ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΔΛΔΤΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΧΠΟ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ
ΑΡΙΘ. ΜΔΛΔΣΗ 30/19
K.A. 15.6262.0015 ΔΠΑΝΑΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΛΟΟΣΑΠΙΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ

CPV 77320000-9 ςνηήπηζη αθληηικών γηπέδων

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ

1.- ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
2.- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
3.- ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Απιθμόρ Μελέηηρ: 30/19
K.A. 15.6262.0015 ΔΠΑΝΑΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΛΟΟΣΑΠΙΣΑ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΓΗΠΔΓΧΝ
TΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ
ΔΙΑΓΩΓΗ
Η επαλαζπνξά θαη ζπληήξεζε ησλ ριννηαπήησλ ηων γηπέδων ζα γίλεηαη από αλάδνρν πνπ ζα
πξνθύςεη µεηά από δεµόζην ζπλνπηηθό µεηνδνηηθό δηαγσληζµό , ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016 .νη ρσξνη ησλ γεπέδσλ είλαη νη εμήο :
1.- ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ ΔΛΔΤΙΝΑ
2.- ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΓΙΟ ΜΑΓΟΤΛΑ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΓΟΤ
Οι επγαζίερM πος ππέπει να γίνονηαιπεπιγπάθονηαι ωρ εξήρ:
Α. ΔΠΑΝΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ
Η επαλαζπνξά ηνπ παξαπάλσ ριννηάπήηα θξίλεηαη απαξαίηεηε ηόζν γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ
όζν θαη ηελ θαιή εηθόλα ηνπ ζπλνιηθά.
Η εξγαζία απηή γηα λα είλαη επηηπρήο , είλαη ζεµαληηθό λα γίλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν από ηηο 15
Απγνύζηνπ θαη όιε ε δηαδηθαζία δηαξθεί έλαλ (1) πεξίπνπ µήλα , θαηά ηνλ νπνίν ηα Γήπεδα δελ
πξέπεη λα ρξεζηµνπνηνύληε ώζηε λα νινθιεξσζεί ζσζηά θαη επηηπρώο.
Οιεπγαζίερ πος αθοπούνηην επαναζποπά ηων σλοοηαπήηων είναι οι παπακάηω:
1. Καηεξγαζία εδάθνπο µε θξέδα ζε βάζνο 20 cm , όζεο θνξέο απαηηείηαη γηα ηνλ
ςηινρσµαηηζµό ηνπ εδάθνπο.
2. Σελ πξνµήζεηα, µεηαθνξά θαη νµνηόµνξθε δηάζηξσζε ηεο εµπινπηηζµέλεο ηύξθεο, πεξιίηε,
ρνύµνπ θαη ηελ ελζσµάησζε ηνπο ζην έδαθνο µε ζηαπξσηό θξεδάξηζµα ζε βάζνο 10-12 cm.
3. Ιζνπέδσζε θαη ηειηθή δηαµόξθσζε ηεο επηθάλεηαο µε ξάµµαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα
δεµηνπξγεζεί ε θαηάιιειε ζπνξνθιίλε.
4. Πξνµήζεηα ζπόξνπ γθαδόλ, πηζηνπνηεµέλνπ, πξόζθαηεο εζνδείαο , ζπζθεπαζµέλνπ ζε
ζάθθνπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ ζύλζεζε ηνπ µίγµαηνο θαη ηνλ νίθν παξαγσγήο θαη ζπνξά
µε ηελ πξνβιεπόµελε πνζόηεηα, αλάινγν µε ην είδνο ηνπ ζπόξνπ.
5. Κάιπςε ηνπ ζπόξνπ , νµνηόµνξθε θαηαλνµή µηθηνύ ιηπάζµαηνο µε ηρλνζηνηρεία
6. Κπιίλδξηζµα ηεο επηθάλεηαο.
7. Απνιύµαλζε ηνπ εδάθνπο µε µπθεηνθηόλν θαη εληνµνθηόλν ζθεύαζµα.
8. Λίπαλζε µε επηθαλεηαθό ή πδαηνδηαιπηό µηθηό ιίπαζµα µε ηρλνζηνηρεία.
9. Απνµάθξπλζε όισλ ησλ αρξήζησλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ επαλαζπνξά.
10. Πξώηε άξδεπζε θαη µεηέπεηηα θαζεµεξηλέο αξδεύζεηο µέζσ ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ, ζπρλά
βνηαλίζµαηα γηα ηελ απνµάθξπλζε αγξηόρνξησλ πνπ ηπρόλ ζα θπηξώζνπλ
11. Δπαλαιεπηηθή-µεξηθή επαλαζπνξά ζε όζα ζεµεία ην θύηξσµα πξνθύςεη αξαηό ή αλεπαξθέο.
12. Πξώην θνύξεµα θαη θπιίλδξηζµα όηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη ύςνο 10 cm.
εµ: ηελ ηηµή πεξηιαµβάλνληαη νη πάζεο θύζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ,
ησλ πιηθώλ, ησλ µεραλεµάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή επαλαζπνξά ηνπ ριννηάπεηα.

Β. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ
Καηόπηλ ηεο επαλαζπνξάο ηνπ ριννηάπεηα ζεµαληηθή είλαη θαη ε ζπλνιηθή ζπληήξεζε ηνπ ζε δηάξθεηα έηνπο,
θαζ’όιε δειαδή ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν πνπ ζα ρξεζηµνπνηείηαη ηόζν από ηα Σµήµαηα Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Μαδηθνύ Αζιεηηζµνύ , όζν θαη από ηνπο ηνπηθνύο Πνδνζθαηξηθνύο πιιόγνπο.
Οιεπγαζίερποςαθοπούνηηνζςνηήπηζηηοςσλοοηάπηηαείναιοιπαπακάηω:
1.

Άξδεπζε ,ζε ζπρλόηεηα πάληα ζε ζπλάξηεζε µε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη µε δηείζδεζε λεξνύ
νµνηόµνξθε θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 15 εθ. Kαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ µελώλ ν εξγνιάβνο
πξέπεη λα αξδεύεη ζε θαζεµεξηλή βάζε.Καηά ηνπο µήλεο απηνύο ην πόηηζµα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά
ηηο ώξεο πνπ δελ ππάξρεη ειηνθάλεηα, δει.πνιύ πξσί θαη βξάδπ. ε πεξίπησζε µε επάξθεηαο λεξνύ ε
άξδεπζε ζα γίλεηαη µε πδξνθόξν απηνθίλεην.
Λίπαλζε ηνπ ριννηάπεηα µε ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ιίπαλζεο ζηα πξνβιεπόµελα ρξνληθά
δηαζηήµαηα θαη απηά µε µεραληθό ηξόπν (ιηπαζµαηνδηαλνµέαο).Η ιίπαλζε πξέπεη λα γίλεηαη
µεηά ην θνύξεµα θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα αθνινπζεί πόηηζµα. Καη θπζηθά όπνηε άιινηε
παξαζηεί αλάγθε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ.
Η ιίπαλζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη µε ηελ ρξεζηµνπνίεζε εµπνξηθώλ ιηπαζµάησλ πνπ ζα
εθαξµόδνληαη ζύµθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαζθεπαζηή, µε ιήςε όισλ ησλ αλαγθαίσλ
πξνιεπηηθώλ µέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηα νπνία πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα
Ννµνζεζία.

2.Αεξηζµόο µε µεραλή («θαξνηηέξα»).
1. Κνύξεµα µε µέγηζην ρξόλν µεηαμύ ησλ θνπξεµάησλ ηελ 1 εβδνµάδα εθηόο εάλ νη ζπλζήθεο
(αγώλεο) απαηηνύλ ζπρλόηεξα.
Σν πξνηόλ ηνπ θνπξέµαηνο µε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ ζα µεηαθέξεηαη ζε ρώξν πνπ ζα ππνδείμεη ην
Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. . γηα θνµπνζηνπνίεζε.
Ο Αλάδνρνο µε δηθά ηνπ µέζα , µε ηελ επίβιεςε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ζα εθηειεί ηνλ απαξαίηεην
αεξηζµό ηνπ ζεηξαδίνπ θνµπνζηνπνίεζεο µία θνξά ηνλ µήλα.
2. Βνηάληζµα µε ηα ρέξηα, όπνηε θξηζεί απαξαίηεην.(µίληµνπµ 2 θνξέο ηνλ µήλα).
3. Ράληηζµα – ςεθαζµνί , πξνιεπηηθνί θαη θαηαζηαιηηθνί γηα µύθεηεο θαη έληνµα.
4. ∆ηαγξάµµηζε ηνπ Αγσληζηηθνύ ρώξνπ ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ θάζε αγώλα.
5. Δπηζθεπή ηεο πεξηνρήο ησλ ηεξµάησλ θαη όπνπ αιινύ µέζα ζην γήπεδν θξίλεηαη απαξαίηεην.
Η επηζθεπή πξέπεη λα γίλεηαη αµέζσο όηαλ νη θειίδεο είλαη 1-2 ηεηξαγσληθά
µέηξα. ε πεξίπησζε επηζθεπήο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη έδαθνο πάρνπο 4 εθ., λα
ηζνπεδώλεηαη ε πεξηνρή θαη λα ηνπνζεηείηαη έηνηµνο ριννηάπεηαο. Σέινο ζα πξέπεη λα
αθνινπζεί ειαθξύο θπιηλδξηζµόο.
6. «Πάηεµα» - θπιηλδξηζµόο πξίλ από θάζε επίζεµε αγσληζηηθή ππνρξέσζε ηνπ γεπέδνπ.
7. Καζαξηόηεηα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, πξίλ θαη µεηά ηε δηεμαγσγή θάζε αγώλα.
8. πληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ µε αληηθαηαζηάζεηο θζαξµέλσλ θαη
θαηεζηξαµµέλσλ πιηθώλ.
Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να διαθέηει µε δικέρ ηος δαπάνερ ηα ςλικά πος θα
σπηζιµοποιηθούν όπωρ :
1.Ληπάζµαηα.
2.Γθαδόλ-µίγµα γεπέδνπ
3. Γεσξγηθά Φάξµαθα.
4. Υξώµαηα δηαγξάµµηζεο.
5.Τιηθά άξδεπζεο – ζπληήξεζεο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ.
6. Απαπαίηηηορ και ολοκληπωµένορ µησανικόρ εξοπλιζµόρ για ηην διεξαγωγή ηων επγαζιών
πος πποαναθέπονηαι. (Αποδςκνειόµενορ µε ηιµολόγια αγοπάρ ηος εξοπλιζµού).
Δηδηθόηεξα:
ΥΛΟΟΚΟΠΣΙΚΟ ΣΡΑΚΣΔΡ 30 – 45 HP
ΔΠΑΝΑΠΟΡΔΑ
ΠΑΡΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ
ΑΜΜΟ∆ΙΑΝΟΜΔΑ
ΛΙΠΑΜΑΣΟ∆ΙΑΝΟΜΔΑ

ΦΔΚΑΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ 300 θαη πάλσ LIT
ΔΞΑΔΡΙΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΑΘΤ (30CM) ΚΑΙ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΟ ΑΔΡΙΜΟ
ΚΤΛΙΝ∆ΡΟ
ΓΡΑΜΜΟΥΑΡΑΚΣΗ
ΠΛΗΡΗ ΔΙΡΑ ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιαµβάλεη όια ηα µέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο
ησλ µεραλεµάησλ θαη πξνο ηελ αζθαιή ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ ηδίνπ ηνπ ρεηξηζηή,
αιιά θαη πξνο ηελ αζθάιεηα ηξίηνπ.
Δπίζεο λα απνθαηαζηήζεη θάζε ηπρόλ δεµηνπξγεζείζα δεµία ζε δίθηπα (∆ΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΑΓΑΠ θιπ.)
θαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεµηνπξγεζέλ µε ηδηώηεο πξόβιεµα (ηξαπµαηηζµό, δεµία ζε νηθίεο,
απηνθίλεηα θιπν.) ην νπνίν πξνέθπςε εμαηηίαο ησλ ζπλεξγείσλ, ησλ µεραλεµάησλ θαη ησλ νρεµάησλ
ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ.
Σέινο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθό ηνπ ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Διιεληθήο Ννµνζεζίαο (αζθάιηζε ζην ΙΚΑ θαη ηνπο ινηπνύο νξγαληζµνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο θαηά πεξίπησζε).
Να ζεµεησζεί όηη ηηο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εθηειεί θαηάιιειν, έµπεηξν εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ην
νπνίν ζα πξέπεη λα απαζρνιείηαη ζε θαζεµεξηλή βάζε ηο λιγόηεπο ηπειρ (3) ώπερ θαη ηηο εµέξεο ησλ
αγώλσλ όζεο ώξεο ρξεηαζηεί ώζηε ν αγσληζηηθόο ρώξνο ηνπ γεπέδνπ λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
Σν Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ζα αζθεί θαζεµεξηλά επνπηεία ζηνλ αλάδνρν, από ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο
θύιαμεο, ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ
γεπέδσλ , ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πηζηή ηήξεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ.
Πξνθεηµέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ από ην Ν.Π.Γ.Γ. , ν Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσµέλνο λα ηεξεί εβδνµαδηαίν εµεξνιόγην πινπνηεµέλσλ εξγαζηώλ, ην νπνίν ζα θαηαζέηεη ζηελ
Τπεξεζία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ( Παγθάινπ -Κίκσλνο 11) πξνο έγθξηζε.
Δπίζεο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ελεµεξώλεη ην Ν.Π.Γ.Γ. γηα θάζε εξγαζία ε νπνία πξνγξαµµαηίδεηαη λα
εθηειεζηεί θαζώο θαη ηνλ αθξηβή ρξόλν εθηέιεζήο ηεο.
ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο

 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α /8-8-2016) ¨Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)
 Σνπ Ν. 3463/8-6-2006 « Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
 Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α΄/204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
 Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξώζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ»,
ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ «Μείσζε Γηνηθεηηθώλ Βαξώλ – Απινπζηεύζεηο Γηαδηθαζηώλ», ηνπ Ν.4250/2014
(ΦΔΚ Α΄/74).
 Σνπ N.4270/2014 Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α/143/28.6.2014), θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ
ηζρύεη.
 Σνπ ΠΓ 80/2016


Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α΄/248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
 Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄/112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξόγξακκα
Γηαύγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο».

 Η κε αξηζκό 158/2016 απόθαζε ηεο αξρήο κε ζέκα « Έγθξηζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ,
ππεύζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α΄) γηα
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο Γεκόζηαο ύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ.
 Σσλ εθδνζεηζώλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο, θαζώο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη γεληθόηεξα θάζε δηάηαμε (λόκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο
απόθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ππεξεζηώλ, έζησ
θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη ηα θάησζη

1. Γηαθήξπμε
2- πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
3.- ηελ ηερληθή πεξηγξαθή
4.- ελδεηθηηθόο Πξνππνινγηζκόο
4.- ην ηηκνιόγην

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό (αξ. 117 ηνπ Ν. 4412/16).
Κάζε ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ θάθειν αλνηθηό πνπ ζα πεξηιακβάλεη:
1. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο
2. Δγγξαθή ζηελ αληίζηνηρε Δπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζα πξνζθνκίδνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν
(άξζξν 92 ηνπ Ν.4412/2016)
Ο θύξηνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα θάησζη:
. Τπεύζπλε δήισζε ζπληαγκέλε ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Τπεύζπλεο
Γήισζεο ( ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 ( Α 147 ) .
α. Έλαλ ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» (άξζξν 93 ηνπ
Ν.4412/2016)
β. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (άξζξν 94 ηνπ Ν.4412/2016).
γ. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (άξζξν 95 ηνπ
Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κξηηήξην Καηαθύξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά κε βάζε
ηελ ηηκή γηα ην ζύλνιν ηεο παξνρήο Τπεξεζίαο.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Τπογπαθή ζύμβαζηρ

Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξώζεθε ε εξγαζία ππνρξενύηαη εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξόλνπ (αξ. 105 ηνπ
Ν. 4412/16) από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξόζθιεζεο ,γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ. Η δηάξθεηα ζύκβαζεο ζα είλαη (1) έλα έηνο.

ΑΡΘΡΟ 7o
Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ην
ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο Φ.Π.Α.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζύλνιό ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ
ζπλόινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
Δκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ
Ο αλάδνρνο ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ε εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ζην
Ν.Π.Γ.Γ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Γήκνπ Διεπζίλαο εθόζνλ έρεη εηδνπνηεζεί εγθαίξσο από ηνλ αξκόδην ππάιιειν, επηά (7)
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ, ε εξγαζία πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε θζνξά ή ζσκαηηθή βιάβε ηξίησλ πνπ ζα νθείιεηαη ζε
θαθό ρεηξηζκό.

ΑΡΘΡΟ 10Ο
Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ε Τπεξεζία ζα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο (αξ. 216
ηνπ Ν. 4412 /16) ή δνθηκαζίεο ησλ απηνθηλήησλ γηα δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα
πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Πληπωμή αναδόσος

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ –ΚΡΑΣΗΔΙ

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ην ηέινο ηεο θάζε εθδξνκήο κεηά από ηε ζύλαςε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή, όπσο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 είλαη ηα θάησζη:
1. Πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ
ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016
2. Σηκνιόγην ηνπ αλαδόρνπ
3. Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ αλαδόρνπ, εάλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ¨Δμνθιήζεθε¨
4. Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνύλ
λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθό, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Παπαλαβή παπεσόμενηρ ςπηπεζίαρ
Η παξαιαβή ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο γίλεηαη από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη (παξ. 5 ηνπ αξ.
221 ηνπ Ν. 4412/16)

ΑΡΘΡΟ 13ο
Γαπάνερ πος βαπύνοςν ηον ανάδοσο
Όιεο νη δαπάλεο θόξνη , ηέιε, θεξύθεηα ραξηόζεκα, θαη θξαηήζεηο:
1) Φόξνο 0,06% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ
2) Φόξνο εηζνδήκαηνο 8%,
ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.
3) Φόξνο 0,06 ππέξ ΑΔΠ
Ο Φ.Π.Α. ζα βαξύλεη ην Ν.Π.Γ.Γ. .

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
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