ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 4.020,00 € πλέον ΦΠΑ 964,80 €

ΑΡ.ΜΕΛ.: 113 / 2019

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΦΠΑ:

CPV







4.020,00 € πλέον
964,80 €
4.984,80 €

77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 4.020,00 € πλέον ΦΠΑ 964,80 €

ΑΡ.ΜΕΛ.: 113 / 2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την εκρίζωση και κοπή
μικρών και μεγάλων ξερών δένδρων των υφιστάμενων δενδροστοιχιών, την κοπή ή εκρίζωση των
υπαρχόντων πρεμνών, την διάνοιξη νέων δενδροδόχων επί των πεζοδρομίων και επί των
υφιστάμενων δενδροστοιχιών καθώς και τη φύτευση, υποστύλωση και προστασία νέων δένδρων.
Την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών καθιστά επιτακτική η βέλτιστη λειτουργικότητα κι η
απρόσκοπτη από εμπόδια κι ασφαλής χρήση του χώρου των πεζοδρομίων από τους δημότες,
ενώ απώτερος σκοπός παραμένει η αύξηση του αστικού πρασίνου και η αναβάθμιση κεντρικών
δενδροστοιχιών της πόλης της Κοζάνης.
Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου διαπιστώθηκε η παρουσία ξερών δένδρων στις
δενδροστοιχίες επί των πεζοδρομίων αλλά και σε χώρους πρασίνου της πόλης της Κοζάνης.
Παράγοντες όπως ο παγετός, οι ασθένειες, η εκτέλεση τεχνικών έργων, η φυσιολογική γήρανση
των δένδρων οδηγούν στην ξήρανση κάποιων δένδρων. Ακόμη, η ανάγκη κοπής επικίνδυνων
δένδρων ή δένδρων που έπεσαν κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων έχει σαν
αποτέλεσμα την παρουσία πρέμνων επί των πεζοδρομίων. Για το σκοπό αυτό θα εκτελεστούν
εργασίες πρασίνου όπως η κοπή κι εκρίζωση πρέμνων και ξερών δένδρων, η διάνοιξη νέων
δενδροδόχων, η προμήθεια και φύτευση νέων δένδρων.
Επειδή ο Δήμος Κοζάνης δε διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα για την έντεχνη και χωρίς
προβλήματα εκτέλεση των παραπάνω εργασιών κι επειδή το προσωπικό του Τμήματος Πρασίνου
και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αδυνατεί αριθμητικά (σύνολο 5 υπαλλήλων) να εκτελέσει και τις
παραπάνω εργασίες, πέραν των καθημερινών εργασιών που περιγράφονται στα ημερήσια
προγράμματα (κλαδέματα, αποκομιδή κλαδιών, κοπή χόρτων, συντήρηση πάρκων, καθαριότητα
χώρων πρασίνου κ.α.), είναι επιβεβλημένη η ανάθεση των παραπάνω εργασιών.
Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.020,00€, συν 964,80€ για Φ.Π.Α. 24%.
Συνολικά δηλαδή 4.984,80€ και η χρηματοδότηση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό
εξόδων του Δήμου Κοζάνης του έτους 2019 με ΚΑ 35.6277.0004
Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016, τ. Α’)
Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τ.Α΄), και του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ.Α’).

Κοζάνη, 10/04/2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

ΒΑΣΙΛEIOΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 4.020,00 € πλέον ΦΠΑ 964,80 €

ΑΡ.ΜΕΛ.: 113 / 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

CPV

ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασίες επανεγκατάστασης
δενδροστοιχιών
πόλης
77211500-7
1
Κοζάνης, σύμφωνα με το
τιμολόγιο μελέτης.
ΣΥΝΟΛΟ

Α.Τ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ(€)

ΔΑΠΑΝΗ(€)

1

30

134,00

4.020,00

4.020,00
ΦΠΑ 24%

964,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.984,80

Κοζάνη, 10/04/2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

ΒΑΣΙΛEIOΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 4.020,00 € πλέον ΦΠΑ 964,80 €

ΑΡ.ΜΕΛ.: 113 / 2019
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A

CPV

ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασίες επανεγκατάστασης
δενδροστοιχιών
πόλης
77211500-7
1
Κοζάνης, σύμφωνα με το
τιμολόγιο μελέτης.
ΣΥΝΟΛΟ

Α.Τ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

30

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ(€)

ΔΑΠΑΝΗ(€)

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΖΑΝΗ

/

/

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και σφραγίδα)

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 4.020,00 € πλέον ΦΠΑ 964,80 €

ΑΡ.ΜΕΛ.: 113 / 2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.Τ. 1
Εργασίες επανεγκατάστασης δενδροστοιχιών πόλης Κοζάνης
Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκρίζωση και κοπή μικρών και μεγάλων ξερών δένδρων των
υφιστάμενων δενδροστοιχιών, η κοπή ή εκρίζωση των υπαρχόντων πρεμνών, η διάνοιξη νέων
δενδροδόχων επί των πεζοδρομίων και επί των υφιστάμενων δενδροστοιχιών καθώς και η
φύτευση, υποστύλωση και προστασία νέων δένδρων.
Επίσης περιλαμβάνεται, όπου απαιτηθεί, η αποξήλωση πλακοστρώσεων και σκυροδέματος
πεζοδρομίου, η αποκατάσταση και η πλακόστρωση πεζοδρομίων, όμοια με τον περιβάλλοντα
χώρο. Η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, απόρριψη σε αδειοδοτημένο χώρο, όλων των
υπολειμματικών προϊόντων της εργασίας.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του δενδρυλλίου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της
κατηγορίας Δ4 (τιμολόγια πρασίνου ΠΕΧΩΔΕ) γλαστρωμένα, υγιή, χωρίς τραυματισμούς και
ασθένειες, με πλούσια ισορροπημένη διακλάδωση, το κηπευτικό χώμα καθώς και ο πάσσαλος
υποστύλωσης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)
Τιμή μονάδας: 134,00 € (εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ )

Κοζάνη, 10/04/2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

ΒΑΣΙΛEIOΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 4.020,00 € πλέον ΦΠΑ 964,80 €

ΑΡ.ΜΕΛ.: 113 / 2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Αντικείμενο - Προϋπολογισμός
Η παρούσα μελέτη στις εργασίες που απαιτούνται για την εκρίζωση και κοπή μικρών και μεγάλων
ξερών δένδρων των υφιστάμενων δενδροστοιχιών, την κοπή ή εκρίζωση των υπαρχόντων
πρεμνών, την διάνοιξη νέων δενδροδόχων επί των πεζοδρομίων και επί των υφιστάμενων
δενδροστοιχιών καθώς και τη φύτευση, υποστύλωση και προστασία νέων δένδρων. Την εκτέλεση
των παραπάνω εργασιών καθιστά επιτακτική η βέλτιστη λειτουργικότητα κι η απρόσκοπτη από
εμπόδια κι ασφαλής χρήση του χώρου των πεζοδρομίων από τους δημότες, ενώ απώτερος
σκοπός παραμένει η αύξηση του αστικού πρασίνου και η αναβάθμιση κεντρικών δενδροστοιχιών
της πόλης της Κοζάνης.
Ο προϋπολογισμός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 4.984,80€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (4.020,00€, και Φ.Π.Α. 24% 964,80€). Η χρηματοδότηση θα
γίνει εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου Κοζάνης.
Άρθρο 2: Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ).
2. του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/ 08.06.2006 τ.Α΄) και
ιδιαίτερα του άρθρου 209 του Ν. 3463/’06.
3. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας με τη σειρά που ισχύουν, πέραν της Σύμβασης που θα
υπογραφεί και θα υπερισχύει όλων θα είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός προσφοράς
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική έκθεση – προδιαγραφές
5. Τιμολόγιο μελέτης – Προϋπολογισμός.
Άρθρο 4: Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Εγγύηση συμμετοχής σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης δεν απαιτείται εκτός αν άλλως
αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (άρθρο 72
παρ.1β του Ν.4412/16)
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72
παρ.1β του Ν.4412/16)
Εγγύηση καλής λειτουργίας: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες
να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το
ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό. (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/16)
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την
υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).
Επιστροφή Εγγυήσεων:
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η
εγγύηση
συμμετοχής
επιστρέφεται
στους
λοιπούς
προσφέροντες
μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας
προσφυγής
κατά
της
απόφασης
κατακύρωσης
και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/16)
Άρθρο 5: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι όλες η πόλη της Κοζάνης.
Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται έως τις 31-12-2019 από την υπογραφή της σύμβασης. Σε
περίπτωση χρονικών υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6: Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών, ήτοι:
α. Για τους Γεωτεχνικούς (Γεωπόνοι, Δασολόγοι), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το
ΓΕΩΤΕΕ σε ισχύ.
β. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες, πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής
οργάνωσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και
θα βεβαιώνεται η οικονομική τακτοποίησή τους.
Άρθρο 7: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
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α) να διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού (κατ΄ ελάχιστον 2 άτομα), εργαλείων και
μηχανημάτων, για την αδιάκοπη εκτέλεση της εργασίας.
β) την επίβλεψη των εργασιών από την πλευρά του αναδόχου να έχει είτε αυτοπροσώπως ο
ανάδοχος ή αντιπρόσωπος αυτού, σε κάθε περίπτωση ειδικότητας Γεωτεχνικών (Γεωπόνος,
Δασολόγος) ή Τεχνολόγων Γεωπονίας ή Δασοπόνων.
γ) να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης.
Άρθρο 8: Παραλαβή εργασιών
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221. (άρθρο 219 παρ.1
του Ν.4412/16)
Άρθρο 9: Τρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά, με την έκδοση του τιμολογίου του Αναδόχου και
σύμφωνα με τα απαραίτητα παραστατικά.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον
τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του
συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα µε το άρθρο 219.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16)
Άρθρο 10: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται και ισχύουν κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α., με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Άρθρο 11: έκπτωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής:
α) εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε με
ειδική πρόσκληση,
β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 12: Υποχρεώσεις αναδόχου
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται ως εξής:
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα και τις
ποσότητες των διαφόρων μερών της εργασίας, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της μελέτης.
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2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να ενημερώνει την υπηρεσία για το πρόγραμμα
εργασιών καθώς και να μετακινεί τον επιβλέποντα στους χώρους εργασίας, όταν υπάρχει κώλυμα
μετακίνησης.
3. Ο ανάδοχος δε δικαιούται αποζημίωση ή αύξηση των τιμών για μεταβολές στις
εργασίες που πραγματοποιεί. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες εργασίες και
προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα (π.χ. δυσμενείς συνθήκες, όπως έκτακτα
καιρικά φαινόμενα, ανεμοθύελλες κ.λ.π.), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργασθεί
υπερωριακά, εφόσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από άδεια των αρμοδίων
αρχών, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό,
υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε μέσα. Ο
ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση
της εργασίας όπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες
όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι
δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λ.π. οι δαπάνες
λειτουργίας, απόσβεσης, μισθών, μηχανημάτων και οχημάτων, φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές
κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο της
εργασίας ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την τεχνική
εκτέλεση της εργασίας.
5. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή
σε οποιονδήποτε τρίτο για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη
μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ειδικότερα:


Κάθε ανοικτό μέτωπο εργασίας θα περιφράσσεται από την στιγμή έναρξης των
εργασιών και καθ' όσο χρονικό διάστημα είναι υπό εξέλιξη αυτές.



Για τη λήψη των μέτρων της πρόληψης και για τον έλεγχο των ατυχημάτων, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: Να ενημερώσει όλο το προσωπικό για τη σημασία που
έχουν: α) τα μέτρα ασφαλείας, β) Η ακρίβεια των χειρισμών και κινήσεων, γ) Το
κατάλληλο ντύσιμο για την εργασία από άποψη ασφάλειας, εργονομίας και υγιεινής.

6. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες
επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε
άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις
εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές κι εκμεταλλεύσεις από
κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να
συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχών βλαβών ή διακοπών.
8. Να παίρνει όλα τα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να
χρησιμοποιηθούν αυτά, των εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει
ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της
επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος ευθύνη αποκλειστικά
και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.
Άρθρο 13: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον, μέρους ή του όλου του αντικειμένου της
συμβάσεως.
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Άρθρο 14: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006.
Άρθρο 15: Διοικητικές προσφυγές
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή. (άρθρο 205 Ν.4412/16)

Κοζάνη, 10/04/2019
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