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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την επισκευή μερική ανακατασκευή και εγκατάσταση
γερανογέφυρας ανυψωτικής ικανότητας πέντε τόνων στο συνεργείο επισκευής οχημάτων του
αμαξοστασίου του Δήμου μας η οποία υπέστη βλάβη.
Η επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικά συνεργεία, συνιστά παροχή
υπηρεσίας, για την οποία το συνεργείο εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, διότι
η προέχουσα σύμβαση στις περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσίας (επισκευή
ή συντήρηση) και όχι η πώληση αγαθών (Εγκ. Υπ. Οικον. Σ. 2144/192/ΠΟΛ.
215/1987).
Εάν η αξία των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν αναγράφεται χωριστά στο
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, θεωρείται (από πλευράς παρακράτησης φόρου) ότι λαμβάνουν
χώρα δύο συναλλαγές, σε κάθε μία από τις οποίες εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής
παρακράτησης (Έγγρ. Υπ. Οικον. 1035378/2480/1991).
Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα εγκατάσταση
δηλαδή τον κύριο φορέα της γερανογέφυρας του πλαγιοφορείς της καθώς και τους τροχούς
κύλισης.
Πρέπει να αντικαταστήσει με καινούργια:
Ι. τον ηλεκτροκίνητο της γερανογέφυρας
Ανυψωτικής ικανότητας σε τόνους
(5) πέντε
Φορέα
μονού
Άνοιγμα σε μέτρα
(9,80) εννέα και ογδόντα
Μήκος
το υπάρχον
Βαρουλκοφορείο, χαμηλής κρέμασης, ηλεκτροκίνητο σύγχρονο καινούργιο κατασκευασμένο
σύμφωνα με το πρότυπο σύστημα ISO 9001:2008.
Ταχύτητες ανύψωσης
(2) Δύο
Ταχύτητες φορείου βαρούλκου
(2) Δύο
Διαδρομή αγκίστρου σε μέτρα
(6) έξι
Φέρει οριακό διακόπτη στο άνω και κάτω άκρο της μπασδέκας και σύστημα υπερφόρτωσης
(κόφτη βάρους).
ΙΙ. Εξοπλισμός γερανογέφυρας
Για την προώθηση της γερανογέφυρας ο ανάδοχος χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες πλαγιοφορείς
και τροχούς όπου θα προσαρμοστούν δύο καινούργιοι ηλεκτρομειωτήρες δύο ταχυτήτων, η
κατά μήκος τροφοδοσία της γερανογέφυρας γίνεται από την υπάρχουσα στο κτίριο γραμμή
τύπου Ω , ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει αντικαθιστώντας το μέρος του καλωδίου που
υπέστη ζημία, την υπόλοιπη υπόλοιπη καλωδίωση από το ειδικού τύπου πλακέ καλώδιο, καθώς
και τα λοιπά καλώδια της γερανογέφυρας με νέα
Οφείλει να αντικαταστήσει τον ηλεκτρικό πίνακα λειτουργίας και χειρισμών με ρυθμιστική
διάταξη ισχύος Inverter, η οποία να επιτρέπει την ομαλή εκκίνηση/ επιβράδυνση και τη ρύθμιση
της ταχύτητας στην πορεία της γερανογέφυρας καθώς και τη γραμμή τύπου Ω επί της
γερανογέφυρας με καινούργιο και να τοποθετήσει καινούργιους τερματικούς διακόπτες.

Επιπλέον, η γερανογέφυρα πρέπει να διαθέτει τηλεχειριστήριο με δεύτερο πομπό ως spare,
τερματικούς διακόπτες για τη γέφυρα και το φορείο και φαροσειρήνα led με σιγή/ ρύθμιση
έντασης.
Η γερανογέφυρα κινείται επάνω σε πλατύπελμους δοκούς ανάλογης αντοχής με λάμα οι οποίοι
βρίσκονται ήδη τοποθετημένοι και ευθυγραμμισμένοι στο κτίριο του συνεργείου.
Ο ανάδοχος θα χρησημοποιήση τον κύριο φορέα HEB 400 μήκους (10) δέκα περίπου μέτρων.
Όλη η εγκατάσταση της γερανογέφυρας παραδίδεται από τον ανάδοχο βαμμένη σε χρώμα
κατάλληλων προδιαγραφών για μέταλλα.
Με το πέρας της επισκευής ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην παράδοση της πλήρους
τοποθετημένης γερανογέφυρας στις εγκαταστάσεις του συνεργείου σε πλήρη λειτουργία καθώς
και το πλήρη τεχνικό φάκελο CE.
Επισημαίνεται ότι όλη η όλη επισκευή ανακατασκευή πρέπει να είναι στιβαρή και να
χρησιμοποιηθούν υλικά άριστης ποιότητας και αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής, για την
εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και μακρού χρόνου ζωής. Επίσης, θα πρέπει ο
εξοπλισμός να είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, να φέρει σήμανση CE και να
συνοδεύεται απαραίτητα από τεχνικό φάκελο, ώστε να λάβει την κατάλληλη πιστοποίηση. Κάθε
διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου
εξοπλισμού με prospectus των κατασκευαστικών οίκων των επιμέρους εξαρτημάτων της
γερανογέφυρας, ώστε να αξιολογηθούν. Στην παρούσα ανάθεση περιλαμβάνονται: α) η
μεταφορά των εξαρτημάτων της γερανογέφυρας από τις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου μας
στις εγκαταστάσεις του/της αναδόχου και β) η μεταφορά και η τοποθέτηση της γερανογέφυρας
στο χώρο του συνεργείου του Δήμου.
Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τον /την ανάδοχο τελεί εγγυήσεως
καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους. Εξάρτημα ή είδος σε περίπτωση βλάβης
αντικαθίσταται άμεσα από τον/την ανάδοχο.
Ο υποψήφιοι πρίν από την ανάληψη της σύμβασης οφείλουν να επισκεφτούν το χώρο και να
υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους σχετική συνοπτική έκθεση των εργασιών οφείλουν
επίσης να συνοδεύουν την προσφορά τους με τα τεχνικά εγχειρίδια των προτεινόμενων στην
προσφορά τους μηχανολογικών εξαρτημάτων.
Όλες οι εργασίες οφείλουν να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα:
Τις απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή και την επισήμανσή τους με τη σήμανση CE,
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως αυτή
εναρμονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο ( ΠΔ 57/2010, ΦΕΚ 97/Α’/25.06.2010 ).
Τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχο τους, όπως ορίζεται στον «Κανονισμό Ελέγχων
Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25.8.2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003).
Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
Κριτήριο της ανάθεσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
O προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% , (€
4.800,00) ήτοι €24.800,00 συνολικά και βαρύνει τον Κ.Α 20.6262.0012 του προϋπολογισμό του
Δήμου οικονομικού έτους 2021, χρηματοδότηση από ανταποδοτικά.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ: Επισκευή & μερική ανακατασκευή γερανογέφυρας
Εργασία επισκευής και μερικής ανακατασκευής γερανογέφυρας πλήρως εγκατεστημένης στο
συνεργείο οχημάτων του Δήμου.
Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μηχανολογικά ανταλλακτικά και διάφορα υλικά ,τα
μεταφορικά καθώς και ο σχετικός τεχνικός φάκελος για τη λήψη κατάλληλης πιστοποίησης.
Τιμή κατ’ αποκοπή χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι χιλιάδες ευρώ
Αριθμητικώς: 20.000,00 €
Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%) βαρύνει τον Δήμο.
Ηλιούπολη 04. Φεβρ.2021

Θεωρήθηκε
Ο Προιστάμενος Δ/νσης
α.α.
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Ο Προιστάμενος
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ: Επισκευή & μερική ανακατασκευή γερανογέφυρας
Εργασία επισκευής και μερικής ανακατασκευής γερανογέφυρας πλήρως εγκατεστημένης στο
συνεργείο οχημάτων του Δήμου.
Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μηχανολογικά ανταλλακτικά και διάφορα υλικά ,τα
μεταφορικά καθώς και ο σχετικός τεχνικός φάκελος για τη λήψη κατάλληλης πιστοποίησης.
Τιμή κατ’ αποκοπή χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ
ΕΥΡΩ Ολογράφως:
Αριθμητικώς: €
Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ 24%) βαρύνει τον Δήμο.
Ηλιούπολη
Ο Προσφέρων
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της εργασίας
Η επισκευή μερική ανακατασκευή και εγκατάσταση γερανογέφυρας ανυψωτικής ικανότητας πέντε
τόνων στο συνεργείο επισκευής οχημάτων του αμαξοστασίου του Δήμου μας η οποία υπέστη βλάβη.
O προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και βαρύνει εγγεγραμμένη πίστωση ΚΑ 20.6262.0012 του προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2021 .
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσα Νομοθεσία
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
➢ Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
➢ Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/τ.Α/8-8-16Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200/τ.Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206/τ.Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις
Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
➢ Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007
➢ Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.
➢ Τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 33/τ.Α/19.07.18) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»
➢ Τις διατάξεις του ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/τ. Α/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα.»
Από το έτος 1993, τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία κατασκευάζονται, διατίθενται στην αγορά,
εγκαθίστανται και λειτουργούν υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις :
• του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α’/25.06.2010) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανήματα και την
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και την κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93 », όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
• και της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25.08.2003 (ΦΕΚ 1186/Β/2003) « Κανονισμός Ελέγχων
Ανυψωτικών Μηχανημάτων » για τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχος των ανυψωτικών
μηχανημάτων.
ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Τεχνική Έκθεση- Περιγραφή-Προδιαγραφές
β) Τιμολόγιο μελέτης
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Τιμολόγιο Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο
Κριτήριο επιλογής αναδόχου
Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών που
περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη
χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των εργασιών και ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης. Προσφορά που θα γίνεται για μέρος των εργασιών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την εκτέλεση της
εργασίας, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο
ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση. Για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές,
σύμφωνα με τα παραπάνω, σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται :
➢ Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας , δηλαδή η
επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες:
παραλαβή, μεταφορά, και επιστροφής , οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
➢ Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας.
➢ Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδους εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους
και με τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής προμήθειας επί τόπου του
έργου και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως απαιτείται για την πλήρη
συντέλεση κάθε εργασίας.
➢ Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την προσωρινή
κατάληψη έκτασης για την μεταφορά ή αποθήκευσή τους.
➢ Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται .
Ο υποψήφιος ανάδοχος μαζί με την προσφορά του επι ποινή αποκλεισμού,
υποβάλλει:
Ι. Συνοπτική έκθεση των εργασιών μαζί με τα τεχνικά εγχειρίδια των προτεινόμενων
στην προσφορά τους μηχανολογικών εξαρτημάτων και τα πιστοποιητικά ποιότητας
της εταιρείας του.
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των απαιτήσεων του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ
97/Α’/25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (όπως αυτές
αποτυπώνονται στο 20ο άρθρο της παρούσης ).
ΙΙΙ.Με την υποβολή της προσφοράς του κάθε προσφέροντας-οικονομικός φορέας
(υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της
υπογραφής στην οποία δηλώνει ότι: τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.
Σημειώνεται δε ότι: Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.
Καθώς επίσης ότι δεν βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και
74 του ν.4412/16 και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 79-81 του ιδίου ως άνω νόμου.
ΙV. Ο μειοδότης οικονομικός φορέας υποχρεούται κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού στην προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:
1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

(Κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 (§1 &2) τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν την
ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης ή προγενέστερη αυτής με την επιφύλαξη των διατάξεων της
από 13.03.20 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄) Π.Ν.Π.)
ΑΡΘΡΟ 6ο
Υπογραφή Σύμβασης
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα είκοσι ημερών, από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του
Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 όπως περιγράφεται κατωτέρω στο 17ο άρθρο της παρούσης για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του ιδίου ως άνω νόμου.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Μηχανικός Εξοπλισμός
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει δικό του μηχανολογικά εξοπλισμό (μεταφορικά μέσα)
υποβάλλει δικαιολογητικά μισθώσεως και τις αντίστοιχες κατά νόμον άδειες (περιβάλλοντος ,
μεταφορών κλπ). Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η κάθε είδους ανάθεση σε υπεργολάβο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ευθύνες – Υποχρεώσεις του αναδόχου
O ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς
επίσης και για την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο
φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις για ζημιές που
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και
σε έργα δημοσίου , Δήμων και σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα .
H δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολο τους που πρέπει να καταβληθούν από τον ανάδοχο δηλαδή
εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εκτέλεση της Εργασίας
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ομαλή και ταχύτατη εκτέλεση των εργασιών
επισκευής της γερανογέφυρας εκτός και εντός του συνεργείου οχημάτων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος Πληρωμής
Το συμβατικό τίμημα καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια
επιτροπή, την έκδοση και κατάθεση τιμολογίου στο αρμόδιο τμήμα και την κατάθεση πλήρους φακέλου
δικαιολογητικών, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δαπάνη. (Ν. 4583/18). Σε περίπτωση κατάθεσης του
σχετικού τιμολογίου κατά το τελευταίο εικοσαήμερο του ημερολογιακού έτους, τότε τα σχετικά
τιμολόγια, λόγω λήξης του οικονομικού έτους ΄μεταφέρονται και εξοφλούνται το επόμενο οικονομικό
έτος, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών έναρξης του επόμενου οικονομικού έτους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν σταθερές
και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της εκτελούμενης εργασίας δύο μήνες.
1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες
προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως
συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα
της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή
προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου
παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί
τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα,
κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής .
ΑΡΘΡΟ 14ο
Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης.
Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής,
την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση
επί των ενστάσεων, την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών
λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας:
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται
από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής . Η
ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφαση της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεση
τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις
πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την
επιτροπή παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εγγυήσεις.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ
ΑΡΘΡΟ 16ο
Φόροι – τέλη – κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο ΦΠΑ
βαρύνει τον Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Ποινικές ρήτρες
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και
με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων,
εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Επιπλέον ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:

α) 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 β) αν υπερέβη υπαίτια τη
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την
περίπτωση γ ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του. Η τασσόμενη
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται
η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. & β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Εκτός τω ανωτέρω μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια
ΑΡΘΡΟ 20ο
Λοιπά-Απαιτήσεις νομοθεσία
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α’/25.06.2010) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και
377/93», τα ανυψωτικά μηχανήματα οφείλουν:
α) να φέρουν ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που θα παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία :
• την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή, και, ενδεχομένως, του
εντολοδόχου του,
• την περιγραφή του μηχανήματος,
• τη σήμανση « CE »,
• την περιγραφή της σειράς ή του τύπου,

• τον αριθμό σειράς εάν υπάρχει,
• το έτος κατασκευής, ήτοι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατασκευής
β) να συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα έγγραφα:
• τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ στην Ελληνική γλώσσα,
• οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα,
• σχέδια, διαγράμματα, περιγραφές κλπ, που απαιτούνται για την χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή
του μηχανήματος και για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του.
Πριν από τη διάθεση του μηχανήματος στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του, ο κατασκευαστής, ή ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ή ο εισαγωγέας όταν πρόκειται για εισαγόμενο ανυψωτικό
μηχάνημα από τρίτη εκτός ΕΕ χώρα και το διαθέτει με την επωνυμία του ή το δικό του εμπορικό σήμα,
εξασφαλίζει ότι :
Α ) το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας,
Β ) ο τεχνικός φάκελος είναι διαθέσιμος,
Γ ) παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οδηγίες χρήσης, σχέδια, διαγράμματα,
Δ ) εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης,
Ε ) συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και ότι η δήλωση αυτή συνοδεύει το μηχάνημα σε κάθε
περίπτωση,
Στ ) επιθέτει ορθά τη σήμανση CE.
ΑΡΘΡΟ 21ο
Για ότι δεν προβλέφθηκε, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 όπως διορθώθηκε,
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ηλιούπολη 04.Φεβρ.2021

Θεωρήθηκε
Ο Προιστάμενος Δ/νσης
α.α.

Ελέγχθηκε
Ο Προιστάμενος

O Συντάκτης

Γιώργος Σ.Κακάτσιος

Γιώργος Σ.Κακάτσιος

