ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΘΖ
ΓΖΚΟ ΘΔΡΑΣΗΛΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΛΑ
ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ
ΣΚΖΚΑ ΚΔΙΔΣΩΛ
ΟΓ. ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 200
Πληρ.: Δ.Γκιέργκιελ

Σηλ: 213-2074 809
Φαξ:

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 24.792,56 € (κε ΦΠΑ)
Κ.Α.: 30/7312.0010
Α.Μ.: 14/13.09.2017

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ –ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ εξγαζία : ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΡΔΑΤΙΩΝ ΥΓΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΓΑΤΩΝ (ΔΤΟΥΣ 2017)'', πξνυπνινγηζκνχ
24.792,56 € ( κε Φ.Π.Α.24% 4.798,56 €)
Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ ζα δίδεηαη πίλαθαο εξγαζηψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ
θξίζε ηεο επίβιεςεο. Πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ θαζαξηζκφ έρνπλ θαη΄ αξρή ηα θξεάηηα Κεληξηθψλ νδψλ
θαη ηα θξεάηηα λεπξαιγηθψλ απφ πιεπξάο πιεκκχξσλ ζέζεσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο εθάζηνηε
εληνιέο ηεο επίβιεςεο.
Όινη νη θαζαξηζκνί ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο επίβιεςεο
φπσο ζα δηαβηβάδνληαη πξνο εθηέιεζε.
Τα προς καθαριζμό θρεάηια σδροζσλλογής είναι δσο ειδών :
1. Φξεάηηα κε πιεπξηθφ άλνηγκα ρσξίο ζράξεο –ηχπνπ Σ.
Kαζαξηζκφο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε πιεπξηθφ άλνηγκα (ρσξίο εζράξα, ηχπνο Σ), απφ θεξηά
πιηθά θαη πξνζρψζεηο θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεσο ηεο ζπξίδαο
επίζθεςεο ηνπ ζαιάκνπ (ζην πεδνδξφκην ή ην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ), ν νπνίνο ζα γίλεη σο
εμήο:
α) Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν (κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ) ηεο ζπξίδαο
επηζθέςεσο (θαπάθη) ηνπ θπξίνπ ζαιάκνπ ή ηνπ θξεαηίνπ επίζθεςεο πνπ βξίζθεηαη δίπια ζην
θξεάηην πδξνζπιινγήο
β) Η ραιάξσζε ησλ πξνζρψζεσλ ηνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο θαη ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο
παξαπιεχξνπ θξεάηην επίζθεςεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζπξζνχλ.
γ) Η αλχςσζε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ απφ ην θξεάηην θαη ε απ' επζείαο θφξησζή ηνπο επί
απηνθηλήηνπ, ρεηξσλαθηηθά ή κε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. Επηζεκαίλεηαη φηη
απαγνξεχεηαη ξεηά ε απφζεζε έζησ θαη πξνζσξηλά ζηνλ δξφκν ή ζην πεδνδξφκην.
δ) Ο θαζαξηζκφο ησλ πιεπξηθψλ αλνηγκάησλ, θαζψο θαη ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο
θξεαηίνπ-ζπιιεθηήξα κε πηεζηηθφ κεράλεκα κε ειάρηζηε πίεζε 110 bar.
ε) Η επάιεηςε ηνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε αζβέζηε φπνπ απαηηείηαη.
δ) Ο επηκειήο θαζαξηζκφο θαη ε έθπιπζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θξεαηίνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε
ησλ εξγαζηψλ.
ε) Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ζε νπνηάδήπνηε απφζηαζε θαη ε απφζεζή ηνπο ζε
επηηξεπφκελεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζέζεηο απφζεζεο απνβιήησλ.
Επηζεκαίλεηαη φηη φηαλ ην άλνηγκα ηνπ θξεαηίνπ είλαη κήθνπο κεγαιπηέξνπ απφ 1,80
m επηκεηξάηαη σο δχν αλνίγκαηα.
2. Φξεάηηα ακηγψο κε εζράξεο θαη θξεάηηα κε ζπλδπαζκφ εζράξαο πιεπξηθνχ αλνίγκαηνο – ηχπνπ
Α.
Καζαξηζκφο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο ηχπνπ Α κε εζράξα ή κε πιεπξηθφ άλνηγκα θαη εζράξα
θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο ζα γίλεη σο εμήο:
α) Η αθαίξεζε ηεο εζράξαο ή ησλ εζραξψλ θαη ε ραιάξσζε ησλ πξνζρψζεσλ

β) Η εμαγσγή ησλ πξνζρψζεσλ απφ ην ζάιακν θαη ε απεπζείαο θφξησζε ηνπο ζε θνξηεγφ
αλαηξεπφκελν κε ηα ρέξηα ή κε κεράλεκα, απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο απφζεζεο έζησ θαη
πξνζσξηλά ζην δξφκν ή ζην πεδνδξφκην.
γ) Η κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
δ) Ο θαζαξηζκφο ηνπ ζπλδεηήξηνπ αγσγνχ θξεαηίνπ-ζπιιεθηήξα νκβξίσλ κε πηεζηηθφ
κεράλεκα κε ειάρηζηε πίεζε 110 bar.
ε) Ο επηκειήο θαζαξηζκφο θαη ε έθπιπζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θξεαηίνπ κεηά ην πέξαο
ησλ εξγαζηψλ.
ζη) Ο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο θαη ε ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο
ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηπρφλ θζνξέο πνπ έρεη ππνζηεί ην θξεάηην (θζνξά ηζηκεληνθνλίαο
θ.ι.π.).
Φξεάηηα πδξνζπιινγήο ηα νπνία είλαη παξαθείκελα αιιά δελ έρνπλ εληαίν ζάιακν,
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα. Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 1 θαη 2 εληάζζνληαη ζπκβαηηθά, θαη΄ αλαινγία, θαη ηα θξεάηηα
πδξνζπιινγήο κε εληαίν πιεπξηθφ άλνηγκα κεγάινπ κήθνπο.
Όιεο νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζα γίλνληαη θαηά ηνλ πην πξφζθνξν, θάζε
θνξά ηξφπν, θαη ρσξίο λα επέιζεη θακία θζνξά ή βιάβε ζηα θξεάηηα θαη ζηνπο αγσγνχο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ε απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ θαη βιαβψλ αλήθεη ζηνλ αλάδνρν.
Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηψλ ζε δίθηπα ησλ Ο.Κ.Ω.
Γενικές παραηηρήζεις.
1. Έγθαηξα θαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ θαζαξηζκνχ, ζα πξέπεη λα
εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ε δπλαηφηεηα ηνπ απξφζθνπηνπ θαζαξηζκνχ ησλ
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο κε ηελ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ
απνκάθξπλζε απηνθηλήησλ ή φηη άιιν απαηηεζεί γηα ηελ απνκάθξπλζε ηπρψλ εκπνδίσλ.
2. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ ησλ θξεαηίσλ δελ ζα πξέπεη λα απνηίζεληαη ζην έδαθνο ζε θακία
πεξίπησζε, αιιά ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ ίδηα εκέξα πνπ
εθηεινχληαη νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, πξηλ ηελ απνρψξεζε ηνπ ζπλεξγείνπ.
3. Επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ηφζν ζηνπο
εξγαδφκελνπο φζν θαη ζηνπο δηεξρφκελνπο (πεδνχο ή ηξνρνθφξα).
Η δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα βαξχλεη ην Κ.Α. 30/7312.0010 ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017.

Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ο ΕΛΕΓΞΑ

Θ0ΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΣΗ Σ. Τ.

Ε. Γθηέξγθηει

Ν. ΓΚΑΜΙΛΗ

Δ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ : ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2017)''
Κ.Α.: 30/7312.0010
Α.Μ.: 14/13.09.2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

[2]

[3]

[1]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[4]

[5]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

[6]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[7]

[8]

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
1 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα,
χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος

1

ΤΕΜ

147,00

41,20

6.056,40

2 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με πλευρικό άνοιγμα,
χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα

2

ΤΕΜ

260,00

20,60

5.356,00

3 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα
Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα)
ενός ανοίγματος

3

ΤΕΜ

240,00

25,80

6.192,00

4 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα
Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα)
για κάθε επιπλέον άνοιγμα

4

ΤΕΜ

232,00

10,30

2.389,60

Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

19.994,00

19.994,00

Άθροισμα
ΦΠΑ

19.994,00
24,00%

4.798,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.792,56

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ε. ΓΚΙΕΡΓΚΙΕΛ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΜΙΛΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

''ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΦΡΕΑΣΙΩΝ
ΤΔΡΟΤΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔΑΣΩΝ (ΕΣΟΤ 2017)''

ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

XΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ
Δι. Βεληδέινπ 200 – Κεξαηζίλη
Σ.Κ. 18756

Πποϋπολογιζμόρ + Φ.Π.Α. : 24.792,56 €
Απ. Μελέηηρ : 14/13.09.2017
Κ.Α. : 30/7312.0010

Πιεξνθνξίεο : Δ. Γθηέξγθηει
Σει. : 2132074809

Fax : 2104633375

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ο

Άπθπο 1 :

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο όκβξησλ πδάησλ ηνπ
Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο.
ηε κειέηε πεξηιακβάλνληαη όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ ζσζηή
ιεηηνπξγία ησλ θξεαηίσλ.
ο

Άπθπο 2 :

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

Ζ δηελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνο αλάζεζε εξγαζηώλ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο:
•Σνπ Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
•Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο».
•Σνπ Ν. 2690/1999 «Κύξσζε Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
•Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
•Σν άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ Π1/2380/2012 (ΦΔΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ,
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ».
•Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
ο

Άπθπο 3 :

ςμβαηικά ζηοισεία

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη ηα εμήο:
1. Σερληθή Έθζεζε – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
2. Πξνϋπνινγηζκόο Μειέηεο –Σηκνιόγην.
3. πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
ο

Άπθπο 4 :

Υπόνορ, ηόπορ και ηπόπορ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών

Οη εξγαζίεο μεθηλνύλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ε νπνία επέρεη ζέζε πξσηνθόιινπ θαη ε
πεξάησζή ηνπο νινθιεξώλεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (6) κήλεο.
Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016.
ο

Άπθπο 5 :

Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος

Ο εληνινδόρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηελ απαηηνύκελε εμεηδηθεπκέλε νκάδα ζηειερώλ γηα ηελ νξζή
νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ησλ παξερνκέλσλ εξγαζηώλ θαη επζύλεηαη γηα ηελ νξζή εθηέιεζή ηνπο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία ζα
δειώλεηαη, όηη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο όξνπο, ηηο ηηκέο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο θαη όηη
δηαζέηεη όινλ ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό, ηα κεραλήκαηα θαη ηηο απαηηνύκελεο εθ ηνπ λόκνπ άδεηεο γηα λα

αληαπνθξηζεί ζην είδνο ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα αλαιάβεη αιιά θαη όηη κπνξεί λα δηαζέζεη θαη πξόζζεην εμνπιηζκό
εθόζνλ απαηηεζεί.
Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν ηερληθό πξνζσπηθό, εθνδηαζκέλν κε ηηο απαξαίηεηεο λόκηκεο άδεηεο (άδεηεο
ρεηξηζηώλ, επαγγ. δηπιώκαηα θ.α.).
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθαξκόδεη ηηο πεξί ηάμεσο θαη αζθάιεηαο επί αηπρεκάησλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη
έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ή βιάβε, πνπ ζα ζπκβεί ζηνλ ίδην, ζην πξνζσπηθό ηνπ ή
ηξίηνπο από ελέξγεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Σν πάζεο θύζεσο θαη εηδηθόηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη
απνθιεηζηηθά από ηνλ αλάδνρν. εκεηώλεηαη ξεηά όηη απαγνξεύεηαη ε απαζρόιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνύ.
ε πεξίπησζε απαζρόιεζεο αιινδαπώλ ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ λόκηκε άδεηα εξγαζίαο ε νπνία ζα
ζεσξείηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο.
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ή γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν παξνπζηαζηεί αδπλακία
εθηέιεζεο εξγαζίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιινλ, έηζη ώζηε λα
νινθιεξσζεί ην πξνβιεπόκελν πξόγξακκα εξγαζηώλ ρσξίο δηαθνπή. Ζ δηαθνπή εξγαζηώλ δελ κπνξεί λα
ππεξβεί ην ρξνληθό δηάζηεκα 24 σξώλ. Τπνρξενύηαη ηέινο λα εηδνπνηεί άκεζα ηελ αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ
αδπλακία εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ θαη λα ελεκεξώλεη κε πνην ηξόπν θαη ζε πόζν ρξνληθό
δηάζηεκα πξνβιέπεη λα πξνβεί ζηελ θαζνιηθή επαλόξζσζε ηεο.
Ο αλάδνρνο επζύλεηαη απεξηόξηζηα γηα ηηο δεκηέο πξνο ηξίηνπο ηηο νπνίεο ζα πξνμελήζεη θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ κε
ηελ ππαηηηόηεηά ηνπ.
Όιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηελ Διιεληθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία
θαη πξνδηαγξαθέο θαη ζα πξέπεη κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ αλαδόρνπ λα ιεθζνύλ όια ηα
απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο.
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ησλ
πιηθώλ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Ο
κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηηο λόκηκεο άδεηεο (άδεηα
ρξήζεο κεραλήκαηνο θ.α.) θαη ηπρόλ πηζηνπνηήζεηο.
Ο εμνπιηζκόο ηνπ αλαδόρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη
θαζαξόο.
Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο πξνβιεπόκελεο άδεηεο.
Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό, ππό ηελ επίβιεςε
ππεπζύλσλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ νξηζκέλσλ επηβιεπόλησλ ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο.
Σα κεραληθά κέζα ηνπ αλαδόρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο, ζα εληάζζνπλ ην βαζηθό
σξάξην ηνπο, θαηά θαλόλα, ζην δηάζηεκα κεηαμύ ησλ επηηξεπόκελσλ σξώλ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο, αλ ν Γήκνο θξίλεη όηη είλαη άθξσο απαξαίηεην, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ζπκβαηηθό έξγν
θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο ή Αξγίεο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο θάζε είδνπο θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ζην απαζρνινύκελν από απηόλ
πξνζσπηθό, είηε απηνί απνξξένπλ από ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία (άδεηεο αλππαίηηνπ θσιύκαηνο θ.ιπ.) , είηε από
ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία. Κξαηήζεηο ππέξ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, εξγαηηθά αηπρήκαηα θ.ιπ., είηε από ηηο
πιινγηθέο πκβάζεηο εξγαζίαο (θαζνξηζκόο κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ θ.ιπ.) είηε από άιινπο γεληθνύο θαλόλεο
(σξάξην εξγαζίαο θ.ιπ.). Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε επζύλεηαη ν ίδηνο ν αλάδνρνο.
Σν απαζρνινύκελν από ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθό, νθείιεη λα είλαη άςνγν ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνπο νξηζκέλνπο επηβιέπνληεο Μεραληθνύο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αληηθαζηζηά
ακέζσο θαη ρσξίο αληηξξήζεηο θαη ρξνλνηξηβή θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ην νπνίν θξίλεηαη σο
«αθαηάιιειν» γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά (θίιεξηο ππάιιεινο θ.α.), ακέζσο κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε εθ
κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ο

Άπθπο 6 :

Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα

Ο εληνιέαο ππνρξεώλεηαη κε ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ (ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή)
πξνο ηνλ εληνινδόρν ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ εξγαζηώλ.
ο

Άπθπο 7 :

Ανωηέπα βία

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ
γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε
αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά, απξόβιεπηα γεγνλόηα, π.ρ. ππξθαγηά πνπ
νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη,
αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, ζεηζκόο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
εληνινδόρνπ, ζάλαηνο θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη
λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο
γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα.
ο

Άπθπο 8 :

Αναθεώπηζη ηιμών

Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη
ακεηάβιεηεο.

ο

Άπθπο 9 :

Σπόπορ πληπωμήρ

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη γηα ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο (εθόζνλ νη εξγαζίεο εθηειεζηνύλ ζην ζύλνιό ηνπο θαη πάλησο εληόο ηεο
ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο) ζε 24.792,56 € (επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, κείνλ ην πνζνζηό
έθπησζεο επί ηνπ πνζνύ απηνύ, γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.
Οη πιεξσκέο πξνο ηνλ αλάδνρν ζα εθηεινύληαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ θαη ηηο
επηκεηξνύκελεο πνζόηεηεο.
ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη όινη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε.
ο

Άπθπο 10 :

Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ

Ο εληνινδόρνο βαξύλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, ηέιε,
δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ.
ο

Άπθπο 11 :

Επίλςζη διαθοπών

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο.
Άπθπο 12 : Αλλαγή ζςμβαηικού ανηικειμένος
Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ, εθηόο ηνπ ζπκθσλεζέληνο πνζνύ, κε ηελ έγθξηζε ηεο
Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδόρνπ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ.
Άπθπο 13 : Εκσώπηζη
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο.
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