 17%.
Μυτιλήνη, 19-04-2019

Θ ΜΕΛΕΣΘΣΡΙΑ

ΜΑΚΡΘ ΔΕΠΟΙΝΑ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ Δ/ΝΘ Σ.Τ.Δ.Λ

ΣΤΛΙΑΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΘ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΘΜΟ ΛΕΒΟΤ
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
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ΕΡΓΑΙΑ : ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 17.550,00 €
ΠΙΣΩΘ
: 25.000,00 €
Κ.Α.
: 30.6117.0001

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΕΡΓΑΙΕ

1

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΘΣΑ
ΜΕΣΡΘΘ

Εκπόνθςθ ελζγχου – επανελζγχου
και πιςτοποίθςθσ των θλεκτρικϊν
εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν
κτιρίων, γραφείων και ςχολικϊν
ςυγκροτθμάτων κατά το πρότυπο
ΕΛΟΣ HD 384.

Σεμ κατϋ
αποκοπι

50

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΟ
(ΕΤΡΩ)

ΤΝΟΛΙΚΘ
ΣΙΜΘ

300

15.000,00

Μζτρθςθ ανά παροχι θλεκτρικό
πίνακα διανομισ, ενεργϊν γραμμϊν
και φορτίων.
ΤΝΟΛΟ

15.000,00

ΦΠΑ 17%

2.550,00

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

17.550,00
Μυτιλήνη, 19-04-2019

Θ ΜΕΛΕΣΘΣΡΙΑ

ΜΑΚΡΘ ΔΕΠΟΙΝΑ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ Δ/ΝΘ Σ.Τ.Δ.Λ

ΣΤΛΙΑΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΘ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΘΜΟ ΛΕΒΟΤ
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ : ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 17.550,00 €
ΠΙΣΩΘ
: 25.000,00 €
Κ.Α.
: 30.6117.0001

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εκπόνθςθ ελζγχου – επανελζγχου και πιςτοποίθςθσ των
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων των δθμοτικϊν κτιρίων, γραφείων και ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων
κατά το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 και ςυγκεκριμζνα των εργαςιϊν που αναλφονται ςτθν τεχνικι
περιγραφι τθσ μελζτθσ, κακϊσ θ ΣΤΔΛ δε διακζτει το ανάλογο τεχνικό προςωπικό.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
1. Σο Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
2. Σο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
3. Σο ΠΔ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Θ υπογραφείςα φμβαςθ
Ο ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
Θ υγγραφι Τποχρεϊςεων
Θ Σεχνικι Περιγραφι
Θ υποβλθκείςα προςφορά

Σα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ
διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε
φορά, κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ ΔΑΠΑΝΘ – KAE
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Λζςβου οικ. ζτουσ 2019,
Κ.Α. 30.6117.0001. Σο ςφνολο τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςόν των
15.000,00 €, πλζον Φ.Π.Α. 17% 2.550,00 €, ιτοι ςφνολο 17.550,00 €, μείον των νόμιμων
κρατιςεων.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Θ προςφορά, υποβάλλεται ςτο Διμο Λζςβου, ςτθ Μυτιλινθ Λζςβου, ςε διεφκυνςθ που κα
προςδιοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ι ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ, μζςα ςε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ
ΦΡΑΓΙΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. Θ προςφορά υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθσ, όλα τα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ο ενιαίοσ αυτόσ φάκελοσ προςφοράσ περιλαμβάνει τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Φορολογική ενημερότητα ςε ιςχφ
2. Αςφαλιςτική ενημερότητα ςε ιςχφ
3. Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου, ότι δεν ζχει υποπζςει ςε κανζνα από τα αδικιματα
των περιπτϊςεων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, του άρκρου 73, του
Ν4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147)
Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ του ικανότθτασ οφείλει ο διαγωνιηόμενοσ, επίςθσ να
κατακζςει:
4. Άδεια άςκηςησ επαγγζλματοσ από το οικείο φορζα από το οποίο κα φαίνονται το
είδοσ των εργαςιϊν του και θ άςκθςθ του ι πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ
χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςχετικά με τθν εγγραφι του ςτα μθτρϊα του οικείου
επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ καταλόγουσ.
5. Οικονομική προςφορά, θ οποία υποχρεωτικά πρζπει να παρουςιάηει το ςυνολικό
ποςό ςε ευρϊ ολογράφωσ και αρικμθτικά, ζναντι του οποίου προτίκεται να εκτελζςει
ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ τισ υπθρεςίεσ του, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Δεν
προβλζπεται ιδιαίτερθ αμοιβι για τθν παροχι από πλευράσ αναδόχου ςυνεχοφσ
υποςτιριξθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικισ
υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν του.
ε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον
ςυμμετζχοντα ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του ευλόγου ι μθ τθσ
προςφερόμενθσ τιμισ, ο δε ςυμμετζχοντασ υποχρεοφνται να παρζχει αυτά.
Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, ι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Θ διαδικαςία ανάκεςθσ, κα γίνει με ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Δθμάρχου Λζςβου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ είναι εξιντα
(60) θμερολογιακζσ θμζρεσ.
Ο τόποσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν είναι τα κτίρια του διμου Λζςβου είτε ιδιόκτθτα, είτε
μιςκωμζνα, τα οποία κα υποδειχκοφν από τον επόπτθ τθσ εργαςίασ και ενδεικτικά
αναφζρονται ςτον πίνακα του Παραρτιματοσ Ι.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ ΣΙΜΩΝ
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν
αυτοτελϊν κτιρίων, με χρθματικό ζνταλμα, που κα εκδίδει θ Τπθρεςία ςτο όνομα του
δικαιοφχου, κατόπιν υποβολισ του ανάλογου παραςτατικοφ που αντιςτοιχεί ςτισ υπθρεςίεσ
που ζχουν εκτελεςκεί από τον ανάδοχο και του αντίςτοιχου Θλεκτρολογικοφ χεδίου –
Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου για κάκε κτίριο, το οποίο κα παραδϊςει ςτθν ΣΤΔΛ του Διμου
Λζςβου.
Θ αρμόδια επιτροπι για τθν καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κα ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό
καλισ εκτζλεςθσ, το οποίο κα διαβιβάηει ςτο λογιςτιριο του Διμου για τθν πλθρωμι του
αναδόχου με φροντίδα τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν.
το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο ειςφορζσ, φόροι
και βάρθ. Θ αμοιβή δεν υπόκειται ςε καμία αναθεϊρηςη για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμζνει ςταθερή και αμετάβλητη καθϋ όλη την διάρκεια ιςχφοσ τησ εντολήσ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Θ Παροχι Τπθρεςιϊν του Αναδόχου , κα γίνει ςφμφωνα με όςα κα περιλθφκοφν ςτθ
ςφμβαςθ και με τισ ιςχφουςεσ κεςμικζσ διατάξεισ. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο Διμοσ
Λζςβου κρίνει ότι δεν τθροφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ ζχει το δικαίωμα να επιβάλλει
προφορικζσ & ζγγραφεσ ςυςτάςεισ. Εάν παρά ταφτα ο ανάδοχοσ εξακολουκεί να μθν τθρεί
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να κινθκεί θ διαδικαςία κιρυξθσ του ςε ζκπτωτο ςφμφωνα
με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ. Θ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Διμου Λζςβου, με
βάςθ τθν οποία ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ οποία πρζπει να είναι
αιτιολογθμζνθ, κοινοποιείται ςτον ανάδοχο με απόδειξθ παραλαβισ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ
βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, κεομθνία, πυρκαγιά που οφείλεται
ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια,
κάνατοσ κ.α. ςτθ περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ
οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε
ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ, για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που
ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ
ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά
με το τεχνικό προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, υποχρεοφται δε να
λαμβάνει υπόψθ τισ παρατθριςεισ που γίνονται, ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου.
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2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ
που περιγράφονται ςτθ Σεχνικι Ζκκεςθ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ μελζτθσ.
3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, διατάγματα, υπουργικζσ
αποφάςεισ ι αςτυνομικζσ διατάξεισ περί υγείασ και αςφάλειασ των χρθςτϊν των κτιρίων
του Διμου.
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
5. Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν που τθν ςυνοδεφουν.
6. Από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει και
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ Τπθρεςίεσ του ςτθ Δ/νςθ
Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Λζςβου.
7. Ο ανάδοχοσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ελζγχου μπορεί να ηθτιςει επιπλζον
πλθροφορίεσ μόνο από τθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου Λζςβου ςε ότι αφορά το
ςυμβατικό αντικείμενο, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του, οποιεςδιποτε
παρατθριςεισ του ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου.
8. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ από τον
Ανάδοχο, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
9. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ και κακίςταται μόνοσ και αποκλειςτικά
υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε φκορζσ ι ηθμίεσ που προξζνθςε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ.
10. Συχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν ελζγχου κα βαρφνουν
τον ανάδοχο.
11. Ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του, οφείλει εγκαίρωσ να ενθμερϊνει τον
Διμο Λζςβου, για προβλιματα που προκφπτουν ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει
και να διατυπϊνει τισ προτάςεισ του. Ρθτά διευκρινίηεται ότι αποφάςεισ ςε ειδικά κζματα
ςυνεργαςίασ και ςε ενδεχόμενα κζματα δθμοςιότθτασ και ςυναφι λοιπά ηθτιματα,
λαμβάνει μόνο ο Διμαρχοσ Λζςβου ωσ εκπρόςωποσ του Διμου Λζςβου. τισ αποφάςεισ
αυτζσ προςαρμόηει ο ανάδοχοσ τισ υπθρεςίεσ του εκτόσ από τα κζματα που ρθτά
προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθ ςφμβαςθ ι κάποιο μζροσ αυτισ από άλλο
φυςικό ι νομικό πρόςωπο που διακζτει τα απαιτοφμενα προςόντα. τθν περίπτωςθ που ο
Διμοσ Λζςβου επικυμεί κάτι τζτοιο, πρζπει να δοκεί τουλάχιςτον 10ιμερθ γραπτι
προειδοποίθςθ προσ τον ανάδοχο και εφόςον ο ανάδοχοσ ςυμφωνεί, αυτό κα γίνει φςτερα
από ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου Λζςβου, που κα χορθγείται ζπειτα από ςχετικι
απόφαςθ του .
Μυτιλήνη, 19-04-2019

Θ ΜΕΛΕΣΘΣΡΙΑ

ΜΑΚΡΘ ΔΕΠΟΙΝΑ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ Δ/ΝΘ Σ.Τ.Δ.Λ

ΣΤΛΙΑΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΘ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΘΜΟ ΛΕΒΟΤ
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ : ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 17.550,00 €
ΠΙΣΩΘ
: 25.000,00 €
Κ.Α.
: 30.6117.0001

ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο εργαςιϊν
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθ δαπάνθ για τον ζλεγχο των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων
των δθμοτικϊν κτιρίων, γραφείων και ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων και ςυγκεκριμζνα των
εργαςιϊν που αναλφονται ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ μελζτθσ, κακϊσ το τεχνικό προςωπικό
τθσ ΣΤΔΛ δεν επαρκεί και επίςθσ ο διμοσ δεν διακζτει το απαιτοφμενο προςωπικό κακϊσ και
το όργανο μετριςεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ εκτζλεςθ του ζργου διζπεται από τισ παρακάτω διατάξεισ:
1. Σο Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
2. Σο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
3. Σο ΠΔ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».
ΑΡΘΡΟ 3ο
Σόποσ παροχήσ υπηρεςιϊν - Διάρκεια
Ωσ χϊροι ςυμβατικισ εργαςίασ και άμεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν του ανάδοχου ορίηονται:
-

Οι χϊροι αναφζρονται αναλυτικά ςτον Πίνακα 2 του Παραρτήματοσ Ι

Οι αναφερόμενεσ ςτθν τεχνικι ζκκεςθ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν από τον ανάδοχο μζςα ςε
χρονικό διάςτθμα 2 μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ και ςφμφωνα με
τθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ μελζτθσ και τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
χζςεισ Δήμου – Αναδόχου
Ρθτά ςυμφωνείται ότι ουδεμία νόμιμθ, ςυμβατικι ι άλλθ ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ δεν
μπορεί να δθμιουργθκεί, οφτε να ςυνδζει το Διμο Λζςβου με τον ανάδοχο, ο οποίοσ κα
εκτελζςει τισ υπθρεςίεσ του.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Αμοιβή – κρατήςεισ
Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν
οικονομικι του προςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν υπθρεςία εργαςίεσ που ζχουν
παραςχεκεί ανά μινα και αφοφ του αφαιρεκοφν οι νόμιμεσ κρατιςεισ φόρων και λοιπϊν
που του αναλογοφν (παρακράτθςθ φόρου, κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ ενιαίασ αρχισ δθμοςίων
ςυμβάςεων, ενδεχόμενεσ ειςφορζσ υπζρ ΕΦΚΑ κ.α.).
Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει τιμολόγιο το οποίο
παραλαμβάνεται από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, θ οποία ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο
με πιςτοποίθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ εργαςιϊν, το οποίο πιςτοποιεί το είδοσ
τθσ εργαςίασ και το πλθρωτζο ποςό, τον αναλογοφντα ΦΠΑ και αποςτζλλεται μαηί με τα
ςχετικά δικαιολογθτικά ςτο Λογιςτιριο του Διμου για τθν ζκδοςθ ςχετικοφ Χρθματικοφ
Εντάλματοσ πλθρωμισ.
Με τθν κατάκεςθ του τιμολογίου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του:
i. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ
ii. Αποδεικτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε
άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν Ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ
απαίτθςθσ.
Διευκρινίηεται ότι:
(α) Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παρακρατεί το ποςοςτό αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του αναδόχου
πλθν το ποςοςτό αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που οφείλει να καταβάλει θ ίδια (ειςφορζσ
αντιςυμβαλλόμενου) και κα αποδίδει το ςφνολο των ειςφορϊν ςτον Ενιαίο Φορζα
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, όπωσ αυτό προβλζπεται, εφόςον ο ανάδοχοσ εντάςςεται ςτο άρκρο
39, παρ.9 του Ν. 4387/2016. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ κι
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ ειςφορϊν, φόρων, τελϊν και
λοιπϊν κρατιςεων.
(β) Θ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά
ζξοδα, ζξοδα μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά
κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Ε..Τ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν
τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του) και το εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Νόμιςμα
Σα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του, κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα
διεκπεραιϊνονται από τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν, κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΤΡΩ και
ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.

*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+
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*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σρόποσ πληρωμήσ του αναδόχου
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν ζκδοςθ του
ςχετικοφ τιμολογίου, εφόςον ζχει πραγματοποιθκεί ζγκριςθ του οικείου χρθματικοφ
εντάλματοσ από το ελεγκτικό ςυνζδριο.
Ο προςδιοριςμόσ του πλθρωτζου ποςοφ κα γίνεται επί το ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει
προςφζρει ο ανάδοχοσ ςτθν Οικονομικι του προςφορά, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υπθρεςίεσ
που ζχουν εκτελεςκεί όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ παροφςασ Ε..Τ.
θμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 4172/2013, κακϊσ και των λοιπϊν νόμιμων κρατιςεων.

1.

2.

3.

4.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ποινικζσ ρήτρεσ - ζκπτωςη - ανωτζρα βία
θμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ τιρθςθ των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ μελζτθσ και αποτυπϊνονται ςτθν υπογραφείςα
ςφμβαςθ. Θ μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου κεωρείται
ουςιϊδθσ πλθμμζλεια, που πρζπει άμεςα να αρκεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Θ
ςυςτθματικι υπαίτιοσ εκ μζρουσ του για τθν μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ είναι
λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ.
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφο του ςτο Διμο Λζςβου αμζςωσ
κάκε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Θ
απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο.
Αν ο ανάδοχοσ κακυςτεριςει από υπαιτιότθτά του τθν παράδοςθ ςτο Διμο Λζςβου των
εργαςιϊν του, για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. Για κακυςτζρθςθ που
υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ, επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. Θ ποινικι ριτρα παρακρατείται από το
λογαριαςμό πλθρωμισ. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα
αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. τθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου
ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν, θ ανακζτουςα αρχι
κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του Ν.4412/2016 και
περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο
ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία
πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι
όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ανεξάρτθτα όμωσ αν κινθκεί ι όχι θ διαδικαςία τθσ ζκπτωςθσ του ανάδοχου ι αυτόσ
κθρυχκεί ζκπτωτοσ, κα καταπίπτει απαραίτθτα ςε βάροσ του και ςτο ςφνολό τθσ, θ
ςυνομολογοφμενθ ποινικι ριτρα λόγω κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ.

*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+
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ΑΡΘΡΟ 9ο
Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευθφνεσ του Αναδόχου
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ
αυτζσ προςδιορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και τθν κειμζνθ νομοκεςία για τθν ςυντιρθςθ
των υποςτακμϊν μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι
κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ανάληψη ευθφνησ από τον Ανάδοχο
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου
να απαλλάςςει τον Διμο Λζςβου και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε
οποιεςδιποτε διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο του
αναδόχου.
Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ
ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε
γνϊςθ του, κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του
υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά:
(α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ.) και
υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Π.Α., κλπ.,
(β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία,
(γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν,
(δ) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του για τθν καταβολι των ειςφορϊν του.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν
κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. ε
περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ εντάςςεται ςτο άρκρο 39, παρ.9 του Ν. 4387/2016, θ
ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να αποδίδει ςτο ςφνολό τουσ τισ τυχόν αςφαλιςτικζσ
ειςφορζσ του αναδόχου, αφοφ τισ παρακρατιςει κακϊσ και το ποςοςτό ειςφορϊν που τθσ
αναλογεί.

*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+

*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+

*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+

*Πλθκτρ ολογιςτε κείμενο+

ΑΡΘΡΟ 13ο
Δημοςιοποίηςη - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του
εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Σφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ
ςφμβαςθ ι με τθν ανακζτουςα αρχι.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη
Σα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να
αποςτζλλονται κατ' αρχιν με fax ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τα δε πρωτότυπα
αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να
είναι ςυνταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
ΑΡΘΡΟ 15ο
υμβατικά τεφχη
Σα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ
διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε
φορά, κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν παροφςα.
Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςε διάταξθ νόμου.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Διοικητική –δικαςτική επίλυςη διαφορϊν
Κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει πρζπει να λφεται με βάςθ τα ςυναλλακτικά ικθ και
τθν καλι πίςτθ. ε περίπτωςθ αδυναμίασ, οι διαφορζσ επιλφονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτον Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 17ο
Γλϊςςα επικοινωνίασ
Θ φμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι
άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και
οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από
ι/και προσ τα Ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα
βαρφνει τον ίδιο.
ε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το Ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των
εγγράφων ςε αλλοδαπι γλϊςςα.
Μυτιλήνη, 19-04-2019
Θ ΜΕΛΕΣΘΣΡΙΑ

ΜΑΚΡΘ ΔΕΠΟΙΝΑ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ Δ/ΝΘ Σ.Τ.Δ.Λ

ΣΤΛΙΑΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΘ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΘΜΟ ΛΕΒΟΤ
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
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ΕΡΓΑΙΑ : ΤΠΘΡΕΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΕΒΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 23.400,00 €
ΠΙΣΩΘ
: 25.000,00 €
Κ.Α.
: 30.6117.0001

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

α/α

ΚΣΙΡΙΟ

ΔΙΕΤΘΤΝΘ

1

Δθμαρχιακό Κατάςτθμα

Ελ. Βενιηζλου 13-17, Μυτιλινθ

Μιςκωμζνα γραφεία: Ι6, Ι7, Α1, Α3, Α4, Α5,
Α6, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Β2, Β3,
Β4, Β5, Β7, Β8, Β9, Β10, Β11, Γ1, Γ2.
Ιδιόκτθτα γραφεία: Β6 (414 τ.μ.)
2

Ρουςζλλειο Δθμοτικό Θζατρο Μυτιλινθσ

Π. Κουντουριϊτθ 3, Μυτιλινθ

3

Γραφεία Νομικισ Τπθρεςίασ

Ελ. Βενιηζλου 5, Μυτιλινθ

4

Γραφεία Δθμοτολογίου – Λθξιαρχείου
Μιςκωμζνα γραφεία: Α1

Π. Κουντουριϊτθ
Μυτιλινθ

5

Γραφείο ΚΕΠ Μυτιλινθσ

Ελ. Βενιηζλου 5, Μυτιλινθ

73 & Κμβρου 2,

Μιςκωμζνα γραφεία: Ι1, Ι2, Ι4, Α7
6

Γραφείο Πρόνοιασ

Ελ. Βενιηζλου 7, Μυτιλινθ

7

Κτίριο Δ/νςθσ Δόμθςθσ

Μ. Κουντουρά 1, Μυτιλινθ

8

Κτίριο Διεφκυνςθσ κακαριότθτασ

Ελ. Βενιηζλου 21, Μυτιλινθ

Μιςκωμζνα γραφεία: Α2, Α4, Α5.
9

Κτίριο Διεφκυνςθσ Πολιτιςμοφ

Εμπορικό Κζντρο Αερ. Γιανναρζλλθ &
Η. Πθγισ, Μυτιλινθ

Μιςκωμζνοσ χϊροσ 81 τ.μ.
10

1ο Νθπιαγωγείο
Μιςκωμζνοσ χϊροσ 101,49 τ.μ.

Αερ. Γιανναρζλλθ 45, Μυτιλινθ
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11

5ο Νθπιαγωγείο
Μιςκωμζνοσ χϊροσ 146,20 τ.μ.

Ν. Μζγγουλα 9, Μυτιλινθ

12

7ο Νθπιαγωγείο
Μιςκωμζνοσ χϊροσ 255,00 τ.μ.

ΓΡ. Παπαμιχαιλ 11, Μυτιλινθ

13

11ο Νθπιαγωγείο
Μιςκωμζνοσ χϊροσ 133,00 τ.μ.

Αςκλθπιοφ 90, Μυτιλινθ

14

13ο Νθπιαγωγείο
Μιςκωμζνοσ χϊροσ 110,45 τ.μ.

Γυμν. Δαυίδ 15, Μυτιλινθ

15

Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Αγιάςου

Αγιάςοσ

16

Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Πλωμαρίου

Πλωμάρι

17

Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Γζρασ

Παπάδοσ, Γζρα

18

Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Λ. Θερμισ

Λ. Θερμισ

19

Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Ευεργζτουλα

υκοφντα

Θ προτεραιότθτα των ελζγχων ςτα κτίρια κα δίνεται από τθ Διευκφνουςα υπθρεςία και ζωσ
ότου εξαντλθκεί ο αναφερόμενοσ αρικμόσ ελεγχόμενων παροχϊν (50). Λόγω του ότι δεν
υπάρχει ακριβισ καταγραφι των πινάκων ανά κτίριο, θ προμζτρθςθ και ο παραπάνω
πίνακασ είναι ενδεικτικόσ. Επίςθσ όταν ζχει λυκεί θ μίςκωςθ κάποιου κτιρίου, τότε ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε ζλεγχο του κτιρίου, όπου ζχει μετακομίςει θ
αντίςτοιχθ υπθρ4εςία και το οποίο κα του υποδειχκεί από τον επόπτθ τθσ εργαςίασ.
Μυτιλήνη, 19-04-2019

Θ ΜΕΛΕΣΘΣΡΙΑ

ΜΑΚΡΘ ΔΕΠΟΙΝΑ
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ Δ/ΝΘ Σ.Τ.Δ.Λ

ΣΤΛΙΑΝΙΔΟΤ ΜΑΡΙΑΝΘΘ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΘΧΑΝΙΚΟ

