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«Συντήρηση οδικού δικτύου
∆.Ε. ΚΗΡΕΩΣ (αγροτικού
& δασικού) µε χρήση
ιδιωτικών µηχανηµάτων,
στα πλαίσια
πυροπροστασίας»

C P V : 45233141-9 (εργασίες συντήρησης οδών)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην υπηρεσία συντήρησης και αποκατάσταση φθορών της
αγροτικής και δασικής οδοποιίας της ∆.Ε.ΚΗΡΕΩΣ του ∆ήµου Μαντουδίου Λίµνης Αγ. Άννας, µε χρήση
ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου, µε σκοπό την εύκολη διέλευση πυροσβεστικών οχηµάτων σε περίπτωση
πυρκαγιάς.

Η παρούσα εργασία αποκατάστασης φθορών της δασικής οδοποιίας µε χρήση ιδιωτικών µηχανηµάτων
έργου, κρίνεται απαραίτητη, διότι ο ∆ήµος µας εκτίνεται σε µια επιφάνεια 585.390 στρεµµάτων, εκ των
οποίων το µεγαλύτερο µέρος τους καλύπτεται από πυκνά δάση χαλεπίου πεύκης τα οποία χρήζουν
προστασίας και άµεσης πρόσβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επιπλέον, στο ∆ήµο µας υφίσταται ένα τεράστιο δίκτυο αγροτοδασικών δρόµων, το οποίο αφενός µεν
υπέστη τεράστιες ζηµιές από τις πρόσφατες θεοµηνίες (πληµµύρες ∆εκεµβρίου 2020, θεοµηνία–
χιονοπτώσεις ΜΗ∆ΕΙΑ 2021, κλπ) και αφετέρου ο υφιστάµενος µηχανολογικός εξοπλισµός του ∆ήµου
µας δεν επαρκή για την συντήρηση του.

Ο Προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 9.982,00€ (µε ΦΠΑ) και έχει Κ.Α. 70-6262.0003
«Συντήρηση οδικού δικτύου ∆.Ε. Κηρέως (αγροτικού & δασικού) µε χρήση ιδιωτικών µηχανηµάτων, στα
πλαίσια πυροπροστασίας».

Η χρηµατοδότηση ̟ροέρχεται α̟ό ̟ιστώσεις του

ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021 και η δα̟άνη είναι σύµφωνη µε τις σχετικές κατευθύνσεις του Α.Π.
34052/05.05.2021

εγγράφου του ΥΠΕΣ (Α∆Α:9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι) σύµφωνα µε το ο̟οίο οι

σχετικές ̟ιστώσεις µ̟ορεί να χρηµατοδοτήσουν, µεταξύ των άλλων και ενέργειες όπως «συµβολή στη
1

συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους ∆ασικές
Υπηρεσίες» περίπτωση δ΄

Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ του ∆ασαρχείου Λίµνης, του Πυροσβεστικού
Κλιµακίου Μαντουδίου και της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου όπου ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες και
προτάθηκαν οι απαραίτητες παρεµβάσεις, λαµβάνοντας υπόψη την Μελέτη Συντήρησης ∆ασικού
Οδικού ∆ικτύου Περιοχής Αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Λίµνης που

εγκρίθηκε µε την

υπ’

46353/9.3.2021 Απόφαση της ∆/νση ∆ασών Ευβοίας.

Σύµφωνα µε την κατάσταση του δασικού οδικού δικτύου, όπως αυτή διαµορφώθηκε µετά την θεοµηνία
ΜΗ∆ΕΙΑ, στην ∆Ε ΚΗΡΕΩΣ, προτείνεται η χρήση 2 τύπων µηχανηµάτων ενός εκσκαφέα φορτωτή
τύπου JCB και ενός Φορτωτή.

Έτσι σε δασικές εκτάσεις των κοινοτήτων Κηρίνθου, Μετοχίου και Μαντουδίου θα χρησιµοποιηθεί
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ τύπου JCB, ενώ σε δασικές εκτάσεις των κοινοτήτων Πηλίου, Βλαχιάς και
Μαντουδίου µε σκληρότερο τύπου εδαφών ΦΟΡΤΩΤΗΣ.

Υπάρχουσα κατάσταση:
Το οδόστρωµα σε αρκετά σηµεία έχει υποστεί σοβαρή διάβρωση από την επιφανειακή απορροή υδάτων,
υπάρχουν πεσµένοι βράχοι και χώµατα από τα πρανή των δρόµων καλύπτοντας ολικώς ή µερικώς το
πλάτος τους µε αποτέλεσµα όλα τα παραπάνω να κάνουν σχεδόν αδύνατη την διέλευση των οχηµάτων.
Οι περισσότεροι δρόµοι παρουσιάζουν προβλήµατα στο κατάστρωµα, στα πρανή, και στις τάφρους
αποχέτευσης.
Το πρόβληµα στο κατάστρωµα αφορά τη δηµιουργία αυλακιών που έγιναν µε την απορροή των βρόχινων
νερών. Τα προβλήµατα στα πρανή προκλήθηκαν λόγω κατάπτωσης ή κατολίσθησης του πρανούς του
εκχώµατος.
Τα προβλήµατα στις τάφρους αποχέτευσης αφορούν την πλήρωσή τους µε υλικά που προέρχονται από
την κατάπτωση του πρανούς των εκχωµάτων.

Εργασίες που πρέπει να γίνουν:
1. Άρση καταπτώσεων.
Οι καταπτώσεις θα αίρονται κατά τρόπο ώστε η αποµένουσα διατοµή του δρόµου να είναι σύµφωνη µε
τις προβλεπόµενες προδιαγραφές. Στις θέσεις κατάπτωσης τα πρανή του εκχώµατος θα διαµορφώνονται
κατά το δυνατόν λιγότερο επικλινή από τα γειτονικά τµήµατα για να αποφεύγεται η επανάληψη των
καταπτώσεων.
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2.

Μόρφωση καταστρώµατος.

Η ισοπέδωση θα είναι τέτοια ώστε το κατάστρωµα του δρόµου να αποκτήσει ενιαία επίπεδη επιφάνεια µε
τις αναγκαίες ελαφρές κλίσεις.
3. Καθαρισµός τάφρων αποχέτευσης.
Ο καθαρισµός των τάφρων θα γίνει σε ορισµένα τµήµατα των δρόµων. Κατά την εκτέλεση θα δοθεί
προσοχή, ώστε η κατά µήκος κλίση της τάφρου να είναι τέτοια που να επιτρέπει ανεµπόδιστα τη ροή των
νερών. Εάν η ταχύτητα είναι µεγάλη θα κατασκευασθούν αναβαθµοί ώστε αυτή να ανακόπτεται.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται η συντήρηση των παρακάτω δρόµων, µέσου πλάτους 5µ.:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΗΡΙΝΘΟΥ
Α)Με χρήση ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ JCB, 24 ώρες : Δίκτυο αγροτοδασικών δρόμων, περί τα 12km
(Τσούκα – Αγ. Ανάργυροι Στροφυλια, Κήρινθος – Αγ. Παρασκευή κλπ)
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
Α) Με χρήση ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ JCB, 34 ώρες : Δίκτυο αγροτοδασικών δρόμων, περί τα 17km
ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
Α) Με χρήση ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ JCB, 32ώρες (Δίκτυο αγροτοδασικών δρόμων περί τα 16km στις
περιοχές ΧΑΡΜΑ, ΦΟΥΡΝΟΙ, κλπ,)
Β) Με χρήση ΦΟΡΤΩΤΗ >140Hp, 32 ώρες (Δίκτυο αγροτοδασικών δρόμων περί τα 16km στις περιοχές
περιοχή Γερόβουνό, κλπ,)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
Β) Με χρήση Φορτωτή >140Hp, 16 ώρες, Δίκτυο αγροτοδασικών δρόμων, περί τα 8km (Κοιμητήριο –
Παναγιά –Καρυά, κλπ)
ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΒΛΑΧΙΑΣ
Α) Με χρήση Φορτωτής >140Hp, 32ώρες, Δίκτυο αγροτοδασικών δρόμων, δίκτυο δρόμων περί τα
16km

Για την ανάθεση των υπηρεσιών γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των εργασιών της
κάθε οµάδας είτε για το σύνολο των ειδών και των δύο οµάδων.
Για την εκτέλεση της προτεινόµενης εργασίασ απαιτούνται ταυτόχρονη εργασία ΕΚΣΚΑΦΕΑ –
ΦΟΡΤΩΤΗ τύπου JCB και µεγάλου ΦΟΡΤΩΤΗ >140Hp. O ∆ήµος µας διαθέτει µόνο ένα µηχάνηµα
ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ περιορισµένων δυνατοτήτων που απασχολείται στην καθαριότητα και
σε µεµονωµένες συντηρήσεις του υπόλοιπου οδικού δικτύου αγροτικού και δασικού επίσης µε
σηµαντικά προσβλήµατα. Συνεπώς για την έγκαιρη υλοποίηση της παρούσας µελέτης απαιτείται η
χρήση ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α

1

Μ.Μ.

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΗΡΙΝΘΟΥ

ώρες

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ

ώρες

24
34

45
45

1080
1530

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ώρες

32

45

1440
4.050,00
972,00
5.022,00

Συντήρηση αγροτοδασικού δικτύου με χρήση

ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ τύπου JCB

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α

2

Μ.Μ

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Σύνολο

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ώρες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

ώρες

32
16

50
50

1600
800

ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΒΛΑΧΙΑΣ

ώρες

32

50

1600
4.000,00
960,00
4.960,00

Συντήρηση αγροτοδασικού δικτύου με χρήση

ΦΟΡΤΩΤΗΣ >140Hp

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α + Β
8.050,00
1.932,00
9.982,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Για τον προϋπολογισµό της δαπάνης, λήφθηκε υπ’όψη η υπ’αριθµ. 106/2019 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου ,(Α∆Α: 6ΠΩΛΩΛ5-ΓΙΕ) µε την οποία καθορίστηκαν οι τιµές µίσθωσης ανά ώρα
εργασίας των µηχανηµάτων έργων για τα έτη 2020 και 2021.
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην υπηρεσία: « συντήρηση οδικού ∆.Ε. Ελυµνίων
(αγροτικού & δασικού) µε χρήση ιδιωτικών µηχανηµάτων, στα πλαίσια πυροπροστασίας » . 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 9.982,00€ (µε το ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6262.0002 «Συντήρηση οδικού δικτύου ∆.Ε. Κηρέως (αγροτικού &
δασικού) µε χρήση

ιδιωτικών µηχανηµάτων, στα πλαίσια πυροπροστασίας» του τακτικού

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2021

ΆΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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 ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» .
2. του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 118, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-∆ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-514) : ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.
5. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) ∆ικαστική 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 ∆εκεµβρίου 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. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης».
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».
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8. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ηµοκρατίας 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

ΆΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός 10
ηµερών, 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
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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 ∆ήµου.
- 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 : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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 ∆ήµου, 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 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
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής 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 ∆ήµου
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.
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ΆΡΘΡΟ 8ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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.
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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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
εξοφληµένα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

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
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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.

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
∆ήµος.

Μαντούδι,
13 – 5 - 2021
Για την Τεχνική Υπηρεσία
Ο Συντάξας

Μαντούδι,
13 - 5 - 2021
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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