ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

∆ήµος Ελευσίνας, 11/06/2020
Α. Π.: οικ. 8982

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Στ. Κοσκινίδη
Τηλ. 2105537 246
Fax: 2105537 268
Email:prom2@elefsina.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα συντήρησης κτιριακών εγκ/σεων και λοιπών
υποδομών συνέταξε μελέτη για την συντήρηση της μέσων πυρόσβεσης του Δημοτικού
Καταστήματος Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και
σφραγίζεται από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο
εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα δαπάνη για συντήρηση μέσων πυρόσβεσης .
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 18η / 06 / 2020 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή που ακολουθεί που συνέταξε η διεύθυνση καθαριότητας :

Ελευσίνα, 10-04-2020
Αρ. πρωτ. οικ. 5980
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
& ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κ.Α.: 20.6265.0014
Α.Μ.:

/2020

Προϋπολογισμός : 744,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Τίτλος : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Με την παρούσα αίτηση, σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα συντήρησης κτιριακών εγκ/σεων και λοιπών
υποδομών συνέταξε μελέτη για την συντήρηση της μέσων πυρόσβεσης του Δημοτικού Καταστήματος
Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας.
Αναλυτικά τα στοιχεία των υλικών είναι τα ακόλουθα :
Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/
Α

Περιγραφή
Αγαθού/ών

CPVS

1.

Έλεγχος συστήματος
πυρόσβεσης Δημοτικού
Καταστήματος Δ.Ε.
Ελευσίνας Δήμου
Ελευσίνας

504132
00-5

Ποσότητα

4 ημέρες

Ενδεικ
τική
Τιμή
μονάδ
ος

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς
ΦΠΑ

150,00

600,00

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικ
ό Κόστος

144,00
744,00

ΣΥΝΟΛΑ :

600,00

144,00

744,00

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω υπηρεσιών : Εντός είκοσι ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω υπηρεσιών : Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Ελευσίνας του
Δήμου Ελευσίνας.
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση υπηρεσίας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των
προς παροχή υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω υπηρεσίας :

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Χ

Συντάχθηκε
Ηλία Αγγελική
Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.
με βαθμό Α΄

Θεωρήθηκε
Κανάκης Σωτήριος
Μηχ/γος Μηχ/κός Π.Ε.
με βαθμό Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας είναι εγκατεστημένο σύστημα πυροπροστασίας
το οποίο αποτελείται:
 Από μία υπόγεια δεξαμενή από σκυρόδεμα, χωρητικότητας 60 m3 που συμπληρώνεται με παροχή 4΄΄ από
την ΕΥΔΑΠ.
 Από μία αντλία πυρόσβεσης παροχής 75 m3/h και Η = 60 ΜΥΣ. Ηλεκτροκινητήρα τριφασικό οριζόντιας
εδράσεως τάσης 380 V συχνότητας 5 Hz, ιπποδύναμης 40 Hp και Ν = 2900 rpm.rpm.
 Από ένα πετρελαιοκινητήρα αερόψυκτο ισχύος 40 Hp, 3000 rpm.
 Από βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα (jokey)
 Από το δίκτυο σωληνώσεων, πλήρες ύδατος.
 Από ενενήντα πέντε (95) αυτόματες κεφαλές διασκορπίσεως νερού sprinkrer παροχής 60lt/min και
κάλυψης 12 m2.
 Από έξι (6) Πυροσβεστικές φωλιές που περιέχουν εύκαμπτο σωλήνα μήκους 20 μ. (μάνικα), ακροφύσιο
εκτόξευσης νερού και ασφαλιστική ορειχάλκινη βαλβίδα.
 Από πλήρες πυροσβεστικό δίκτυο από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2’’ έως 3’’ που τροφοδοτεί
τις Π.Φ.
Οι εργασίες συντήρησης του ανωτέρω συστήματος είναι αναγκαίες και αφορούν
στον έλεγχο του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πυροπροστασίας και στην αποκατάσταση βλαβών το ταχύτερο δυνατό,
σύμφωνα με τις μελέτες και σχέδια πυροπροστασίας και γενικά ότι περιλαμβάνετε στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα, έτσι ώστε στην συνέχεια να καταστεί δυνατή για το κτίριο αυτό, η
έκδοση του απαιτούμενου πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η συντήρηση θα γίνει σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, που αφορά στην παρούσα τεχνική έκθεση θα γίνει έλεγχος
όλου του συστήματος πυρόσβεσης και αφού διαπιστωθούν οι τυχόν βλάβες σε δεύτερο στάδιο θα
αποκατασταθούν αυτές.
Η ανάθεση των εργασιών του ελέγχου προτείνεται να γίνει σε εξωτερικό συνεργάτη διότι ο Δήμος δεν διαθέτει τα
κατάλληλα όργανα ή μηχανολογικά υλικά που απαιτούνται.
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 744,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα καλυφθεί από
τον εγγεγραμμένο ΚΑΕ 20.6265.0014 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2020.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι εργασίες που αφορούν στον έλεγχο του μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές-sprinklers),
που περιλαμβάνει δεξαμενή νερού, πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα , δίκτυο σωληνώσεων με πυροσβεστικές
φωλιές, δίκτυο σωληνώσεων με κεφαλές καταιονισμού νερού sprinklers), θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα
κάτωθι :
 Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων - υλικών - εξαρτημάτων – συσκευών που απαρτίζουν τα δίκτυα,
αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων π.χ. κεφαλών καταιονισμού (sprinkler), στηριγμάτων αυτών κλπ. και
καταγραφή ελλείψεων ή βλαβών.
 Οπτικός έλεγχος όλων των πυροσβεστικών φωλεών και καταγραφή ελλείψεων ή βλαβών.
 Οπτικός έλεγχος όλων των μειωτών πιέσεως και των μανομέτρων αυτών, και καταγραφή ελλείψεων ή
βλαβών.
 Έλεγχος αυτόματων πυροσβεστικών συγκροτημάτων συμπεριλαμβανομένων των αντλιών, βανών,
αντεπίστροφων βαλβίδων, συνδέσμων, ηλεκτρικών κινητήρων, κινητήρα diesel, συσσωρευτών, φορτιστών,
πιεστικού δοχείου, πρεσσοστατών, ηλεκτρικών πινάκων, κλπ, και καταγραφή ελλείψεων ή βλαβών.
 Έλεγχος ένδειξης και λειτουργίας πιεζοστατών









Έλεγχος τυχόν διαρροής νερού από τις συνδέσεις.
Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία.
Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές.
Έλεγχος πυροσβεστικής δεξαμενής, λειτουργία αισθητήρων και διακοπτών στάθμης, διατάξεων πληρώσεως
και λοιπά.
Έλεγχος σωληνώσεων και κεφαλών καταιονισμού (sprinklers) για διαρροές.
Έλεγχος εκκίνησης με διακοπή ρεύματος, μίζας.
Δοκιμή λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα, πετρελαιοκινητήρα και βοηθητικού
ηλεκτροκινητήρα (jokey) και καταγραφή ελλείψεων ή βλαβών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει , κατά την διαδικασία του ελέγχου, δικά του
μηχανολογικά εξαρτήματα που τυχόν θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο
έλεγχος και να καταγραφούν οι ελλείψεις ή ζημιές, τα οποία θα του επιστραφούν μετά το πέρας των εργασιών
και καμία απαίτηση δεν θα υπάρχει από τον εργοδότη για προσκόμιση υλικών.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α
/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Έλεγχος συστήματος πυρόσβεσης
Δημοτικού Καταστήματος Δ.Ε.
Ελευσίνας Δήμου Ελευσίνας
Σύνολο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

4 ημέρες

150,00

ΔΑΠΑΝΗ

600,00
600,00

Φ.Π.Α. 24%

144,00

Συνολική δαπάνη

744,00

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στον έλεγχο λειτουργίας του μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου που
είναι εγκατεστημένο στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Ελευσίνας, του δήμου Ελευσίνας.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας από τις διατάξεις:
(α) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος

«Καλλικράτης»

(άρθρο 58), όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
(β) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147τ.Α’2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 118),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
(γ) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
(δ) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αρθ.209 «Προμήθειες –
Υπηρεσίες – Μελέτες», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής προτείνεται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση επειδή η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης προτείνεται να είναι
η χαμηλότερη τιμή ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης.
Άρθρο 4ο Σύναψη σύμβασης
Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με το άρθρο 66, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
4.Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.
Άρθρο 5ο Εγγυήσεις
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
Εάν κατά την παραλαβή της υπηρεσίας δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή
κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 7ο Φόροι, τέλη κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν
κατά την ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 8ο Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 20 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της με δυνατότητα παράτασης,
μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον προϋπολογισμό,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 9ο Πληρωμή – Χρόνος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνει εφάπαξ και στο 100% των προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων
παραστατικών, και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή, μετά την παραλαβή των σχετικών εργασιών και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και
πιστοποιήσεως, τα οποία θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών, πρακτικό ποιοτικής
παραλαβής υπό της οικείας Επιτροπής και Τιμολόγιο του Αναδόχου, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5, «Συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα
υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από
τον ανάδοχο για την εξόφλησή του. (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κλπ).

Άρθρο 10ο Προθεσμίες
Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, έχει δε ισχύ από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 11ο Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από

τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην
παρ. 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση
νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016 .
( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως
απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του παρόντος » )
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία
είναι υπόχρεος /α ( αν κάποιος απασχολεί προσωπικό να καταθέσει και την προσωπική του βεβαίωση

από το

ΕΦΚΑ αν όχι να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση πως δεν απασχολεί προσωπικό ).
δ. Το αρχικό καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού .
ε. ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.) όπου θα φαίνεται το επάγγελμα .
Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος της εργασίας, που θα αναλάβει τον έλεγχο, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Αναλυτική Τεχνική
Έκθεση για την κατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει, εκτός από τις διαπιστωμένες βλάβες, προτάσεις
αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας κατά τις εργασίες του και για τη
συμμόρφωση του προς τις ισχύουσες κάθε φορά αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους, τις συλλογικές

συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης
των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων, ως και ασφαλείας του εν γένει
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους
και διατάξεις.
Κατά την εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή ατυχήματος
στους εργαζόμενους του και τους εργαζόμενους του χώρου και στους επισκέπτες. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στις
παρακείμενες εγκαταστάσεις θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά είτε στο
προσωπικό του (εργάτες, υπάλληλους κλπ.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους λόγω
παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα.
Άρθρο 13ο Υποχρεώσεις φορέα
Η Αναλυτική Τεχνική Έκθεση (του άρθρου 12) θα παραδοθεί από τον ανάδοχο της εργασίας στον επόπτη της
υπηρεσίας εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο επόπτης της υπηρεσίας είναι
υποχρεωμένος, κατά την έναρξη των εργασιών, να ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών του
Δήμου, προκειμένου να παρακολουθήσει αυτές, και από κοινού (ο επόπτης της υπηρεσίας και η Επιτροπή
Παραλαβής Εργασιών του Δήμου) υποχρεούνται να κάνουν τυχόν παρατηρήσεις επ’ αυτής. Η Τελική Αναλυτική
Έκθεση θα παραληφθεί τόσο από τον επόπτη της υπηρεσίας όσο και από το αρμόδιο όργανο παραλαβής αυτών,
ήτοι την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών του Δήμου.
Σημείωση : Τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 11 να μην κατατεθούν διότι δεν είναι μελέτη άνω
των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ
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