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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κε ρξήζε ηδησηηθψλ
κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηα δίθηπα χδξεπζεο – απνρέηεπζεο, ζε
νιφθιεξε ηελ Πάξν, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ, εηδηθά
ζε πεξηφδνπο αηρκήο. Λφγσ ησλ απμεκέλσλ βιαβψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δίθηπα χδξεπζεο –
απνρέηεπζεο ηεο επηρείξεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάζεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
Αλαιπηηθά νη πεξηνρέο απηέο έρνπλ σο εμήο:
1.Γ.Κ. Παξνηθηάο θαη Αγθαηξηάο φπνπ πεξηιακβάλεη : Κψζην, Μαξάζη, Παξνηθηά, Καθάπεηξα,
Παξαζπφξνο, Πνχληα, Γιπζίδηα, Κάκπνο, Βνπηάθν, Αιπθή, Αγθαηξηά, Σξππεηή. (ΟΜΑΓΑ Α)
2. Γ.Κ. Νάνπζαο φπνπ πεξηιακβάλεη: Αζηέξα, Τζηέξλη, Νάνπζα, άληα Μαξία, Ακπειάο,
Κνιπκπήζξεο , Κακάξεο. (ΟΜΑΓΑ Β)
3. ΓΚ Μάξπεζζαο – Λεπθψλ φπνπ πεξηιακβάλεη: Λεχθεο, Υνηξφιαθα, Μάξκαξα, Πξφδξνκν,
Μάξπεζζα, Πίζσ Ληβάδη, Λνγαξά, Σζεξδάθηα, Υξπζή Αθηή, Γξπφ, Ππξγάθη, Άζπξν Υσξηφ.
(ΟΜΑΓΑ Γ)
Δλλνείηαη φηη ηα ελδηάκεζα ζεκεία πνπ ηπρφλ δελ αλαγξάθνληαη, πεξηιακβάλνληαη ζηηο
θνληηλφηεξεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο επηρείξεζεο.
Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ :


ηελ

εθζθαθή

ζε

πάζεο

θχζεσο

εδάθε

(γαηψδε,

εκηβξαρψδε

θαη

βξαρψδε)

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο εθφζνλ
απαηηείηαη.


ηελ εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ραλδάθσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππφγεηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο

– απνρέηεπζεο.


Φνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο.



Γηάζηξσζε πξντφλησλ εθζθαθήο.
ε πεξίπησζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ νη αλάδνρνη νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ρψξν ηεο

βιάβεο εληφο κεγίζηνπ ρξφλνπ δχν (2) σξψλ απφ ηελ ψξα θιήζεο ηνπο απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θιεζεί θαη δελ παξνπζηαζηεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ή
δελ κπνξεί λα αλεπξεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξείο (3) δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζα ελεκεξψλεηαη
εγγξάθσο θαη ε επηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θηλήζεη δηαδηθαζία έθπησζεο ηνπ ή επηβνιήο
ξήηξαο (Άξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016) .
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Η παξνρή ππεξεζηψλ αθνξά πάζεο θχζεσο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη
κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κεραλεκάησλ έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα
επηθξαηνχλ ζε θάζε ζπκβάλ:
1. Μηθξφο εξππζηξηνθφξνο πεξηζηξνθηθφο εθζθαθέαο εψο 3,5tn ή κεράλεκα ιαζηηρνθφξν
ηχπνπ JCB, κε ρξήζε ζθχξαο ή θάδνπ εθζθαθήο.
2. Δθζθαθέαο >15tn ιαζηηρνθφξνο ή εξππζηξηνθφξνο, κε ρξήζε ζθχξαο αληίζηνηρεο ηζρχνο ή
θάδνπ εθζθαθήο.
Ο ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο ΓΔΤΑΠ, ν νπνίνο έρεη δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ
κεραλήκαηνο, ζπκπιεξψλεη θαη ππνγξάθεη ην εηδηθφ δειηίν εξγαζηψλ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ε
εκεξνκελία, νη αθξηβείο ψξεο εξγαζίαο, ε ηνπνζεζία, ην είδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ελδερνκέλσο νη
ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο. Σν δειηίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηερληθφ ηεο ΓΔΤΑΠ ζην ζεκείν ηνπ
ζπκβάληνο θαη ην ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο, ν νπνίνο θξαηάεη ην έλα αληίγξαθν ηνπ δηπιφηππνπ.
Ο ρξόλνο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζα είλαη ε θαζαξή απαζρόιεζε ηνπ κηζζσκέλνπ
κεραλήκαηνο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δεηήζεθαλ από ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Π. ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν
ρξόλνο κεηάβαζεο ζηελ αξρηθή ζέζε εξγαζίαο πνπ νξίζηεθε από ηε Γ.Δ.Τ.Α.Π. θαζώο θαη ν
ρξόλνο επηζηξνθήο ζηελ έδξα ηνπ αλαδόρνπ .
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ζα
πηζηνπνηείηαη ν θαζαξφο ρξφλνο εξγαζίαο θαη φρη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηζθεπή.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο
ηεο επηρείξεζεο θαζψο ησλ εληεηαικέλσλ ππαιιήισλ γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαηά πεξίπησζε
επηζθεπήο βιάβεο.
Σν γεγνλφο φηη ε ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ έρεη ηελ επζχλε επίβιεςεο ηεο επηζθεπήο
βιάβεο, δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά ην κεράλεκα έξγνπ πνπ πξνζέθεξε,
θαηάιιειν θαη έηνηκν πξνο εξγαζία θαη κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ (ρεηξηζηέο , νδεγνχο, θ.ιπ.) πνπ
θαηέρεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ρεηξηζηή-νδεγνχ. Σν κεράλεκα έξγνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ππεξεζίαο νθείιεη λα είλαη πιήξεο θαπζίκσλ θαη έηνηκν πξνο εξγαζία, κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζηήνδεγφ. ε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο αλάδνρνο θιεζεί γηα εξγαζία κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
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κεραλήκαηα έξγσλ νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ην θαζέλα απφ απηά επαλδξσκέλν κε ηνλ θαηάιιειν
ρεηξηζηή-νδεγφ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαιχπηεη φια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο
ηνπ φπσο απνδεκίσζε ρεηξηζηψλ-νδεγψλ, θαχζηκα, ιηπαληηθά, πιηθά θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ηηο
απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο απηνπξνζψπσο ή κε ηνλ πιεξεμνχζην πνπ
έρεη νξίζεη, επξηζθφκελνο ζηνλ ηφπν ηεο βιάβεο. Ο αλάδνρνο ή ν πιεξεμνχζηνο (πνπ πξέπεη λα
είλαη απνδεθηφο απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία) πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηεο απαηηνχκελεο γηα ην
κεράλεκα άδεηαο θαη λα έρεη απνδεδεηγκέλε πείξα ζην ρεηξηζκφ ρσκαηνπξγηθψλ κεραλεκάησλ
κεγέζνπο θαη ηχπνπ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
Η ΓΔΤΑΠ έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή άκεζε απνπνκπή ησλ απεηζψλ,
αλίθαλσλ ή κε ηίκησλ ρεηξηζηψλ -νδεγψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηηο απφ δφιν ή ακέιεηα πξάμεηο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ πιήξε επζχλε
θέξεη ν αλάδνρνο.
Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε λπρηεξηλήο ή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη εξγαζία ηηο Κπξηαθέο θαη
αξγίεο, ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ρσξίο ν αλάδνρνο λα
δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε απνδεκίσζε πέξα απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε.
Οπνηαδήπνηε δεκηά ζηα κεραλήκαηα, πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή δνιηνθζνξά
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ή ζηάζκεπζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο βιάβεο, βαξχλεη
ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε.
Οπνηαζδήπνηε θχζεσο αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο θαζψο θαη δεκηέο ζε
πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ απνδεδεηγκέλα νθείινληαη ζε ακέιεηα ή θαη ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηνλ αλάδνρν.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα
αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Γ.447/75(ΦΔΚ 142Α /17-7-75), Π.Γ. 78/80(ΦΔΚ 193 Α/268-80) θαη Π.Γ.1073/81(ΦΔΚ 260Α/16-9-81) θαη απφ θάζε άιιν λνκνζέηεκα ζρεηηθφ κε ηελ
αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα πξνηεηλφκελα
πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο απφ ην Γεληθφ ρέδην Αζθάιεηαο & Τγείαο (.Α.Τ.) ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ ή ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο. Οη νδεγνί-ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηνχλ θσζθνξίδνληα γηιέθα, γάληηα, ζηνιέο πξνζηαζίαο, κάζθεο
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πξνζηαζίαο πξνζψπνπ, γαιφηζεο θαη φπνηα άιια κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θξίλνληαη
απαξαίηεηα γηα ηηο θαηά πεξίπησζε εξγαζίεο. Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη γηα ηε
ζήκαλζε ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ απνθπγή πηψζεο
εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ ζε θξεάηηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζηνλ αλάδνρν ή
ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ε ΓΔΤΑΠ δελ έρεη θακία επζχλε θαη ν
αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά ηηο επζχλεο, ηφζν ηηο αζηηθέο φζν θαη ηηο πνηληθέο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Η ΓΔΤΑΠ έρεη ην δηθαίσκα επηβνιήο
ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αλ θαηά
ηε δηάξθεηα ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ εξγαζηώλ δηαπηζησζεί πιεκκειήο εθαξκνγή ησλ
θαλόλσλ αζθαιείαο.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο κε ηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νη
εξγαζίεο θαη ε πεξηνρή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ:


Άδεηεο Κπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ (αλάινγα κε ηηο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρεη)



Τπεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη αλάινγν πξνζσπηθφ (ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ) κε

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία γηα ηα κεραλήκαηα έξγνπ γηα ηα νπνία ζα πξνζθνκίζεη ηηο άδεηεο
θπθινθνξίαο.


Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ έξγνπ



Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζα αλαγξάθεη ηα παξαθάησ:

1.

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαιχπηεη φια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ

κεραλήκαηνο ηνπ φπσο απνδεκίσζε ρεηξηζηψλ-νδεγψλ, θαχζηκα, ιηπαληηθά, πιηθά θαη εξγαζίεο
ζπληήξεζεο, ηηο απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο.
2.

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο απηνπξνζψπσο ή κε ηνλ πιεξεμνχζην

πνπ έρεη νξίζεη, επξηζθφκελνο ζηνλ ηφπν ηεο βιάβεο.
3.

Οπνηαδήπνηε δεκηά ζηα κεραλήκαηα, πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή δνιηνθζνξά

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ή ζηάζκεπζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο βιάβεο, βαξχλεη
ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε.
4.

Οπνηαζδήπνηε θχζεσο αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο θαζψο θαη δεκηέο ζε

πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ απνδεδεηγκέλα νθείινληαη ζε ακέιεηα ή θαη ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηνλ αλάδνρν.
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5.

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα

αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Γ.447/75(ΦΔΚ 142Α /17-7-75), Π.Γ. 78/80(ΦΔΚ 193 Α/268-80) θαη Π.Γ.1073/81(ΦΔΚ 260Α/16-9-81) θαη απφ θάζε άιιν λνκνζέηεκα ζρεηηθφ κε ηελ
αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηα πξνηεηλφκελα
πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο απφ ην Γεληθφ ρέδην Αζθάιεηαο & Τγείαο (.Α.Τ.) ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ ή ηνλ Σερληθφ Αζθαιείαο.
Η παξνρή ππεξεζηψλ ζα εθηειεζηεί
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ

κε βάζε ην λφκν 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο

λφκνπ 3463/2006. Καη ε κειέηε αθνξά δαπάλε πνιπεηνχο

ππνρξέσζεο
Η ζπλνιηθή δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 59.925,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%
14.382,00 €, ζπλνιηθά 74.307,00 € θαη ζα βαξχλεη ηηο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021

Κ.Α. 61.98.03.0001 κε ηίηιν «Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ΓΓ Παξνηθία-

Αγθαηξηάο» κε πνζφ 21.942,50 €, Κ.Α. 61.98.03.0002 κε ηίηιν «Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ΓΓ
Νάνπζαο»

κε πνζφ 17.690,00€, Κ.Α. 61.98.03.0003 κε ηίηιν «Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ΓΓ

Μάξπεζζαο-Λεπθψλ»

κε πνζφ 17.255,00 € θαζψο θαη ηνλ Κ.Α. 54.00.02 θαη ηίηιν «ΦΠΑ

Γαπαλψλ – Δμφδσλ» κε πνζφ 13.653,00 € ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2021
πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 128/2020 απφθαζε Γ.. ΓΔΤΑ Πάξνπ.
Σν ππφινηπν πνζφ ηεο κειέηεο ζα δεζκεπηεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ έηνπο 2022.
Η δαπάλε

εληάζζεηαη

ζηνλ θσδηθφ ηνπ αξρείνπ εηδψλ ηνπ Δ.Π.Π. CPV: 45232150-8

«Δξγαζίεο ζρεηηδφκελεο κε ηνπο αγσγνχο δηαλνκήο λεξνχ».
Η ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο.
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα κία ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηoλ
Δλδεηθηηθό Πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη
αλάινγα κεραλήκαηα έξγνπ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ).
Πάξνο, Φεβξνπάξηνο 2021
Ο πληάμαο
Γθνπξνγηάλλεο Νηθόιανο
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΣΔ
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΟΜΑΓΑ
Α
1.

2.

Β
1.

Γ
1.

Πεξηγξαθή

Σ.Μ.

πλνιηθή
Σηκή(€)

29,00

20.010,00

35,00

4.970,00

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

24.980,00

29,00

17.690,00

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

17.690,00

29,00

17.255,00

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

17.255,00

Μ.Μ. Πνζόηεηα

Γ.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε κηθξό
εξππζηξηνθόξν εθζθαθέα εσο 3.5tn
ώξεο
690
(ηζαπάθη) ή κεράλεκα έξγνπ ηύπνπ JCB
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε εθζθαθέα
>15tn κε ρξήζε αληίζηνηρνπ ζθπξηνύ ή
ώξεο
142
θνπβά εθζθαθήο
Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε κηθξό
εξππζηξηνθόξν εθζθαθέα εσο 3.5tn
ώξεο
610
(ηζαπάθη) ή κεράλεκα έξγνπ ηύπνπ JCB
Γ.Κ. ΜΑΡΠΗΑ
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε κηθξό
εξππζηξηνθόξν εθζθαθέα εσο 3.5tn
ώξεο
595
(ηζαπάθη) ή κεράλεκα έξγνπ ηύπνπ JCB

Πξνϋπνινγηζκόο
Φ.Π.Α. 24%
ύλνιν

: 59.925,00 Δπξώ
: 14.382,00 Δπξώ
: 74.307,00 Δπξώ

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: Δβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα εθηά επξώ

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
ΠΑΡΟ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2021

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Γθνπξνγηάλλεο Νηθόιανο
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο ΣΔ

Καξακαλέο Νηθόιανο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΜΑΓΑ
Α
1.

2.

Πεξηγξαθή

Μ.Μ. Πνζόηεηα

Σ.Μ.

Γ.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε
κηθξό εξππζηξηνθόξν
ώξεο
690
εθζθαθέα εσο 3.5tn (ηζαπάθη)
ή κεράλεκα έξγνπ ηύπνπ JCB
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε
εθζθαθέα >15tn κε ρξήζε
ώξεο
142
αληίζηνηρνπ ζθπξηνύ ή θνπβά
εθζθαθήο
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Β
1.

Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε
κηθξό εξππζηξηνθόξν
ώξεο
610
εθζθαθέα εσο 3.5tn (ηζαπάθη)
ή κεράλεκα έξγνπ ηύπνπ JCB
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Γ
1.

Γ.Κ. ΜΑΡΠΗΑ
Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο κε
κηθξό εξππζηξηνθόξν
ώξεο
595
εθζθαθέα εσο 3.5tn (ηζαπάθη)
ή κεράλεκα έξγνπ ηύπνπ JCB
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: ……………… ΔΤΡΩ
Φ.Π.Α. 24% : ……………… ΔΤΡΩ
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: ……………… ΔΤΡΩ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ:
……………………2021
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
(θξαγίδα- Τπνγξαθή)

πλνιηθή
Σηκή(€)

πλνιηθή
Σηκή
(Οινγξάθσο)
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ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν ζύκβαζεο
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηνπο εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο
φξνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ δηθηχσλ ηεο ΓΔΤΑΠ γηα ην έηνο 2021, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή
Έθζεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Άξζξν 2ν: Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο:
α. Σνπ λφκνπ 4412/2016 «ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ» (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» ΦΔΚ 147 η. Α΄/2016 θαη
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (Άξζξν 33 ηνπ 4608/19 (ΦΔΚ 66/25.04.2019 ηεχρνο Α΄), άξζξν 56 ηνπ
4609/19 (ΦΔΚ 67/03.05.2019 ηεχρνο Α΄ θαη άξζξα 43,44,45 ηνπ 4605/2019 (ΦΔΚ 5201.04.2019
ηεχρνο Α').
β. Σνπ ηζρχνληνο δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α΄), φπσο απηέο
ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 13 ηνπ λφκνπ 3731/08.
Άξζξν 3ν: Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ
Η εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν
βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 311 θαη 327 ηνπ λφκνπ 4412/2016.
Άξζξν 4ν: πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη :
α. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
β. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
δ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά-πξνδηαγξαθέο
ε. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ
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Άξζξν 5ν: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά - Πξνδηαγξαθέο
Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηνλ ππνθάθειν ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, επί
πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα κειέηε. ε πεξίπησζε πνπ ζηνλ θάθειν
ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηέρνληαη ζηνηρεία απφ ηα νπνία ππνδειψλεηαη ή πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ
ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν δηαγσληδφκελνο απνξξίπηεηαη ζπλνιηθά θαη ε πξνζθνξά
ηνπ ζεσξείηαη ζην ζχλνιν άθπξε.
Άξζξν 6ν: Σξόπνο αλάζεζεο - Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Οη θάθεινη ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα πεξηέρνπλ κηα θαη κνλαδηθή πξνζθνξά θαη θαηά ζπλέπεηα
δε ζα γίλνπλ δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ο πάξνρνο νθείιεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ή ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ κειέηε θαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θξίλνληαη νπζηψδεηο.
Δπίζεο, κπνξεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηζεκάλεη ή λα πξνζζέζεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ή
ππεξεζίεο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη σο ειάρηζηα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πνπ
ζεσξεί φηη ζα βειηηψζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ.
Οη δηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ γηα φια ηα ζεκεία ηεο κειέηεο θαη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία - δηθαηνινγεηηθά ψζηε
λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο.
Ο ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θαηάζεζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ θαη κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη
ηηκήο.
Άξζξν 7ν: Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο - αλάζεζεο – ύκβαζε
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ν αλάδνρνο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ, γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
αλαθνίλσζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο, εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο απηήο.
Άξζξν 8ν: Δγγπήζεηο
Ο αλάδνρνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
εγγχεζε ίζε πξνο 5% (πέληε επί ηνηο εθαηφ) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, πξηλ ή θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Η εγγχεζε
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πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ λφκνπ 4412/16 θαη ζα πεξηιακβάλεη φζα ζηνηρεία νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ λφκνπ 4412/16. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο παξνρήο ππεξεζίαο.
Άξζξν 9ν: Σόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ
Ο αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο ζε νιφθιεξε ηελ Πάξν, ε νπνία ρσξίδεηαη
ζε ηξεηο πεξηνρέο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ, εηδηθά ζε πεξηφδνπο αηρκήο, φπσο απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε.
Άξζξν 10ν : Άξλεζε ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε είθνζη εκέξεο απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο επ’ νλφκαηη ηνπ δηαγσληζκνχ ή δελ θαηαζέζεη ηε
ζχκθσλα κε πξνεγνχκελν άξζξν ηεο παξνχζαο, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ηφηε ηζρχεη ην άξζξν
105 παξάγξαθνο 5 ηνπ λφκνπ 4412/16.
Η ΓΔΤΑΠ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε
θάζε ηπρφλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο πνπ έγηλε ζ’ απηήλ απφ κέξνο ηνπ αλαδφρνπ πνπ αξλήζεθε
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 11ν : Τπέξβαζε πξνζεζκίαο έλαξμεο παξνρήο ππεξεζίαο
Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή
πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λφκνπ 4412/2016.
Άξζξν 12ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ πξνζθνξάο
Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία,
αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο πεξαίσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο.
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Άξζξν 13ν : Πιεκκειείο εξγαζίεο
Ο Αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πξνμελήζεη ζηελ ΓΔΤΑΠ θαη
ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηά ηνπ εμαηηίαο πιεκκεινχο εξγαζίαο. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα
απνθαζηζηά άκεζα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθαιείηαη εμαηηίαο δηθψλ ηνπ πιεκκειψλ εξγαζηψλ. ε
αληίζεηε δε πεξίπησζε, ε ΓΔΤΑΠ ζα απνθαζηζηά ηηο δεκηέο απηέο γηα ινγαξηαζκφ θαη εηο βάξνο
ηνπ Αλαδφρνπ.
Άξζξν 14ν : Αζέηεζε όξσλ ζύκβαζεο
Η απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ αζέηεζε φξνπ ή φξσλ ηεο ζχκβαζεο, παξέρεη ζηε ΓΔΤΑΠ ην
δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην ηεο παξνρήο ππεξεζίαο.
Η έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα:
α) Σελ απψιεηα ππέξ ηεο ΓΔΤΑΠ ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο θαηαηεζεηκέλεο
εγγπήζεσο.
β) Σελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα απνδεκηψζεη ηε ΓΔΤΑΠ γηα θάζε δεκία ζεηηθή θαη απνζεηηθή
ηελ νπνία ζα ππνζηεί απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 15ν : Σξόπνο πιεξσκήο
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ.
Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο
θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ κε ην νπνίν κεηνδφηεζε ν αλάδνρνο θαη ην
Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζε απηφ.
Άξζξν 16ν : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο,
ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ.
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Άξζξν 17ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 18ν : Δθρσξήζεηο – Μεηαβηβάζεηο
Ο αλάδνρνο δε κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο, ή νπνηνδήπνηε
δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηήλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή
ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΠ. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί ν αλάδνρνο λα εθρσξήζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο
πιεξσκέο, πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
Άξζξν 19ν :Καηαγγειία ύκβαζεο
Η θαηαγγειία ηεο χκβαζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη:
(α) θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ιφγνπο κε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ ή,
(β) ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηαγγειία γίλεηαη απφ ηε ΓΔΤΑΠ νπνηεδήπνηε ρσξίο απνδεκίσζε κε
έγγξαθε πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαηαγγειία ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα αξρίδνπλ κεηά ηελ
πάξνδν εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη εθφζνλ ζην
κεηαμχ δελ έρνπλ αξζεί νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ θαηαγγειία απηή ή δελ ηειεζθφξεζαλ νη
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δελ έγηλε αλάθιεζε ηεο θαηαγγειίαο.
Άξζξν20ν:Δθαξκνζηέν δίθαην
Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο
ΓΔΤΑΠ θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ζηελ εθαξκνγή ή γεληθά ζηηο ζρέζεηο
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζχκβαζε, ζα ιχεηαη απφ ηα αξκφδηα
Γηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.
Άξζξν 210: Ιζρύο ζύκβαζεο
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο

ζχκβαζεο κέρξη θαη δψδεθα κήλεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο
ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα πξνβάιιεη αδπλακία έγθαηξεο εθηέιεζεο,
επηθαινχκελνο ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ αλάγνληαη ζε ππνθεηκεληθνχο ιφγνπο, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ
ππνδειψλεη πσο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηελ ππεξεζία κέζα ζηα ρξνληθά φξηα ηεο ζχκβαζεο.
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Άξζξν 21ν : Παξάδνζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή
Ωο εκέξα παξάδνζεο ζεσξείηαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο νινθιεξψλεη φιεο
εθείλεο ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. Καηά ηελ παξάδνζε ζα ζπληαρζεί θαη
απιφ πξσηφθνιιν πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο πνζνηηθήο
παξαιαβήο.
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε ηερληθή
ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απφξξηςε ηεο εξγαζίαο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ ηεο.
Η παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαη απνζθνπεί ζηελ
δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ.
Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ θζνξέο, δεκίεο, θ.ιπ. πνπ ζα νθείινληαη ζηελ θαθή πνηφηεηα
εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί αλάινγα, ρσξίο θακία ακνηβή, εθφζνλ είλαη
δεθηηθνί επαλνξζψζεσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ.
Δάλ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ κέζα ζηελ νξηδφκελε
απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία πξνζεζκία, ε ΓΔΤΑΠ δηθαηνχηαη λα θάλεη ηαθηνπνίεζε απηψλ ζε βάξνο
θαη ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα
απηήο ηξφπν. Γηα ηε θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
ηεο εξγαζίαο ή κε παξαθξάηεζε πνζνχ απφ ην νθεηιφκελν πνζφ πξνο ηνλ αλάδνρν. Η παξαιαβή
ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
λφκνπ 4412/2016.
Άξζξν 22ν : Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ
Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά
κε ηε ΓΔΤΑΠ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε
ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο ΓΔΤΑΠ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ο αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο ή ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηε ΓΔΤΑΠ γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία
πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη.
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Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηεί όια ηα απαηηνύκελα από ηελ λνκνζεζία
Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαη λα ιακβάλεη όια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή
αηπρεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα εκπιαθεί ηα
κεραλήκαηα έξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο θαζώο θαη δηεξρόκελνη πεδνί ή νρήκαηα.
Άξζξν 23ν : Γαπάλεο αλαδόρνπ. Δπζύλε κέρξη παξαδόζεσο
Όια γεληθά ηα έμνδα κέρξη πεξαίσζεο ησλ ππεξεζηψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, ν
αλάδνρνο επζχλεηαη γηα νηηδήπνηε ήζειε ζπκβεί ζην είδνο ησλ ππεξεζηψλ κέρξη ην πέξαο απηψλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ ζα αλαιάβεη κε ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αιιηψο ζα
εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Άξζξν 24ν : Τπνρξεώζεηο ηεο ΓΔΤΑΠ
Η ΓΔΤΑΠ είλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία
θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. Η ΓΔΤΑΠ ζα εμαζθαιίζεη
ηελ απαξαίηεηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ππαιιήισλ ηεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ
θαζπζηεξήζεηο ή πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ.
Άξζξν 25ν : Κνζηνιόγεζε εξγαζηώλ
Η παξνρή ππεξεζηψλ επηκεηξείηαη ζε ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο. Ο επηθεθαιήο ηνπ
ζπλεξγείνπ ηεο ΓΔΤΑΠ παξαδίδεη ζηνλ αλάδνρν κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ έλα δειηίν,
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ψξεο. Σν δειηίν ειέγρεηαη θαη ζεσξείηαη
απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ. Η ηηκή κνλάδνο πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο ζα
αληηζηνηρεί ζε θαζαξή ώξα εξγαζίαο, ε νπνία αξρίδεη από ηελ ώξα πνπ ην κεράλεκα έξγνπ
μεθηλά ηηο εξγαζίεο ζην ζεκείν πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ε ππεξεζία θαη όρη από ηελ ώξα πνπ
εηδνπνηείηαη ν αλάδνρνο ή μεθηλά από ηελ έδξα ηνπ γηα λα θζάζεη ζηελ ππνδεηθλπόκελε
ηνπνζεζία.
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