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αγροτικής οδοποιίας,
Δ.Ε. Κηρέως »
C P V : 45520000-8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση φθορών της
αγροτικής της Δ.Ε. Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας με σκοπό την εύκολη διέλευση
των οχημάτων και μηχανημάτων των αγροτών και επαγγελματικών του χώρου, στις καλλιεργήσιμες
εκτάσεις της περιοχής..
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 11.829,60€ (με ΦΠΑ) και έχει Κ.Α. 70-6233.0002 Οι
πιστώσεις προέρχονται από τη χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. του έργου 2003ΣΕ05500005
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΔΑ
: ΨΞ6Γ46ΜΤΛ6-6Λ6)".
Η παρούσα εργασία αποκατάστασης φθορών της αγροτικής οδοποιίας με μίσθωση ιδιωτικών
μηχανημάτων έργου, κρίνεται απαραίτητη, διότι η ΔΕ Κηρέως, διαθέτει καλλιεργήσιμες εκτάσεις υψηλής
παραγωγικότητας, πολλών χιλιάδων στρεμμάτων, στα οποία έχουν γίνει σημαντικά έργα αγροτικής
υποδομής, για την αύξηση της παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος. Πρόκειται να γίνουν
επεμβάσεις τις Κοινότητες Μαντουδίου, με γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας 8.000 στρεμ, στον
κάμπο της Κρύας Βρύσης της Κοινότητας Κηρίνθου (3000 στρεμ), στους κάμπους Μετοχίου και
Σπαθαρίου περι τα 4000 στρεμ., στον Κάμπο της Φαράκλας (2000 στρεμ.) στην περιοχή Κουβέλα
Προκοπίου και σε αγροτικούς δρόμους του ελαιώνα της Κοινότητας Στροφυλιάς.
Στις παραπάνω περιοχές, εκτίνεται ένα τεράστιο δίκτυο αγροτικών δρόμων, αρμοδιότητας του Δήμου
μας, το οποίο αφενός μέν υπέστη τεράστιες ζημιές από τις πρόσφατες θεομηνίες (2018 Ζορμπάς, 2020
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πλημύρες, κλπ) και αφετέρου ο υφιστάμενος μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου μας δεν επαρκή για
την συντήρηση του. Το μοναδικό GRADER του Δήμου αδυνατεί να καλύψει τις απαιτήσεις συντήρησης
του τεράστιου αγροτοδασικού δικτύου του Δήμου μας.
Το οδόστρωμα σε αρκετά σημεία έχει υποστεί σοβαρή διάβρωση από την επιφανειακή απορροή υδάτων,
σε πολλά σημεία το κατάστρωμα έχει υποχωρήσει με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να κάνουν πολύ
δύσκολη έως σχεδόν αδύνατη την διέλευση των οχημάτων και των γεωργικών μηχανημάτων..
Eπίσης λήφθηκε υπ’όψη η υπ’αριθμ. 106/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
(ΑΔΑ: 6ΠΩΛΩΛ5-ΓΙΕ) με την οποία καθορίστηκαν οι τιμές μίσθωσης ανά ώρα εργασίας των
μηχανημάτων έργων για τα έτη 2020 και 2021.
Το ζητούμενο προς μίσθωση μηχάνημα είναι:
1. GRADER – Διαμορφωτής γαιών
για ημερήσια απασχόληση 6(έξι) ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), το οποίο θα προσμετράται από την
έναρξη εργασιών στον τόπο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.
Ο οδηγός-χειριστής με εξειδίκευση στον χειρισμό του συγκεκριμένου μηχανήματος, θα κατευθύνει, θα
χειρίζεται και θα μετακινεί το GRADER – Διαμορφωτής γαιών
όπου χρειάζεται και σύμφωνα πάντα με την καθοδήγηση της Υπηρεσίας. Το μίσθωμα (ημερομίσθιο) του
μηχανήματος, συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή, το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται
κατά την λειτουργία – πορεία μεταφορά του, τα ελαιολιπαντικά – ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή
φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της διάρκεια της λειτουργίας του. Το μηχάνημα θα
πρέπει να φέρει τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά και βέβαια να διατηρεί τη λειτουργική κατάσταση
των επιμέρους εξαρτημάτων του σε υψηλό επίπεδο συντήρησης.
Το σύστημα πέδησης, τα ελαστικά του, οι υδραυλικές μεταδόσεις, το σύστημα διεύθυνσης, τα
ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και τα κινούμενα μηχανολογικά μέρη (εμφανή και
μη), αλλά και η καμπίνα του χειριστή ως και οι υαλοπίνακες, τα κάλυπτρα ως και το χρώμα αυτών,
οφείλουν να είναι σε άψογη λειτουργική κατάσταση.
Σχετικά με το είδος της εργασίας αναφέρεται ότι η απασχόληση αφορά:


Αποκατάσταση - Διαμόρφωση – διαπλάτυνση οδοστρωμάτων

Μετά από αυτοψία επί τόπου διαπιστώθηκαν ζημιές στα κάτωθι τμήματα δρόμων ανά Τοπική Κοινότητα:
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Τ.Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ


Περιοχή ΧΑΡΜΑ, δίκτυο αγροτικών δρόμων, 2.500m



Κάμπος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΜΑΣΙ, δίκτυο αγροτικών δρόμων , 6.000m

GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ, 50ώρες
Τ.Κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ


Περιοχή ΚΟΥΒΕΛΑ, ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ, δίκτυο αγροτικών δρόμων , 2.500m

GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ, 24ώρες
Τ.Κ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ 

Περιοχή ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ, Βαμβακιές, δίκτυο αγροτικών δρόμων , 3.500m

GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ, 30ώρες
Τ.Κ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 

Περιοχή ΚΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ, Βαμβακιές, δίκτυο αγροτικών δρόμων , 2.500m

GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ, 24ώρες
Τ.Κ. ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ 

Περιοχή ΠΟΜΩΝΕΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΑ, δίκτυο αγροτικών δρόμων , 3.500m

GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ, 30ώρες
Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ 

Περιοχή ΠΑΝΑΓΙΑ, ΛΟΓΓΟΣ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ δίκτυο αγροτικών δρόμων , 2.500m

GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ, 24ώρες
Τ.Κ. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ


Περιοχή ΡΗΓΑΝΙΑΣ, ΛΙΟΤΡΙΒΙΑ, δίκτυο αγροτικών δρόμων , 3.500m

GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ, 30ώρες
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Περιγραφή
Α/Α
1

Μ.Μ.

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ

ώρες

50

45

2.250,00

ώρες

24

45

1.080,00

ώρες

30

45

1.350,00

ώρες

24

45

1.080,00

ώρες

30

45

1.350,00

ώρες

24

45

1.080,00

ώρες

30

45

1.350,00

(T.Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ)
GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

(Τ.Κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ)

2

GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

3

(Τ.Κ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ)
GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

4

(Τ.Κ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ)
GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

5

(Τ.Κ. ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ)
GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

6

(Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ)
GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

7

(Τ.Κ. ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ)
GRADER – ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1

9.540,00

ΦΠΑ(24%)

2.289,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2

11.829,60

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4

ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην υπηρεσία: « Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση και
αποκατάσταση φθορών αγροτικής οδοποιΐας, Δ.Ε.Κηρέως».
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 11.829,60€
(με το ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 με
Κ.Α. 70.6233.0002

ΆΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις :
1. του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
2. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 118.
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ
111 Α/7-5-14) : Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις.
5. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
6. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) περί «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
8. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
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Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
9. (Πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
10. 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.
11.Ο Νόμος 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό
ΆΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
α. Σύμβαση
β. Οικονομική προσφορά
γ. Προϋπολογισμός
δ. Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε. Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγ.Άννας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του
Ν.4412/2016, θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
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αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο του 105 του Ν. 4412/2016, και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Εκτός αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη
υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της
απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί
προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η ένσταση απορριφθεί,
οριστικοποιείται η έκπτωση του αναδόχου. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται (2) δύο μήνες από την υπογραφή της.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
- Ολοκληρώθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.
- Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και
- Αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΆΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως (2) δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εντός
του οποίου είτε θα εξαντληθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται στον
προϋπολογισμό, είτε όσες απαιτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, ο οποίος δεν έχει
υποχρέωση να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50%
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
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διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν
στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΗ
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης (άρθ.72, παρ.1α,
Ν.4412/2016).
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης (άρθ.72, παρ.1α,
Ν.4412/2016).
ΆΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, εντός της διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 5 της παρούσας.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας (έγγραφης ή προφορικής), άμεσα
ή εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση, ανάλογα με την
περίπτωση, όλες τις ώρες του 24ωρου.
ΆΡΘΡΟ 8ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες
υπολογίζονται και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 218, παρ.2 & 3, του Ν. 4412/2016.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
ΆΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής
(άρθρο 221, παρ.5 του Ν. 4412/2016). Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο
απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Όσον αφορά στις διαδικασίες παραλαβής σε περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 219, του Ν. 4412/2016.
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Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχομένων υπηρεσιών ή
αντικατάστασής τους, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 220, του Ν. 4412/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση επιτροπές παραλαβής,
συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και
στον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια
μηχανημάτων, εργαζομένων και κοινού και αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης πλήρη
την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, βλάβης.Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να
καταθέσει αντίγραφα για την άδεια λειτουργίας του μηχανήματος και ασφαλιστήριου συμβολαίου
μηχανήματος και χειριστή, και Τέλη χρήσης.
ΆΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 216, Ν. 4412/2016). Η ανωτέρω
υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016).
ΆΡΘΡΟ 12ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνει άπαξ με το τέλος της
σύμβασης, με την εξόφληση του 100% της αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη τους και τη σύνταξη
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.(άρθρο 200, παρ.5α, Ν. 4412/2016).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα
στο άρθρο 200, παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Μετά από την παραλαβή της υπηρεσίας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την
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προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την
Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον
προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν.
4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ».
ΆΡΘΡΟ 13ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και
υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που
προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή
υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Μαντούδι, 22 – 7 - 2020
Για την Τεχνική Υπηρεσία
Ο Συντάξας

Μαντούδι, 22 - 7 - 2020
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

10

