ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία/Εργασία : Συµβουλευτικές υπηρεσίες
αξιολόγηση και εναρµόνιση της υδραυλικήςυδρολογικής µελέτης των χειµάρρων Τ.Κ. Πηλίου,
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του Φ.Ε.Κ.
428/Β'/2017
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

27/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
7.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 79415200-8
Κ.Α: 30-7412.0007

ΕΤΟΣ 2020
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ–ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«Συµβουλευτικές υ̟ηρεσίες αξιολόγηση και εναρµόνιση της
υδραυλικής-υδρολογικής µελέτης των χειµάρρων Τ.Κ. Πηλίου,
σύµφωνα µε τις τεχνικές α̟αιτήσεις του Φ.Ε.Κ. 428/Β'/2017
»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩ 7.500,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
Περιεχόµενα:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3. Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Έντυπο προσφοράς

Μαντούδι
04/09/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάµενος Τ.Υ

Γερογιάννης Γεώργιος

Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία/Εργασία : Συµβουλευτικές υπηρεσίες
αξιολόγηση και εναρµόνιση της υδραυλικήςυδρολογικής µελέτης των χειµάρρων Τ.Κ. Πηλίου,
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του Φ.Ε.Κ.
428/Β'/2017
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

27/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
7.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 79415200-8
Κ.Α: 30-7412.0007

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες που ζητούνται, είναι η αξιολόγηση και εναρμόνιση της

υδραυλικής- υδρολογικής μελέτης των χειμάρρων της Κοινότητας ΠΗΛΙΟΥ, σύμφωνα
με τις τεχνικές απαιτήσεις του ΦΕΚ 428/Β'/2017.
Δηλαδή
Α. Αξιολόγηση περιοχής ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά
στοιχεία της περιοχής.
Β. Πρόταση Υδρολογικών και Υδραυλικών προτύπων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες
για την σύνταξη φακέλου οριοθέτησης όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 428/Β'/2017.
Γ. Περιεχόμενα φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες για την σύνταξη
φακέλου οριοθέτησης όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 428/Β'/2017.
Στάδια υλοποίησης της υπηρεσίας.
1ο Στάδιο είναι η Αξιολόγηση περιοχής ενδιαφέροντος και θα αναλύεται ως εξής :
1.
Γεωμορφολογικά στοιχεία
2.
Γεωλογία
3.
Υδρογεωλογικά στοιχεία
4.
Σεισμικότητα
5.
Δημογραφικά στοιχεία
6.
Κλίμα
7.
Βλάστηση
8.
Πανίδα
9.
Προστατευόμενες περιοχές
10.
Χρήσεις γής
11.
Υποδομές
12.
Ενέργεια
13.
Σχέδια διαχείρησης κινδύνων πλημμύρας

2ο Στάδιο

είναι η Πρόταση Υδρολογικών και Υδραυλικών προτύπων και θα

αναλύεται ως εξής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Χρόνος συγκέντρωσης
Όμβρια καμπύλη
Υετογράφημα
Ενεργός βροχόπτωση
Υπολογισμός απορροής
Υδραυλική προσμοίωση
Υδραυλικό μοντέλο

3ο Στάδιο είναι η παρουσίαση Περιεχομένων φακέλου οριοθέτησης ως εξής :
1.
Τεχνική έκθεση υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης
2.
Τοιπογραφική αποτύπωση
3.
Κατάλογος σχεδίων

Ειδικότεροι στόχοι θα είναι:
1. Η υποβοήθηση ώστε να γίνουν από την τεχνική υπηρεσία οι υπολογισµοί
για την κατασκευή υδραυλικών τεχνικών απορροής όµβριων.
2. Η σύνταξη και η εφαρµογή τεκµηριωµένων υδραυλικών µελετών .
1.3 Τελικά Παραδοτέα
Τα τελικά παραδοτέα του Αναδόχου θα είναι:

ΦΑΣΗ Α. Αξιολόγηση περιοχής ενδιαφέροντος, όπου θα γίνεται αναφορά στα
χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής.
ΦΑΣΗ Β. Πρόταση Υδρολογικών και Υδραυλικών προτύπων σύμφωνα με τις τεχνικές
οδηγίες για την σύνταξη φακέλου οριοθέτησης όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 428/Β'/2017.
ΦΑΣΗ Γ. Περιεχόμενα φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες για την
σύνταξη φακέλου οριοθέτησης όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 428/Β'/2017.
1.4 Χρηµατοδότηση της υπηρεσίας
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 7.500,00 € µε Φ.Π.Α.
24% και θα καλυφθεί από πόρους του ∆ήµου, είναι εγγεγραµµένη στον
προϋπολογισµό του έτους 2020 µε ΚΑ 30-7412.0007, και είναι µοναδική για
αυτές τις εργασίες, σύµφωνα µε την κωδικοποίηση κατά CPV - 79415200-8 .

Μαντούδι
4 /09/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάµενος Τ.Υ

Γερογιάννης Γεώργιος

Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος

Υπηρεσία/Εργασία : Συµβουλευτικές υπηρεσίες
αξιολόγηση και εναρµόνιση της υδραυλικήςυδρολογικής µελέτης των χειµάρρων Τ.Κ. Πηλίου,
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του Φ.Ε.Κ.
428/Β'/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 /2020
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
7.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 79415200-8
Κ.Α: 30-7412.0007

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μονάδα
Τιµή
Ποσότη
Μέτρηση
Μονάδος
τα
ς
σε €

Περιγραφή

1

Στάδιο

1ο

:

Αξιολόγηση

περιοχής

ενδιαφέροντος

2

Στάδιο 2ο : Πρόταση
Υδραυλικών προτύπων

3

Στάδιο 3ο : παρουσίαση
φακέλου οριοθέτησης

Υδρολογικών

Μαντούδι
04 /09/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάµενος Τ.Υ

Γερογιάννης Γεώργιος

και

Περιεχομένων

∆απάνη
σε €

Τεµάχιο

1

2.000,00

2.000,00

Τεµάχιο

1

2.000,00

2.000,00

Τεµάχιο

1

2.048,39

2.048,39

ΣΥΝΟΛΟ

6.048,39 €

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ

1.451,61 €

Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος

7.500,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπηρεσία/Εργασία : Συµβουλευτικές υπηρεσίες
αξιολόγηση και εναρµόνιση της υδραυλικήςυδρολογικής µελέτης των χειµάρρων Τ.Κ. Πηλίου,
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του Φ.Ε.Κ.
428/Β'/2017
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

27/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
7.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 79415200-8
Κ.Α: 30-7412.0007

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 - Αντικείµενο συγγραφής
Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής είναι οι γενικοί και ειδικοί όροι µε του
οποίους θα εκτελεσθεί η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συµβούλου µε τίτλο
«Συµβουλευτικές υπηρεσίες αξιολόγηση και εναρµόνιση της υδραυλικήςυδρολογικής µελέτης των χειµάρρων Τ.Κ. Πηλίου, σύµφωνα µε τις τεχνικές
απαιτήσεις του Φ.Ε.Κ. 428/Β'/2017» και η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των
7.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου 24% ΦΠΑ. Επίσης:
 Είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του έτους 2020 µε
Κ.Α 30-7412.0007 και είναι µοναδική για αυτές τις εργασίες και θα
χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου.
 Εργοδότης στα παρακάτω θα ονοµάζεται ο ∆ήµος Μαντουδίου Λίµνης Αγίας
Άννας
 Ο Ανάδοχος Φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η παραπάνω εργασία, θα
πρέπει να είναι ικανός να την εκτελέσει σύµφωνα µε το άρθρο 4 της
παρούσας.
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δηµόσια σύµβαση Γενικών Υπηρεσιών» κατά την
έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί» (άρθρο 2 και
άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας
2014/25/ΕΕ) του Νόµου 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
Α’ 147/8-8-2016), λαµβανοµένων υπόψη των προβλεπόµενων καταργούµενων και
µεταβατικών διατάξεων και, ειδικότερα:
 του άρθρου376 «Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και,
 του άρθρου377 «Καταργούµενες διατάξεις».
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων:
 Του άρθρου 118, παράγραφοι 1 έως 4, του Ν. 4412/2016
 του Ν. 3853/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Για τις διαδικασίες σύναψης της παρούσας δηµόσιας σύµβασης γενικών
υπηρεσιών κατά την έννοια του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν επιπρόσθετα υπόψη οι
ακόλουθες διατάξεις, όπου αυτές συµπληρώνουν το Νόµο 4412/2016 και
εξειδικεύουν τις πράξεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου και, όπου αυτές δεν
αντιβαίνουν στις διατάξεις του παραπάνω Νόµου.
Οι διατάξεις αυτές έχουν ως εξής:
 το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007,
 του Π.∆. 80/2016, «ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες
 τα άρθρα 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,
 η παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,
 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),
 ο Ν.3871/2010 και το Π∆. 113/2010,
 ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010) µε τις τροποποιήσεις του ως
ισχύει, για τις διαδικασίες διαφάνειας – δηµοσιότητας δαπανών και
εγκυρότητας αποφάσεων,
 ο Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφος Ζ, περί ενσωµάτωσης
της 2011/7/ΕΕ οδηγίας για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων των
πληρωµών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Εγγυήσεις), για συµβάσεις αξίας
ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ δεν απαιτείται
εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 3 - Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της συσταθησοµένης συµβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’
αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: Ο Προϋπολογισµός προσφοράς, η Γενική και
Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4 : ∆ικαιολογητικά - Οικονοµική Προσφορά
Οι προσφέροντες πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή
αποκλεισµού:
(1) Οικονοµική προσφορά, συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που δίδεται.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των
όρων της παρούσας µελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες
θα εκτελεστούν σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη και ότι οι προσφερόµενες τιµές
θα παραµείνουν σταθερές µέχρι τη λήξη της σύµβασης.
(3) Πιστοποιητικό, αρµόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εµπορικό ή
επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του (οικείο
επιµελητήριο ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης).
(4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές
για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, (εφόσον διαθέτει) τόσο για κύρια όσο
και για επικουρική ασφάλιση.
(5) Πιστοποιητικά αρµόδιας αρχής (όλων των οργανισµών ασφάλισης που δηλώνει
στην Υ∆ της προηγούµενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι
ο
προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής).
(6) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισµού σύµφωνα µε τη
παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά ιδίως: α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, β)
στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι
νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού, δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων η
ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες
ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία που διέπονται. Εάν από το υποβληθέν ποινικό
µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάστηκε θα
πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νοµικού
προσώπου από τον νόµιµο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των
δικαιολογητικών) ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της
υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς
δηµοσίων συµβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:
-Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της
παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κλπ) για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.
-Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα
από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.
4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι
απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση
(APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες.
-Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του
Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.
-Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους.
Άρθρο 5 - Σύµβαση
Ο Ανάδοχος, µετά την πρόσκληση σύµφωνα µε τον Νόµο, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση.
Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε δύο (2) µήνες από την
ηµεροµηνία έναρξης εκτέλεσης των εργασιών.
Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της
εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή
εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του Εργοδότη
Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.
Άρθρο 8 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου
Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της Σύµβασης,
υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων του Άρθρου 8. Οποιαδήποτε µεταβολή
ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη µε το µέγεθος και τη διάρκεια της
παράβασης. Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον
Ανάδοχο, µε υπαιτιότητα του, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου.
Άρθρο 9 - Λοιπά έξοδα
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν
αντικείµενο του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τον
απαιτούµενο εξοπλισµό. Οι τυχόν µετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του εν
λόγω έργου αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου και πραγµατοποιούνται µε δικά
του µέσα, χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου.
Άρθρο 10 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν
κατά την ηµέρα της υπογραφής της Σύµβασης, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον
∆ήµο
Άρθρο 11- Παραλαβή
Η παραλαβή της εκτελεσθείσας εργασίας θα γίνεται από την οικεία επιτροπή. Σε
περίπτωση που υπάρξει αποδεδειγµένη παράβαση των όρων των Άρθρων 5, 6 της
παρούσης, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των
παραδοτέων και την επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του επιθυµητού
αποτελέσµατος, χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφ’
όσον ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής,
εντός της προθεσµίας που θα ορίσει, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά του τρόπο.
Άρθρο 12 - Πληρωµές
Η πληρωµή θα είναι σταδιακή ανάλογα µε τις εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές
αντιστοιχούν στα Παραδοτέα τα οποία θα υποβάλλονται σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα του Άρθρου 6 του παρόντος, και την Οικονοµική Προσφορά του
Αναδόχου. Η πληρωµή θα γίνει µε χρηµατικές εντολές του εργοδότη που θα
εκδοθούν µετά την παραλαβή των παραδοτέων και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως
αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής υπό
της οικείας Επιτροπής και Τιµολόγιο του Αναδόχου.

Μαντούδι
04 /09/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάµενος Τ.Υ

Γερογιάννης Γεώργιος

Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος

Υπηρεσία/Εργασία : Συµβουλευτικές υπηρεσίες
αξιολόγηση και εναρµόνιση της υδραυλικήςυδρολογικής µελέτης των χειµάρρων Τ.Κ. Πηλίου,
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις του Φ.Ε.Κ.
428/Β'/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ίδιοι πόροι
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
7.500,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 79415200-8
Κ.Α: 30-7412.0007

Περιγραφή

1

Στάδιο

1ο

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μονάδα
Τιµή
Ποσότη
Μέτρηση
Μονάδος
τα
ς
σε €
:

Αξιολόγηση

περιοχής

ενδιαφέροντος

2

Στάδιο 2ο : Πρόταση
Υδραυλικών προτύπων

3

Στάδιο 3ο : παρουσίαση
φακέλου οριοθέτησης

Υδρολογικών

και

Περιεχομένων

Τεµάχιο

1

Τεµάχιο

1

Τεµάχιο

1

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

Μαντούδι …./…./2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

∆απάνη
σε €

