ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Μςηιλήνη, 21/11/2019
Απ. ππυη.: 10046

Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 13-17 Μπηηιήλε
Πιεξνθνξίεο: Μ. Πηαιιέ
Σει: 22513 50558
Fax: 22513 50508

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΦΤΗ
Έρνληαο ππφςε:
1. ηελ 65/2019 απφθαζε ηνπ Γ Μπηηιήλεο, πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην
έηνο 2019 θαη ηελ εγγξαθή ζε απηφλ κε Κ.Α. 30.7333.0052.
2. ηελ 777/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο, πεξί έγθξηζεο ηεο 3/2019 κειέηεο θαη ηξφπνπ
αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο,
3. ηελ 557/2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο,
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 118,
Ο Γήκνο Μπηηιήλεο ελδηαθέξεηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο γεληθήο θχζεο κε ηίηιν:
«ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ Γ.Δ. Λ.
ΘΔΡΜΗ» ζπλνιηθήο δαπάλεο 23.166,00 € (κε ΦΠΑ) ,
κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 άξζξν 118 θαη
θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάιινπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξά, πνπ
ζα πεξηέρεη:
1. Φάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α (παξ. 1) ηεο παξνχζαο,
2. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην
έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο, κε ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα ηεο επσλπκίαο ηνπο.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, έσο ηελ Πέκπηε 28/11/2019 θαη ψξα
14:30 κε ηελ έλδεημε: «Πξνο: Γξαθείν Γεκάξρνπ – Τπνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν:
«ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ Γ.Δ. Λ.
ΘΔΡΜΗ».
Η θαηάζεζε πξνζθνξάο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή
ησλ φξσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ 3/2019 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Γήκνπ Μπηηιήλεο (Παξάξηεκα Γ).
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Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο, κε ηηκή αλά κνλάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 παξ.
5α.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ, δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ σξψλ γηα θάζε άξζξν ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σν πνζφ πξνζθνξάο (σξηαίν) ζα είλαη ζε επξψ. ε πεξίπησζε πνπ
δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξέο πνπ θέξνπλ ηηκέο κνλάδαο κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,
θξίλνληαη απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α (παξ.3) ηεο παξνχζαο.

Ο Γήμαπσορ Μςηιλήνηρ

Δςζηπάηιορ Κύηεληρ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
«ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ Γ.Δ. Λ. ΘΔΡΜΗ»

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο είλαη:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Παξαζηαηηθά ελ ηζρχ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ελαζρφιεζή ηνπο ή ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο
θαη εθηέιεζεο ππεξεζηψλ αλαιφγσλ κε ηηο δεηνχκελεο. ε απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε άδεηα
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ΑΔΚΚ.
Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ελ ηζρχ.
Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ βξίζθεηαη ζε θακία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.
4412/16 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ απφ ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηνλ Γήκν
Μπηηιήλεο.
Καηάινγν κε ηα κεραλήκαηα θαη ηα νρήκαηα (ηδηφθηεηα ή κηζζσκέλα) γηα ηε ζπιινγή θαη
κεηαθνξά, κε ζπλεκκέλα αληίγξαθα ησλ παξαζηαηηθψλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο .Τ..
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη έγγξαθα εθπξνζψπεζεο.
Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε κίζζσζεο κεραλεκάησλ, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αθνξνχλ θαη ηνλ
εθκηζζσηή. Δπηπιένλ, ν εθκηζζσηήο ζα πξνζθνκίζεη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα
δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηε κίζζσζε.

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη:
-

πκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζαο, κε
ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο επσλπκίαο ηνπο.

3. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε ηελ πξφζθιεζε
ππνγξαθήο ζχκβαζεο είλαη ηα εμήο:
1.
2.
3.

Νφκηκα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε θακία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/16.
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη έγγξαθα εθπξνζψπεζεο,
Δπηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά, εθφζνλ έρνπλ ιήμεη απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
«ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ Γ.Δ. Λ.
ΘΔΡΜΗ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ηνπο αλεπηθχιαθηα,
ΠΡΟΦΔΡΩ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ

ΣΙΜΗ (€)/ΩΡΑ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

ΩΡΔ

1 Δθζθαθέαο - θνξησηήο (JCB)
2 Φνξησηήο (BOBCAT)

200

3 Φνξηεγφ < 5 tn
4 Φνξηεγφ> 5 tn

50

5 Πξνσζεηήο γαηψλ (GRADER)
6 Δξγάηεο
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ

50

ΓΑΠΑΝΗ

200
20
80

ΦΠΑ 17%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

…../…../2019
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

(ςπογπαθή – ζθπαγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΜΔΛΔΣΗ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ &
ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
Απ. μελέηηρ: 3/2019
CPV: 45233141-9 (Δξγαζίεο ζπληήξεζεο νδψλ)

ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ Γ.Δ. Λ.
ΘΔΡΜΗ

ΣΔΤΥΗ:
α) Σερληθή Έθζεζε
β) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2019
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ηερληθήο έθζεζε είλαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε
βαηφηεηαο ζε αγξνηηθέο νδνχο ζηελ Γ.Δ Λνπηξφπνιεο Θεξκήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ βξίζθνληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο Γ.Δ. Λνπηξφπνιεο Θεξκήο θαη
αθνξνχλ δηακνξθψζεηο αγξνηηθψλ δξφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε βαηφηεηά ηνπο θαη λα
είλαη πξνζπειάζηκνη απφ νρήκαηα θαη πεδνχο, θαζψο θαη ε εηήζηα ζπληήξεζε ησλ ηάθξσλ θαη
ηερληθψλ απνξξνήο νκβξίσλ.
Η απνθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ αγξνηηθψλ δξφκσλ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν ηεο Γ.Δ.
Λνπηξφπνιεο Θεξκήο:
Σ.Κ. Πύπγυν Θεπμήρ:
1. ηβηαλά – Καζηαληά - ηδηνθηεζία Βνπιέιιε, κήθνπο πεξίπνπ 2.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
Γ.Κ. Θεπμήρ:
1. Γήπξδν Θεξκήο – Σξνχινο, κήθνπο πεξίπνπ 1.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
2. Γέθπξα Σελέγηα - Σνίρν, κήθνπο πεξίπνπ 800 m
Σ.Κ. Πηγήρ:
1. Πξηληά - Νηνπθαξέιη, κήθνπο πεξίπνπ 4.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
2. Γηαζηαχξσζε Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ – αξρφζηα, κήθνπο πεξίπνπ 5.000 m, κεηαβιεηνχ
πιάηνπο,
3. πλεηαηξηζκφο Πεγήο – Σεπέο – Γπαιηά – Γξφκνο Λάκπνπ Μχισλ, κήθνπο πεξίπνπ 6.000 m,
κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
4. Πεξηνρή «Καθφ Βνπλφ» - Άγηνο Νηθφιανο, κήθνπο πεξίπνπ 3.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
5. Λαηνκείν – Αξκνηινχθηα – Άγηνο Ισάλλεο, κήθνπο πεξίπνπ 1.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
6. Γξφκνο Λάκπνπ Μχισλ – θεξαία – Άγηνο Νηθφιανο, κήθνπο πεξίπνπ 2.000 m, κεηαβιεηνχ
πιάηνπο,
Σ.Κ. Κώμηρ:
1. Κψκε - Κνπκπάδεο, κήθνπο πεξίπνπ 3.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
2. Κψκε – Αζήκηα, κήθνπο πεξίπνπ 3.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
3. Κψκε - Μνπξβέηηα, κήθνπο πεξίπνπ 7.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
4. Πεξηνρή Κνι Νηηξηζί - Μπαΐξηα, κήθνπο πεξίπνπ 3.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
5. Απφ Γεθχξη Λαγθάδαο – Πξηληέο, κήθνπο πεξίπνπ 15.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
Σ.Κ. Κώμηρ:
1. Πεξηνρή Κεξέ Οπηδάθη, κήθνπο πεξίπνπ 600 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
Σ.Κ. Μςζηεγνών:
1. Πεξηνρή «Κφθθηλα» πξνο Καιθάδεο, ζε κήθνο πεξίπνπ 300 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο,
2. Μπζηεγλά – άκνο, ζε κήθνο πεξίπνπ 4.000 m, κεηαβιεηνχ πιάηνπο
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εκεηψλεηαη φηη νη επεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν ζε ηκήκαηα ησλ νδψλ πνπ θξίλνληαη
απαξαίηεηεο θαη φρη θαζ’ φιν ην κήθνο. Σα ζεκεία επέκβαζεο ζα θαζνξηζηνχλ επηηφπνπ, ζε
ζπλεξγαζία αλαδφρνπ θαη ππεξεζίαο.
2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
Οη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνχλ αθνξνχλ θαζαξηζκφ ηάθξσλ θαη ζσιελσηψλ ηερληθψλ
απνξξνήο νκβξίσλ, θαζαξηζκφ θαη δηάζηξσζε νδνζηξσκάησλ κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
πξνζπειαζηκφηεηαο απφ νρήκαηα θαη πεδνχο.
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ αλά ψξα εξγαζίαο
θαη αλάινγα κε ην είδνο απηήο, φπσο αλαιχεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Οη ηηκέο κνλάδαο
πξνέθπςαλ απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζηελ επηθξάηεηα θαη απφ παξφκνηεο εξγαζίεο ησλ ηειεπηαίσλ
εηψλ:
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ
Δθζθαθέαο - θνξησηήο (JCB)
Φνξησηήο (BOBCAT)
Φνξηεγφ < 5 tn
Φνξηεγφ> 5 tn
Πξνσζεηήο γαηψλ (GRADER)
Δξγάηεο

ΣΙΜΗ (€) ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
40
30
30
50
50
10

Σν κίζζσκα ησλ σο άλσ κεραλεκάησλ, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πιήξε απνδεκίσζε εξγαζίαο
απαζρφιεζεο κεραλήκαηνο θαη ρεηξηζηή, ην θαχζηκν (πεηξέιαην) πνπ θαηαλαιψλεηαη θαηά ηελ
ιεηηνπξγία, πνξεία θαη κεηαθνξά ηνπ ζηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο, ηα ειαηνιηπαληηθά - νξπθηέιαηα θαζψο
θαη θάζε δεκηά ή θζνξά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο.
Σα πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Η αλάζεζε εξγαζίαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016.
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ 20.000,00 € ζπλ Φ.Π.Α
(17%) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Οη ψξεο απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ ζα πξνθχςνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θαη ην εκεξνιφγην εξγαζηψλ θαη ζα είλαη ελ
γλψζεη ηεο εθάζηνηε Γεκνηηθήο/Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ηεο Δλφηεηαο.

Μπηηιήλε, Οθηψβξηνο 2019
Η ζπληάμαζα

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Τδξ/θσλ & Δγγ/θσλ Έξγσλ

Μαξία Πηαιιέ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Μηράιεο Πέξνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ

ΣΙΜΗ (€)/ΩΡΑ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ
40

ΩΡΔ
200

8.000,00

2 Φνξησηήο (BOBCAT)
3 Φνξηεγφ < 5 tn

30

200

6.000,00

30

50

1.500,00

4 Φνξηεγφ> 5 tn
5 Πξνσζεηήο γαηψλ (GRADER)
6 Δξγάηεο

50

20
50

1.000,00
2.500,00

80

800,00

1

Δθζθαθέαο - θνξησηήο (JCB)

50
10

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ

ΓΑΠΑΝΗ

19.800,00

ΦΠΑ 17%

3.366,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

23.166,00

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην πνζφ ησλ 19.800,00 € ζπλ Φ.Π.Α
(17%) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Οη ψξεο απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ ζα πξνθχςνπλ αλάινγα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ,
ζχκθσλα κε ηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θαη ην εκεξήζην εκεξνιφγην εξγαζηψλ θαη ζα είλαη ελ γλψζεη
ηεο εθάζηνηε Γεκνηηθήο/Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ηεο Δλφηεηαο.
Η ζπληάμαζα

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Τδξ/θσλ & Δγγ/θσλ Έξγσλ

Μαξία Πηαιιέ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Μηράιεο Πέξνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Αλ. Πξντζηακέλε Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ

Γέζπνηλα Μαθξή
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1 - Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ
Η παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζηε κίζζσζε κεραλεκάησλ κε ρεηξηζηή γηα ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο βαηφηεηαο αγξνηηθψλ νδψλ ζηε Γ.Δ. Λνπηξφπνιεο Θεξκήο ηνπ
Γήκνπ Μπηηιήλεο, εθηηκψκελεο αμίαο 23.166,00 € κε ΦΠΑ 17%.
Άπθπο 2 - Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ
Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 3462/2006, Ν.3852/2010, Ν.4555/18 , θαη ηνπ Ν.4412/2016.
Άπθπο 3 – Σπόπορ εκηέλεζηρ – Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. χκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/16, κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή.
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
Α)Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο
Β)πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Γ)Σερληθή Έθζεζε
Γ) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
Γεν απαιηείηαι εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16.
Άπθπο 4 - Υπόνορ εκηέλεζηρ
Η ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο θαη γηα 2 κήλεο.Με απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα παξαηαζεί απηή ρσξίο αχμεζε ησλ σξψλ κίζζσζεο κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαη ρσξίο ηελ ζχληαμε ζπκπιεξσκαηηθήο ή λέαο ζχκβαζεο.

Άπθπο 5 – Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος
Όια ηα κεραλήκαηα έξγνπ θαη θνξηεγά θαζψο θαη νη ρεηξηζηέο-νδεγνί πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηδηνθηεζίαο ηνπ αλαδφρνπ ή κηζζσκέλα), ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα
απαξαίηεηα παξαζηαηηθά (άδεηα θπθινθνξίαο, αζθάιεηα, δίπισκα) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ λφκηκε
θπθινθνξία θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Δηδηθά ηα κεηαθνξηθά κέζα, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη άδεηα
κεηαθνξάο ΑΔΔΚ.
Καζνξίδεηαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο σο θάησζη:
- 1 κεηαθνξηθφ κέζν (θνξηεγφ) < 5tn
- 1 κεηαθνξηθφ κέζν (θνξηεγφ) > 5tn
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-

1 θνξησηήο (ηχπνπ bobcat)
1 πξνσζεηήο γαηψλ (grader)
1 εθζθαθέαο – θνξησηήο (JCB)

ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δηαζέζεη θαη θαηάιιειν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ εξγαζηψλ.
Γεληθφηεξα νη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 ηα νπνία ζα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ ππεξεζία.
Ο ηδηνθηήηεο (εθκηζζσηήο) ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξνιφγην εξγαζηψλ ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη νη
ψξεο εξγαζίεο, ην είδνο ηνπ απαζρνινχκελνπ κεραλήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ε ηνπνζεζία θαη ην
είδνο ησλ παξερφκελσλ εξγαζηψλ, ηα νπνία ζα ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Δπφπηε κεραληθφ.
Ο ηδηνθηήηεο (εθκηζζσηήο) ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί γηα εξγαζία αθνχ εηδνπνηεζεί ην αξγφηεξν
ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ απηήλ ηεο απαζρφιεζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ εληνιέα
(Τπεξεζία).
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο, παξά κφλν αλ εμαζθαιηζζεί ε νκαιή ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, άιισο ζα απνθιείνληαη απφ
κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ κηζζσκέλσλ κεραλεκάησλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
ζσζηήο θαη αθίλδπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ηπρφλ δε δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο ζα βαξχλνπλ
ηνπο ίδηνπο.
Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ε δεκηψλ, νη ηδηνθηήηεο (αλάδνρνη) πξέπεη λα ιαβαίλνπλ ηα θαηάιιεια
κέηξα, εμαζθαιίδνληαο ζηα κεραλήκαηά ηνπο ηνπ αλαγθαίνπο βνεζνχο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνπο
ρεηξηζηέο ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Γηα θάζε αηχρεκα ε δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ε ζε
ηξίηνπ ε γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθαιείηαη απ ηνλ αλάδνρν, επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο.
Άπθπο 6 - Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη κέζσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο
Άπθπο 7 :

Παπακολούθηζη ζύμβαζηρ

Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ
Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Μπηηιήλεο, σο
αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε
ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
Η αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο
επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη
θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ,
ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.
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Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με
εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο
θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην
ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή
απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο
ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ
απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο.
Άπθπο 8 :Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Άπθπο 9 :

Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ

Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο
παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ
κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή
ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα
ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
Άπθπο 10 : Απόππιτη παπαδοηέυν - Ανηικαηάζηαζη
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε
ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε άιιεο, πνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα
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είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε
πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Άπθπο 11 : Σπόπορ πληπυμήρ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, κεηά ηελ έγθξηζε ζρεηηθψλ ηκεκαηηθψλ
πξσηνθφιισλ παξαιαβήο, αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. Δμφθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο ζα γίλεη κε ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ.
Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016,
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.
Άπθπο 12 : Αναπποζαπμογή ηιμήρ
Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία,
αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 13 : Κήπςξη οικονομικού θοπέα έκπηυηος - Κςπώζειρ
Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά
έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ
ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε
πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα
παξνρή εμεγήζεσλ, ε θχξσζε ηεο νιηθήο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016
απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
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Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν.4412/16 θαη
αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ
αλάδνρν έθπησην.
Άπθπο 14 : Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 205 ηνπ Ν. 4412/16.
Άπθπο 15 :Ανυηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί
έζησ θαη αλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα
θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: Δμαηξεηηθά θαη
απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο
νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο δελ είλαη ππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο,
αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ζπληξέρεη 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.
Η ζπληάμαζα

Ο Αλ. Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Τδξ/θσλ & Δγγ/θσλ Έξγσλ

Μαξία Πηαιιέ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Μηράιεο Πέξνο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η Αλ. Πξντζηακέλε Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ

Γέζπνηλα Μαθξή
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο
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