ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ «υντιρθςθ και Επιςκευι καυςτιρων και
δεξαμενών καυςίμων(λεβθτοςτάςιο
πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο Γκαράη του
Διμου)»
ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑ.Μ: ΠΡΟΜ.24/2020
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝΚ.Α 20.6262.0015
Πλθροφορίεσ: 2109970151 & 210 9970069 CPV 45259300-0
ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά ςτθν εργαςία «υντιρθςθ και Επιςκευι καυςτιρων και
δεξαμενών καυςίμων (λεβθτοςτάςιο πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο Γκαράη του Διμου)», θ οποία κα
γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. Θ παροφςα
μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016 και
του Ν. 4555/2018 όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
Θ παροφςα μελζτθ αφορά τον κακαριςμό του λζβθτα, τον ζλεγχο των μπεκ του καυςτιρα και τυχόν
αντικατάςταςθ αυτϊν, τθν μζτρθςθ των καυςαερίων, τον κακαριςμό και ρφκμιςθ ακίδων
ςπινκθριςμοφ, τθν ρφκμιςθ αναλογίασ αζρα-καυςίμου, τον ζλεγχο καμινάδασ, τον ζλεγχο
διαρροϊν, τον ζλεγχο αεριςμοφ του λεβθτοςταςίου, δοκιμι αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων λζβθτακαυςτιρα και γενικά οποιαδιποτε εργαςία χρειαςτεί για τθν ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ
κζρμανςθσ. Συχόν μικροανταλλακτικά που κα χρειαςτοφν κα επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν αρμόδια επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ εργαςίασ, Φφλλο ελζγχου με τισ εργαςίεσ που εκτζλεςε και
τισ μετριςεισ των καυςαερίων.
Οι εν λόγω εργαςίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ
ςτο Γκαράη του Διμου, εν όψει του χειμϊνα που ζρχεται.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα
όπωσ παρουςιάηεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων πενιντα οκτώ ευρώ (558,00 €)
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 24% και κα βαρφνει τον Κ.Α 20.6262.0015 «υντιρθςθ και
Επιςκευι καυςτιρων και δεξαμενϊν καυςίμων »του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ
ζτουσ 2020. Θ Χρθματοδότθςθ κα γίνει από ανταποδοτικά.
Θλιοφπολθ, 12-11-2020
Θεωρικθκε
Θ ςυντάκτρια
Α. Καρατηίκα

Ο Διευκυντισ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ «υντιρθςθ και Επιςκευι καυςτιρων και
δεξαμενών καυςίμων (λεβθτοςτάςιο
πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο Γκαράη του
Διμου)»
ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.Μ: ΠΡΟΜ. 24/2020
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κ.Α 20.6262.0015
Πλθροφορίεσ: 2109970151 & 210 9970069
CPV 45259300-0

Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΛΕΒΘΣΟΣΑΙΟΤ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΘ ΣΟ ΓΚΑΡΑΗ
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ

Μ.Μ.
ΚΑΣϋ
ΑΠΟΚΟΠΘ

ΣΙΜΗ
450,00

ΔΑΠΑΝΗ
450,00

ΤΝΟΛΟ:

450,00

ΦΠΑ
(24%):

108,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ:

558,00

Θλιοφπολθ, 12-11-2020
Θ ςυντάκτρια
Α. Καρατηίκα

Θεωρικθκε
Ο Διευκυντισ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ «υντιρθςθ και Επιςκευι καυςτιρων και
δεξαμενών καυςίμων (λεβθτοςτάςιο
πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο Γκαράη του
Διμου)»
ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.Μ: ΠΡΟΜ. 24/2020
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κ.Α 20.6262.0015
Πλθροφορίεσ: 2109970151 & 210 9970069
CPV 45259300-0

Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΛΕΒΘΣΟΣΑΙΟΤ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΘΕΡΜΑΝΘ ΣΟ ΓΚΑΡΑΗ
ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ

Μ.Μ.
ΚΑΣϋ
ΑΠΟΚΟΠΘ

ΣΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΝΟΛΟ:
ΦΠΑ
(24%):
ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ:

Ολογράφωσ: ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΜΗ:…………………………………………………………………………….
ΦΠΑ:………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ:…...............................................................................................

Ημερομθνία,……………

Ο Προςφζρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ «υντιρθςθ και Επιςκευι καυςτιρων και
δεξαμενών καυςίμων (λεβθτοςτάςιο
πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο Γκαράη του
Διμου)»
ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.Μ: ΠΡΟΜ. 24/2020
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Κ.Α 20.6262.0015
Πλθροφορίεσ: 2109970151 & 210 9970069
CPV 45259300-0

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν εργαςία «υντιρθςθ και Επιςκευι
καυςτιρων και δεξαμενών καυςίμων (λεβθτοςτάςιο πετρελαίου κζρμανςθσ ςτο
Γκαράη του Διμου)».
Θ διάρκεια τθσ ανάκεςθσείναι ζωσ15-12-2020.
Θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό τωνπεντακοςίων πενιντα οκτώ ευρώ (558,00
€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 24%

και κα βαρφνει τον Κ.Α 20.6262.0015.

Αναλυτικότερα κα βαρφνει τον Κ.Α 20.6262.0015 «υντιρθςθ και Επιςκευι καυςτιρων
και δεξαμενϊν καυςίμων »του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2020.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σα ςτοιχεία τθσ ανάκεςθσ κατά ςειρά είναι:
- Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
- Σεχνικι Ζκκεςθ
- Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
-Σιμολόγιο προςφοράσ

ΑΡΘΡΟ 3ο
Θ παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010, του
Ν. 4412/2016 και του Ν. 4555/2018 όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο προςφζρων-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του κα
προςκομίςει:
1)Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από
αρμόδια Αρχι ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι τθρεί τισ υποχρεώςεισ του όπωσ αυτζσ
απορρζουν από το άρκρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίςκεται ςε μια από
τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 κακώσ και ότι δεν
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα άρκρα 79 ζωσ 81 του
Ν.4412/2016.
2)Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι
Γ.Ε.ΜΗ. ώςτε να αποδεικνφεται ότι θ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι ςχετικι
με το αντικείμενο τθσ προμικειασ (με θμερομθνία ζκδοςθσ ωσ τριάντα εργάςιμεσ
μζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ), κακώσ και Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιών από Δ.Ο.Τ. (θ
ΓΕΜΗ)
ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα είναι εφικτι θ υπογραφι τθσ ανάκεςθσ.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε καμία
ανακεϊρθςθ.
Θ πλθρωμι κα γίνει με ζνταλμα που κα εκδοκεί με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Σο ζνταλμα κα είναι
ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το άρκρο 200 του
Ν.4412/2016 και εφόςον θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των εργαςιϊν,
δεν διαπίςτωςε καμία κακοτεχνία ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία
των ςταδίων τθσ παροχισ των εργαςιϊν.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η προκεςμία ολοκλιρωςθσ των εργαςιών για τθν παροχι υπθρεςίασ κακορίηεται
ζωσ 15/12/2020.
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ ανάκεςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν
χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Διμου και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.
Οι

ποινικζσ

ριτρεσ

υπολογίηονται

ωσ

εξισ:

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50%
τθσ

προβλεπόμενθσ

ςυνολικισ

διάρκειασ

τθσ

ανάκεςθσ

ι

ςε

περίπτωςθ

τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν

εκπρόκεςμα, β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα
5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν
εκπρόκεςμα, γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι
ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ
ανάκεςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ
και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ανάκεςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. Σο ποςό
των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. Θ
επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να
κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Σον ανάδοχο κα βαρφνουν εξ ολοκλιρου φόροι, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν τθν
θμζρα του Διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ μελλοντικι νόμιμθ κράτθςθ. Σα πάςθσ φφςεωσ
ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ (αρχικοφ και τυχόν επαναλθπτικοφ) βαρφνουν
τουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ
υπθρεςίασ που διοικεί τθν ανάκεςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ανάκεςθσ µπορεί να
παρατείνεται µζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθµα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ
περιπτϊςεισ

που

δεν

οφείλονται

ςε

υπαιτιότθτα

του

αναδόχου.

Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ανάκεςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθµα
παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να
υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ανάκεςθσ, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με το άρκρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16.
Θ κατάπτωςθ κάκε ποινικισ ριτρασ που μπορεί να ςυμβεί κατά τθ διάρκεια τθσ
ανάκεςθσ, ςυμφωνείται να γίνεται, με απόφαςθ Δθμάρχου που κα είναι ανζκκλθτθ
και δεν κα υπόκεινται ςε οποιοδιποτε ζνδικο μζςο ενϊπιον Δικαςτικισ ι άλλθσ Αρχισ,
αλλιϊσ παραιτείται απ’ αρχισ ο παροχζασ από παρόμοιο δικαίωμα του.
ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο παροχζασ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα που εμπίπτουν
ςτον τομζα τθσ ευκφνθσ του και περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ. Κατά τθν
παραλαβι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν εξετάηετε και διαπιςτϊνετε θ κανονικι λειτουργία
ι οποιουδιποτε είδουσ πρόβλθμα που ςχετίηεται με τισ υπθρεςίεσ. Ο παροχζασ
υποχρεοφται να ενθμερϊνει άμεςα τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν πορεία
των εργαςιϊν.
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ
αυτισ διενεργείται από τθν κακ’ φλθναρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ
οποία ορίηεται µε απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 216 του Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν
αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι
ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα και ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ τόςο
τισ αςτικζσ όςο και ποινικζσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι ηθμιζσ που τυχόν ςυμβοφν, είτε
από δικι του υπαιτιότθτα είτε από εργαηόμενο ςϋ αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, το
οποίο αςφαλίηει ςτον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα. Τποχρεοφται επίςθσ να τθρεί τισ
κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, τισ περί προςλιψεων, εργατικϊν
ατυχθμάτων και όλουσ εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Για ότι δεν προβλζφκθκε κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν, ιςχφουν οι διατάξεισ
του ν.4412/16 κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν αρμόδια είναι τα ελλθνικά
δικαςτιρια.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Οι εργαςίεσ που περιγράφονται ςε προθγοφμενα άρκρα είναι δεςμευτικζσ και πρζπει
να περαιωκοφν ςτο ςφνολο τουσ υποχρεωτικά.
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα
του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο:

Θ παραλαβι, κα γίνει από τθν οικεία επιτροπι που ζχει οριςκεί, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 219 & 221 του Νόμου 4412/2016. Εάν κατά τθν παραλαβι
διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ τθσ παραλαμβανομζνθσ
υπθρεςίασ ι τθν αποκατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν ι λειτουργικϊν ανωμαλιϊν
αυτισ.
Θλιοφπολθ, 12/11/2020
Θ ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ

Καρατηίκα Αγγελικι

Ο Διευκυντισ

