ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ΔΡΓΟ:

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΔΙΜΑΡΟΛΑΒΑ
ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΔΝΣΑΒΡΤΟΤ ΓΙΑ
ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΤΓΡΔΤΗ

ΑΔΠ 541 (2014ΔΠ54100001)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 39.999,99€
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA
VLACHOU
Ημερομηνία: 2017.10.25 10:20:18
ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΔΝΙΚΑ
Άξζξν 1

ν

Σίηινο έξγνπ - Σόπνο εθηέιεζεο έξγνπ - Φύζε εξγαζηώλ - Πξνϋπνινγηζκόο

Σίηινο έξγνπ:
Σόπνο εθηέιεζεο:
Φύζε εξγαζηώλ:
Πξνϋπνινγηζκόο:
Άξζξν 2

ν

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΔΙΜΑΡΟΛΑΒΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΔΝΣΑΒΡΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΤΓΡΔΤΗ
ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ
Τδξαπιηθέο εξγαζίεο.
39.999,99 € (κε Φ.Π.Α.)

Κύξηεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ζύκβαζε

Οη θύξηεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε είλαη ν Ν.4412/2016.
Α. ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άξζξν 3

ν

Δξγνιαβηθό πνζνζηό

ηηο ηηκέο ηωλ άξζξωλ δελ πεξηιακβάλεηαη ην εξγνιαβηθό πνζνζηό. Απηό θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηώ ηνηο
εθαηό (18%) θαη πξνζηίζεηαη επηπιένλ.
Άξζξν 4

Ο

Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. θαζνξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηό (24%) θαη βαξύλεη ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ. ηηο ηηκέο
ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη
θαη αλαγξάθεηαη ρωξηζηά.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ απόδνζε ηνπ Φ.Π.Α. ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 5

Ο

πλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο έξγνπ - Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
Σκεκαηηθέο πξνζεζκίεο δελ πξνβιέπνληαη.
Άξζξν 6

ν

Υξνλνδηάγξακκα

α. Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ηα (Φ.Α.Τ. – .ΑΤ.) ζα ππνβιεζνύλ εληόο δέθα
πέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
β. Η έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα γίλεη κέζα ζε 15 εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηνπ.
γ. Οη παξαπάλω πξνζεζκίεο ηζρύνπλ αλάινγα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Άξζξν 7

ν

πρλόηεηα ζύληαμεο ινγαξηαζκώλ

Η ζύληαμε ηωλ ινγαξηαζκώλ ζα είλαη ρξνληθά νπνηαδήπνηε.

Άξζξν 8

ν

Γηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε

Πξηλ ηελ παξαιαβή (πξνζωξηλή ή νξηζηηθή) είλαη δπλαηή ε παξάδνζε ζε ρξήζε ηνπ έξγνπ ζύκθωλα κε
ην άξζξν 169 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 9

ν

ήκαλζε εθηεινύκελωλ εξγαζηώλ

Ο αλάδνρνο, έρνληαο ηελ πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε γηα θάζε αηύρεκα από ππαηηηόηεηα ηωλ έξγωλ, είλαη
ππνρξεωκέλνο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ λα ηνπνζεηεί (θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε
θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο) όια ηα απαηηνύκελα κέζα ζήκαλζεο, ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
ν

Άξζξν 10

Δπζύλε έλαληη αηπρεκάηωλ

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέηξα, δεδνκέλνπ όηη επζύλεηαη πνηληθά θαη
αζηηθά εμ νινθιήξνπ γηα θάζε αηύρεκα πνπ ηπρόλ ζπκβεί ζην πξνζωπηθό πνπ απαζρνιείηαη απ' απηόλ ή
ηελ Τπεξεζία θαη θάζε ηξίην θαη ην νπνίν νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη γηα ιόγνπο θαλνληθήο ή όρη εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, ρωξίο λα ιεθζνύλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο.
Άξζξν11ν

Υξήζε «επί έιιαζνλ δαπαλώλ»

Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηωλ «επί έιιαζνλ δαπαλώλ», ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156
παξάγξαθν 3 ηνπ Ν.4412/2016.

Β. ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ν

Άξζξν 12

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο

Γεληθά, γηα ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ γηα ην είδνο θαη ηελ πνηόηεηα ηωλ πιηθώλ, ζα
εθαξκνζζνύλ νη ηζρύνπζεο πξόηππεο Πξνδηαγξαθέο, νη επίζεκνη Διιεληθνί θαλνληζκνί θαη ζε πεξίπηωζε
πνπ δελ ππάξρνπλ, νη επίζεκνη Γεξκαληθνί ή άιιν μέλνη επίζεκνη.
Δπηζεκαίλνπκε επίζεο όηη όιεο νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη κε ηηο
νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε ηελ ζπλερή παξνπζία ηωλ επηβιεπόληωλ κεραληθώλ ηεο ππεξεζίαο.

Καζηνξηά 1-09-2017
Ο ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Καζηνξηά 1-09-2017
Ο Πξνϊζηάκελνο Σ.Γ.Π.

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Καζηνξηά 1-09-2017
Ο Γ/ληεο Γ.Σ.Δ.

νθία Βιάρνπ
Πνιηηηθόζ Μεραληθόο Α’

ηέιηνο Κνηζάθνο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Α’

Αζαλάζηνο Βεθηάξεο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Α’

