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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ κάθε ενδιαφερόμενο
ασ γνωρίηουμε ότι ο Διμοσ ζχει ανάγκθ να εξαςφαλίςει τθν δαπάνθ για Έλεγχο ΚΤΕΟ – Κατάσταση Τεχνικού
ελέγχου Οχημάτων - και έκδοσης κάρτας καυσαερίων . Παρακαλοφμε εάν ενδιαφζρεςτε , να μασ αποςτείλετε
ςχετικι προςφορά θ οποία κα υπογράφεται και ςφραγίηεται και κα αποςτζλλεται ςε κλειςτό φάκελο όπου κα αναγράφονται
ςτο εξωτερικό μζροσ του φακζλου τα ςτοιχεία του αποςτολζα απαραιτιτωσ με το κζμα τθσ προςφοράσ ( τίτλο ) αλλά και τα
εξισ ςτοιχεία :
Προσ Διμο Ελευςίνασ
Διμθτροσ & Χατηθδάκθ 41
ΣΚ 19200 Ελευςίνα
Σμιμα Προμθκειών
Λιξθ Προκεςμίασ υποβολισ Προςφοράσ ορίηεται θ 22/9/2017 ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι που
ακολουκεί :
TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ
Κ.Α.: 00.6495.0011.
Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος έχει ανάγκη να εξασφαλίσει για το έτος 2017 και για ένα
μέρος του έτους 2018, την δαπάνη για την εργασία ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. και την εξγαζία έθδνζεο θάξηαο θαπζαεξίσλ ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ, (ησλ ΗΥ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ησλ δίθπθισλ, ησλ θνξηεγώλ, ησλ εκηθνξηε-γώλ, ηνπ
αζζελνθόξνπ, ησλ ιεσθνξείσλ θαη ζπξκνύ ), ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο, γηα ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζηα 9.060,00 € Δπξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. ε δε
πίζησζε ζα βαξύλεη ηνλ θσδηθό αξηζκό Κ.Α.: 00.6495.0011.
Ο αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο , κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο επηιινγήο ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο
λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, εληόο πέληε εξγαζίκσλ εκεξώλ, πξνο ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα
κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Η ζύμβαζη θα ιζσύει ένα (1) έηορ με δικαίυμα παπάηαζηρ, μεηά από απόθαζη ηυν θεζμοθεηημένυν οπγάνυν και
εθόζον ςπάπσει ςπόλοιπο ζηον πποϋπολογιζμό.
Επίζηρ ζηην πεπίπηυζη αποππόθηζηρ ηος πποϋπολογιζμού ππιν ηην λήξη ηηρ ζύμβαζηρ, να δύναηαι να ζςνηελείηε
η λήξη αςηήρ με ενέπγειερ ηηρ ςπηπεζίαρ επειδή δεν ςπάπσει πλέον ανηικείμενο.
H ζπρλόηεηα ειέγρνπ Κ.Σ.Δ.Ο θαη έθδνζεο θάξηαο θαπζαεξίσλ ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία είλαη σο εμήο:
 Γηα ηα επηβαηηθά θαη γηα όια ηα νρήκαηα έσο 3,5 ηόλνπο, έιεγρνο Κ.Σ.Δ.Ο θάζε δύν (2) ρξόληα θαη έθδνζε
θάξηαο θαπζαεξίσλ θάζε έλα (1) ρξόλν.
 Γηα ην αζζελνθόξν όρεκα έιεγρνο Κ.Σ.Δ.Ο θάζε έλα (1) ρξόλν θαη έθδνζε θάξηαο θαπζαεξίσλ θάζε έλα (1)
ρξόλν.
 Γηα όια ηα νρήκαηα πάλσ από 3,5 ηόλνπο, έιεγρνο Κ.Σ.Δ.Ο θάζε έλα (1) ρξόλν θαη έθδνζε θάξηαο
θαπζαεξίσλ θάζε έμη (6) κήλεο.
 Γηα ηα κνηνπνδήιαηα κε θπβηζκό πάλσ από 50 θπβηθά, (ηα νπνία έρνπλ άδεηα θπθινθνξίαο από ηελ Γ/λζε
Μεηαθνξώλ ), έιεγρνο Κ.Σ.Δ.Ο θάζε δύν (2) ρξόληα θαη απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο θάξηαο θαπζαεξίσλ.
ηόλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη αλαθέξνληαη ηα νρήκαηα ηνπ ζηόινπ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο από ηα νπνία ζα ειεγρζνύλ
από ην Κ.Σ.Δ.Ο., κόλν απηά ησλ νπνίσλ ζα ιήμεη εληόο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο ην ''δειηίν ηερληθνύ ειέγρνπ
νρήκαηνο'' ή θαη ε ‘’θάξηα θαπζαεξίσλ’’.
Δπίζεο κε ηελ ζύκβαζε πνπ ζα πξνθύςεη ζα κπνξνύλ λα ειέγρνληαη θαη όζα άιια λέα νρήκαηα πξνζηεζνύλ ζηελ
δύλακε ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο.

ΠΙΝΑΚΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΛΕΤΙΝΑ

Α/
Α
1
2
3

ΑΡΗΘΜΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

ΟΥΖΜΑΣΟ

ΜΑΡΚΑ
ΟΥΖΜΑΣΟ

ΜΗΚΣΟ
ΒΑΡΟ
(kg)-(F2)

ΣΟΤΟΣΑ HILUX
ΣΟΤΟΣΑ HILUX
VOLVO

2.735
2.735
26.0000

IVECO SPA
FORD WERKE
FORD WERKE
MERCEDES
FIAT IVECO
MERCEDES BENZ
SCANIA
OTOKAR
VOLVO WEGEN
MERCEDES

15.500
0
1.710
33.000
10.000
19.000
19.000
9.900
2.390
19.000

MERCEDES
MERCEDES
ΣΟΤΟΣΑ HILUX
ΣΟΤΟΣΑ HILUX
ΣΟΤΟΣΑ
RENAULT
DAIMLEER CHRYSLER

19.000
19.000
2.515
2.415
6.000
19.000
0

ΣΟΤΟΣΑ
MERCEDES
ΣΟΤΟΣΑ

0
19.000
2.300

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KHH - 3255
KHH - 3259
KHH - 3263
KHH - 3264
KHH - 3265
KHH - 3271
KHH - 3276
KHH - 3280
KHO - 4794
KHO - 4812

14
15
16
17
18
19
20

KHO - 4813
KHO - 4820
KHI - 5269
KHI - 5270
KHI - 5273
KHI - 5289
KHI - 5294

21
22
23

KHI - 5295
KHO - 5312
KHO -5318

ΦΟΡΣΖΓΟ-ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ-ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΜΠΑΕΩΝ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ-ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΜΠΑΕΩΝ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΔΛΚΤΣΖΡ + ΔΠΗΚΑΘΖΜΔΝΟ
ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KHO - 5328
KHO - 5350
KHO - 5365
KHO - 5370
KHO - 5409
KHO - 5410
KHO - 5412
KHO - 5427
KHO - 5435
KHO - 5447
KHO - 5452
KHO - 5458

ΦΟΡΣHΓΟ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ

VOLVO
VOLVO
FORD WERKE
CITROEN
RENAULT
RENAULT
RENAULT
FIAT AUTO SPA
DAIMLER CHRYSL
FORD WERKE
SFAKIANAKIS
ΣΟΤΟΣΑ

19.000
11.000
3.500
0
19.000
19.000
19.000
1.765
26.000
2.990
10.000
2.415

KHO - 5484
KHO - 5496
KHI - 7025
KHI - 7026
KHI - 7027
KHI - 7029
KHI - 7030
KHI - 8204
KHI - 8205
KHI - 8206
KHI - 8212
KHI - 8237
KHI - 8239
KHI - 8247
ZTO - 0127
ZTO - 0260
ΚΖΖ - 5555
ΚΖΖ - 5556

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΓΩΝ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ ΑΝΑΣΣΔΠΟΜΔΝΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
TΡΗΚΤΚΛΟ
TΡΗΚΤΚΛΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

HYUNDAI MOTOR C
ΣΟΤΟΣΑ
FORD WERKE AG
PIAGGIO
SFAKIANAKIS
MERCEDES
DAIMLER CHRYSL
RENAULT
FIAT AUTO SPA
MAN
DAIMLER CHRYSL
MERCEDES
ΣΟΤΟΣΑ SOYTH AE
IVECO SPA
PIAGGIO
PIAGGIO
ΗSUSU
MERCEDES

0
0
0
1.550
11.500
6.500
19.000
1.640
2.070
19.000
19.000
18.000
2.710
15.500

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ΚΖΖ - 3226
KHH - 3227
KHH - 3242

ΣΤΠΟ

7.500
19.000

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α
1
2

Δλδεηθηηθή ηηκή
κνλάδνο ηεο
εξγαζίαο

Πεξηγξαθή Δξγαζίαο
Δξγαζία έιεγρνπ ΚΣΔΟ, επηβαηηθνύ νρήκαηνο

47,00€

Δξγαζία έιεγρνπ ΚΣΔΟ, αζζελνθόξνπ επηβαηηθνύ νρήκαηνο

62,00€

4

Δξγαζία έιεγρνπ ΚΣΔΟ, θνξηεγνύ νρήκαηνο κηθηνύ βάξνπο έσο
3,5t.
Δξγαζία έιεγρνπ ΚΣΔΟ, θνξηεγνύ νρήκαηνο βάξνπο από 3,5t έσο
12 t.

5

Δξγαζία ειέγρνπ ΚΣΔΟ, θνξηεγνύ νρήκαηνο βάξνπο άλσ ησλ 12 t.

77,00€

6
7

Δξγαζία ειέγρνπ ΚΣΔΟ, ιεσθνξείνπ έσο 10 m.
Δξγαζία ειέγρνπ ΚΣΔΟ, ειθπζηήξα & επηθαζήκελνπ ή πξκνύ
Δξγαζία ειέγρνπ ΚΣΔΟ, γηα δίθπθια κε θπβηζκό κεγαιύηεξν από 50
θπβηθά
Δξγαζία έθδνζεο θάξηαο θαπζαεξίσλ γηα νρήκαηα επηβαηηθά,
αζζελνθόξν θαη θνξηεγά κηθηνύ βάξνπο έσο 3,5t.
Δξγαζία έθδνζεο θάξηαο θαπζαεξίσλ γηα θνξηεγά νρήκαηα κηθηνύ
βάξνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 3,5t.

65,00€
85,00€

3

8.
9.
10

Δλδεηθηηθό
Κόζηνο
Δξγαζίαο
(ρσξίο ΦΠΑ)

56,00€
68,00€

Καηά απνθνπή

25,00€
6,00€
12,00€
ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΑΡΥΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

6.500,00€
1.560,00€
8.060,00€
1.000,00€
9.060,00 €

Γηα ηελ έθδνζε ''δειηίνπ ηερληθνύ ειέγρνπ '' θαη ‘’θάξηαο θαπζαεξίσλ’’ γηα ην θάζε όρεκα απαηηείηαη λα δηαπηζ-ησζεί
θαηά ηνλ έιεγρν όηη απηό επξίζθεηαη ζε άξηηα ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.
Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη, ( ιόγσ γξαθεηνθξαηίαο, έιιεηςεο κέζσλ θαη πξνζσπηθνύ ζην ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ,
θαζπζηέξεζεο εμαζθάιηζεο αληαιιαθηηθώλ ή ζπλεξγαζίαο κε ζπλεξγαδόκελα εμσηεξηθά ζπλεξγεία επηζθεπήο ),
θαζπζηέξεζε ζηελ έγθαηξε νινθιήξσζε απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ ζηα νρήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία
πξόβιεςεο θαη ηήξεζεο ησλ εκεξνκεληώλ ειέγρνπ.
Γηα απηό επηζεκαίλεηαη όηη νη πνζόηεηεο
ησλ εξγαζηώλ είλαη ελδεηθηηθέο θαη δύλαληαη λα κεηαβάιινληαη
απμνκεηνύκελεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, όπσο απηέο ζα
παξνπζηαζζνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηα πιαίζηα ηεο εμππεξέηεζεο ηεο εξγαζίαο ειέγρνπ Κ.Σ.Δ.Ο. θαη ηεο
εξγαζίαο έθδνζεο θάξηαο θαπζαεξίσλ ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ.
Επίζηρ επιζημαίνεηαι όηι ηο ποζόν πος θα πποκύτει από ηςσόν έκπηυζη επί ηυν ενδεικηικών ηιμών
μονάδορ, δεν θα αθαιπεθεί από ηον πποϋπολογιζμό, αλλά αςηό θα ζςμτηθιζθεί με ππόζθεηη παποσή
ςπηπεζίαρ ηεσνικού ελέγσος ΚΣΕΟ, έκδοζη κάπηαρ καςζαεπίυν και πληπυμήρ παπάβολος ζσεηικού με ηον
έλεγσο μέσπι ηην εξάνηληζη ηος πποϋπολογιζμού.
Δάλ ζπκβεί από πιεπξάο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη δηαθνξνπνηεζνύλ νη ηηκέο κνλάδνο ηεο θάζε εξγαζίαο, ηόηε ε
ζύκβαζε ζα εθηειεζζεί κε απηέο ηηο λέεο ηηκέο όπσο ζα νξηζζνύλ.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1o
Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ εξγαζία ειέγρνπ Κ.Σ.Δ.Ο. θαη ηελ εξγαζία έθδνζεο θάξηαο θαπζαεξίσλ ηνπ ζηόινπ
νρεκάησλ, (ησλ ΗΥ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, ησλ δίθπθισλ, ησλ θνξηεγώλ, ησλ εκηθνξηεγώλ, ηνπ αζζελνθόξνπ, ησλ
ιεσθνξείσλ θαη ζπξκνύ ), ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο, γηα ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
Κξηηήξην αλάζεζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν βάζεη ηεο ηηκήο
(παξ.2,αξζξν 86 ηνπ Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 2o Δικαιολογηηικά
Ο θάζε νηθνλνκηθόο θνξέαο κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δεζκεύεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα επηιερζεί ζα
θαηαζέζεη ζην ζηάδην αλάζεζεο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Πνηληθό κεηξών αλαιπηηθά:



Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εηαηξεηώλ Δ.Π.Δ, Ο.Δ ΚΑΗ Δ.Δ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ από ηνπο
δηαρεηξηζηέο ηνπο.
 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ εηαηξεηώλ Α.Δ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ από ηνλ δηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη
ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηεο εηαηξείαο.
3. Βεβαηώζεηο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηεο εηαηξείαο (γηα όια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ ππνρξενύηαη
ε εηαηξεία).
4.Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο ( ή ΓΔΜΖ θαηά πεξίπησζε όπνπ ζα θαίλνληαη κε επθξίλεηα ηα κέιε ηνπ Γ..)
ΑΡΘΡΟ 3o
Σα ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο είλαη :
1. Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο
2. Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
3. Σερληθή έθζεζε
4. Πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ζ παξνύζα παξνρή ππεξεζίαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο :
α) ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010
β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ζ ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη από ην Γήκν θαη ππνγξάθεηαη από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. Ζ ζύκβαζε ζπληάζζεηαη κε
βάζε ηνπο όξνπο, ησλ ηεπρώλ πνπ ηελ ζπλνδεύνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδόηε πνπ έγηλε απνδεθηή από ην
Γήκν, θαζώο θαη ηηο ηπρνύζεο ηξνπνπνηήζεηο όξσλ πνπ θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο.
Ζ ζύκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ
ηα εμήο :
 Σνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν ηήο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο .
 Σα ζπκβαιιόκελα κέξε.
 Σηο πξνβιεπόκελεο από ηελ λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο.
 Σηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαη ηελ πνζόηεηα.
 Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή.
 Σνλ ηόπν, ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν παξάδνζεο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηώλ
 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ.
 Σνλ ηξόπν παξαιαβήο.
 Σνλ ηξόπν πιεξσκήο.
 Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.
 Σνλ ηξόπν επίιπζεο ησλ ελδερνκέλσλ δηαθνξώλ.
Ζ ζύκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ην Γήκν από ηνλ Γήκαξρν θαη γηα ηνλ αλάδνρν από ηνλ ίδην ή λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν
εθπξόζσπό ηνπ. Μεηά ηελ ππνγξαθή, ηεο ζύκβαζεο, θαλέλα άιιν έγγξαθν θείκελν ή ζηνηρείν πξνγελέζηεξα
ζπληαρζέλ δελ είλαη δπλαηό λα ιεθζεί ππόςε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν γηα ηελ εξκελεία ησλ όξσλ απηήο.
Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ :
Α) Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή.
Β) Έρνπλ παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) νη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο ζην ζύλνιό ηνπο .
Γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο.
Γ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε.
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε εληάικαηα, ζύκθσλα κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ, ζπλνδεπόκελν από ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά.
ΑΡΘΡΟ 6o
Ζ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη ζε δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζύκβαζε, ε
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ
αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Σνλ αλάδνρν ζα βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ βιάβεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ ζην πάζεο θύζεσο πξνζσπηθό ηνπο ή ζε
ηξίηνπο από νπνηνδήπνηε ιόγσ ή αηηία, δεκηέο, θζνξέο , έμνδα δεκνζηεύζεσο, ηα έμνδα ραξηνζήκαλζεο , ησλ
ζπκθσλεηηθώλ θαζώο θαη θάζε λέα θξάηεζε άγλσζηε κέρξη ζήκεξα πνπ ζα εκθαληζηεί θαηά ην δηάζηεκα από ηελ
ζύληαμε ηεο παξνύζαο κειέηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα γίλεη ν δηαγσληζκόο, νπόηε πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ
νη απνδείμεηο ηνύησλ σο ησλ εθάζηνηε λνκηθώλ θξαηήζεσλ ( ΣΑΓΚΤ , θόξν θ.ι.π. )

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σξόπνο πιεξσκήο – απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ
Ο ηξόπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα θαζνξίδνληαη απαξαίηεηα ζηελ ζύκβαζε.
Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα παξαθάησ :
α) Σηκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ.
β) Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλαδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε».
γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνύλ
λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη όια ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. Δπίζεο είλαη
ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλό λα γίλεη από ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ε αιινύ.
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ηκεκαηηθά κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηά ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ.
Πην, αλαιπηηθά, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ην θαηά λόκν πξνβιεπόκελν πξσηόηππν
παξαζηαηηθό, ζην νπνίν ζα γξάθνληαη αθξηβώο νη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζηεθαλ.
ο

ΑΡΘΡΟ 10
Ζ παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’
ύιελ αξκόδηα ππεξεζία ή άιισο από ηελ ππεξεζία ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζην αξκόδην από θαηλόκελν όξγαλν γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ
πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ θαη
ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, κε ηελ
επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016.
Σα θαζήθνληα ηνπ επόπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη ν
έιεγρνο ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ αλαδόρνπ κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο.
Με εηζήγεζε ηνπ επόπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζύκβαζε κπνξεί λα απεπζύλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο
πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνύλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
ο

ΑΡΘΡΟ 11
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζύλε λα παίξλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηηάζζεη ν Ννκόο γηα
ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί θαζώο θαη γηα ηελ πξόζιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηώλ ζε νπνηαδήπνηε
πξόζσπα ή πξάγκαηα θαη έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζύλεο ηόζν ηηο αζηηθέο όζν θαη πνηληθέο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή
δεκηέο πνπ ηπρόλ ζπκβνύλ είηε από δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα είηε από εξγαδόκελν ζε απηόλ εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό, ην
νπνίν αζθαιίδεη ζηνλ αξκόδην αζθαιηζηηθό θνξέα. Τπνρξενύηαη επίζεο λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο,
ηηο πεξί πξνζιήςεσο, εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη όινπο ελ γέλεη ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί ην πξόγξακκα εξγαζίαο κε ηελ ζεηξά εξγαζηώλ όπσο ηνπ ππνδεηθλύεη ε
ππεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πξνηείλεηαη λα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016.

Η Προϊσταμζνη του Σμήματος Προμηθειών
τυλιανή Κοσκινίδη

