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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

«Mίσθωση ΦΟΡΤΗΓΟY ανατρεπόμενου με

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

τον οδηγό»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 14/2016

CPV : 60181000-0

Τ ΕΥ ΧΟ Σ Τ ΕΧΝΙΚΩ Ν ΠΡΟ Δ Ι ΑΓ Ρ ΑΦ Ω Ν
«Μίσθωση ΦΟΡΤΗΓΟΥ ανατρεπόμενου με τον οδηγό»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 33.210,00 €

Κ.Α. 30.6234.01 : « Μισθώματα μεταφορικών μέσων»

Κ.Α. 30.7425.01 «Δαπάνες πυροπροστασίας - πυρασφάλειας
περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης»

16REQ003862621 2016-02-22
«Mίσθωση ΦΟΡΤΗΓΟY ανατρεπόμενου με

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

τον οδηγό»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προϋπολογισμού 33.210,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
(27.000,00 + 6.210,00 Φ.Π.Α. = 33.210,00) συντάσσονται μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου
και αφορούν την προμήθεια μίσθωσης φορτηγού ανατρεπόμενου με τον οδηγό. Οι λόγοι που επιβάλλουν
την μίσθωση ανατρεπόμενου φορτηγού είναι οι εξής παρακάτω:


Σε διάφορα σημεία του Δήμου υπάρχουν ετοιμόρροπα κτίσματα επικίνδυνα και εγκαταλελειμμένα ,
εστίες περιθωριακών ατόμων, που είναι απαραίτητο να κατεδαφιστούν για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας.



Μεταφορά χωμάτων και αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις επικειμένων σε κοινόχρηστους
χώρους,



Στο Δήμο μας υπάρχουν φυσικά ρέματα , τα οποία σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων ,
αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής και για το λόγο αυτό η Υπηρεσία σε
τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνει στον καθαρισμό τους.



Κατά την έναρξη της θερινής περιόδου η αναγκαιότητα του καθαρισμού οικοπέδων και
κοινοχρήστων χώρων από χόρτα , κλαδιά κλπ λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6234.01 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» τους παρακάτω κωδικούς
του προϋπολογισμού εξόδων Οικ. Έτους 2016 και 2017.

Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
30.6234.01

«Μισθώματα μεταφορικών μέσων»

30.7425.01 «Δαπάνες πυροπροστασίας - πυρασφάλειας
περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης»

ΠΟΣΟ €
22.140,00
11.070,00
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ΑΡΘΡΟ 2ο

16REQ003862621
2016-02-22
Ισχύουσες διατάξεις
Η Προμήθεια μίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων και μηχανημάτων εκσκαφής, φόρτωσης & κατεδάφισης ,
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
1.

Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 παρ. 9 & 10 του Δ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώνεται το
άρθρο με το Ν.3731/2008, και άρθρο 273 παρ1 του Δ.Κ.Κ/2006Ν.3463/06).

2.

Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

3.

Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ)Της υπ’αριθμ.
Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ
1789/12-11-2010), με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών
(Ε.Π.Π.), οι προμήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως
το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

4.

Του

Ν. 4257/14 (αρ. 67) περί κατάργησης των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 199 του Ν

3463/2006.

ΣΥΚΙΕΣ 15 / 1 / 2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ ανατρεπόμενο

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
150

Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο 17 ton

Οι απαιτούμενες ημέρεςς εργασίας του φορτηγού, θα κατανεμηθούν χρονικά, σε διάστημα 12 μηνών ή
μέχρι να εξαντληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, οι οποίες και θα διαμορφώνουν το
πρόγραμμα των εργασιών.

ΣΥΚΙΕΣ 15 / 1 / 2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μ/Μ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

150

ΦΟΡΤΗΓΟ ανατρεπόμενο
1

Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο 17 ton

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
180,00
(Εκατόν ογδντα ευρώ)

Μίσθωση ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου με ωφέλιμο φορτίο άνω των δέκα επτά (17) τόνων,
για ημερήσια απασχόληση 8,00 ωρών εργασίας (ημερομίσθιο), από 7:00 έως 15:00.
Για το όχημα τα οποίο θα μισθωθεί για τις ανάγκες του Δήμου, θα πρέπει να προσκομισθούν επίσημα
έγγραφα του κατασκευαστή (εγχειρίδια ή έντυποι κατάλογοι) προκειμένου να διαπιστωθούν τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος αιτηθεί για κάποια μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου , το οποίο δεν
είναι καταγεγραμμένο στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τη
μίσθωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης. Η τιμή αυτής της εκμίσθωσης
προκύπτει με την εφαρμογή της έκπτωσης ίσης με την έκπτωση που προσέφερε ο ανάδοχος
(εκμισθωτής).

ΣΥΚΙΕΣ 15 / 1 / 2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ανατρεπόμενο

1

Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο 17 ton

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

150

180,00

27.000,00

ΣΥΝΟΛΟ =

27.000,00

ΦΠΑ 23% =

6.210,00

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =

33.210,00

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της παροχής εργασίας για την μίσθωση ΦΟΡΤΗΓΟΥ ανατρεπόμενου,
ανέρχεται στο ποσό των 33.210,00 € μαζί με τον ΦΠΑ 23%.
Το κόστος της μίσθωσης του φορτηγού υπερέχει του κόστους απασχόλησης του οδηγού.

ΣΥΚΙΕΣ 15 / 1 / 2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε
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5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους
όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, η
ανατιθέμενη μίσθωση με τίτλο «Mίσθωση ΦΟΡΤΗΓΟY ανατρεπόμενου με τον οδηγό».
Το αντικείμενο της μίσθωσης, που περιγράφεται στην Τεχνική έκθεση, αφορά τη μίσθωση φορτηγού κλπ
με τον οδηγό του για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 παρ. 9 & 10 του Δ.Κ.Κ/2006 Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώνεται το
άρθρο με το Ν.3731/2008, και άρθρο 273 παρ1 του Δ.Κ.Κ/2006Ν.3463/06).
2. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
3. Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ)Της υπ’αριθμ.
Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ
1789/12-11-2010), με την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών
(Ε.Π.Π.), οι προμήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως
το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
4. Του

Ν. 4257/14 (αρ. 67) περί κατάργησης των διατάξεων της παρ 3 του άρθρου 199 του Ν

3463/2006.
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ΑΡΘΡΟ 3o

16REQ003862621 2016-02-22
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
3) Η συγγραφή υποχρεώσεων
4) Η τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 4ο
Η εκτέλεση της μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του
ισχύοντος ΔΚΚ.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης


Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την υποχρέωση μαζί με τα δικαιολογητικά της προσφοράς να προσκομίσουν και
εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ. για ποσό ίσο με το 2%
του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. (540,00 €), σαν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που θα
ισχύει για τέσερις (4) μήνες από την διενέργεια του διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα
είναι συνταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.


Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να
αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με εγγύηση ίση προς 5% του συμβατικού
προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α., διάρκειας 6 μηνών από τη λήξη της σύμβασης. Η εγγύηση επιστολή
καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης ή κατά την υπογραφή αυτής.
Η εγγύηση καλής εκτελέσεως συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθεται υπό
μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του γραμματίου σύστασης
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα
πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν
διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν θα γίνονται δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των
υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συμβαλλομένων.
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ΑΡΘΡΟ 6ο

16REQ003862621 Σύμβαση
2016-02-22
- Παράταση σύμβασης
Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους από την ημέρα σύναψής της και θα αφορά την οκτάωρη
απασχόληση του μηχανήματος και του χειριστή του.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που
αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των
ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.
Ακόμα η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την
ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και
πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε του αριθμού των ωρών είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εκχώρηση της Σύμβασης
Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της
σύμβασης σε τρίτο χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του
Δημ. Συμβουλίου εφ΄ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά
την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Έναντι του Δήμου ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρον» υπεύθυνος μαζί
με αυτόν που τον υποκατέστησε.
Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ιδιοκτήτης
(εκμισθωτής), ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο
χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Μαζί με την αίτηση του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του
τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στον νέο ιδιοκτήτη (εκμισθωτή), ο οποίος
αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες
εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Οι αναγκαίες εργασίες που θα γίνουν με το μισθωμένο φορτηγό θα γίνουν στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών
παρουσία του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες άμεσα με χειριστή ή οδηγό εργαζόμενο με σχέση
μισθωτής εργασίας ή να τις εκτελέσει ο ίδιος εφόσον διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα χειρισμού
μηχανήματος ή οδήγησης οχήματος ,μετά την υπογραφή της συμβάσεως και η ανάλωση των
ημερομισθίων θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου.
Η μίσθωση θα ξεκινά από την ώρα παράδοσης του προς μίσθωση μηχανήματος έργου ή του οχήματος
στον τόπο εργασιών και η λήξη αυτής την ώρα παύσης εργασιών .Η μεταφορά αυτών στον τόπο εργασιών
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θα γίνεται με έξοδα του ανάδοχου . Η μίσθωση και η παράδοση εργασιών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα
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με τις ανάγκες του δήμου και η έκδοση
των σχετικών πρωτοκόλλων θα

πραγματοποιείται μετά την

ολοκλήρωση των κάθε φορά προς ανάθεση εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος ανταπόκρισης- Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ανταπόκριση
1. Ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) οφείλει να ανταποκριθεί για εργασία στις 7:00 το πρωί της επόμενης ημέρας,
αφού ειδοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τις 10:00 το πρωί από τον εντολέα (υπηρεσία).
Εάν ειδοποιηθεί μετά τις 10:00 το πρωί οφείλει να ανταποκριθεί για εργασία την μεθεπομένη στις 07:00 το
πρωί.
2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί ουσιώδη απόκλιση της
σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που το προς μίσθωση αντικείμενο παραδοθεί

ή αντικατασταθεί

μετά τη λήξη του

συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου χρόνου παράτασης , επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμων ωρών μίσθωσης . Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της μίσθωσης που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
4. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας χωρίς
το Φ.Π.Α. .
5. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο μειοδότης και μετατίθεται
αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
6. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο ο μειοδότης ή
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο μειοδότης δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υποχρεώσεις ανάδοχου

1.

Ο ανάδοχος - ιδιοκτήτης φορτηγού αυτοκινήτου (ανατρεπόμενο) οφείλει κατά την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης τα παρακάτω:
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1.1

Άδεια κυκλοφορίας του προς μίσθωση φορτηγού που θα αποδεικνύεται ότι το φορτηγό

1.2

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ

1.3

Αποδεικτικό ΚΤΕΟ που να αποδεικνύει ότι το φορτηγό αυτοκίνητο μπορεί να είναι σε
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αυτοκίνητο είναι δημοσίας
χρήσεως (Δ.Χ.).
χρήση κυκλοφορίας.
1.4

Απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας και τελών χρήσης

1.5

Δίπλωμα οδήγησης του οδηγού του φορτηγού

1.6

Την ασφάλεια του οδηγού.

Σημειώνεται ότι:
(α)δικαιολογητικά

που εκδόθηκαν από Δημόσιες Υπηρεσίες μπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
(β)δικαιολογητικά τα οποία είναι ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, αφού αρχικά έχουν επικυρωθεί από Δικηγόρο.(γ)επίσης γίνονται δεκτά
ευκρινή αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από δικηγόρο.

2.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση προκειμένου να μπορούν
να εκτελεσθούν οι εργασίες που θα του ανατεθούν.

3.

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε

ζημία ή βλάβη

προκληθεί από το χειρισμό του φορτηγού, οφειλόμενη σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων
μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τον οδηγό που απασχολεί στην παραπάνω εργασία.
Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων
και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση
τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος έχει
αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Δαπάνες που περιλαμβάνονται στην τιμή του μισθώματος
Στην τιμή του μισθώματος θα περιλαμβάνεται:
1.

οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των μηχανημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, κ.α.)

2.

οι δαπάνες συντήρησης, επισκευών και προμήθειας ανταλλακτικών του φορτηγού

3.

οι δαπάνες μεταφοράς του φορτηγού στον τόπο εργασιών

4.

οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, δαπάνες περίθαλψης, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του
συντονιστή και των χειριστών

5.

Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης των ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης
και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
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Βεβαίωση Απασχόλησης
Η απασχόληση (ημερομίσθιο) βεβαιώνεται κάθε ημέρα εργασίας από τον εντολέα.
Το δελτίο απασχόλησης που εκδίδει η υπηρεσία συνυπογράφουν ο εντολέας και ο εκμισθωτής ή ο
οδηγός ή ο χειριστής του οχήματος.
Σε περίπτωση βλάβης αυτοκινήτου ή μηχανήματος έργου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) οφείλει την
άμεση αντικατάσταση του εντός μίας ώρας. Σε περίπτωση που αυτό δεν υλοποιηθεί όσο χρόνο και αν
εργάστηκε προ της βλάβης, θεωρείται ότι δεν προσφέρθηκε εργασία από τον ιδιοκτήτη προς την
υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Τρόπος πληρωμής
Στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) λογαριασμός με τα
ημερομίσθια απασχόλησης του φορτηγού για το ενδιάμεσο διάστημα.
Η πληρωμή της αξίας των ημερομισθίων προς τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) θα γίνεται, μετά την
εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από πλευράς Δήμου Νεάπολης-Συκεών και εντός 30 ημερών από την
παραλαβή κάθε λογαριασμού και τιμολογίων.
Επί της αξίας των τιμολογίων θα διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις .Η αξία του Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, καθώς και
κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα από την σύνταξη
της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο

ΑΡΘΡΟ 15ο
Κήρυξη ανάδοχου ως έκπτωτου
1.

Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2.

Με την ίδια διαδικασία, ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον

δεν παρέδωσε το μίσθιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και σύμβαση.
3.

Στον έκπτωτο μειοδότη μετά από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται οι

εξής κυρώσεις:
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α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
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περίπτωση.

β. Εκτέλεση της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου μειοδότη είτε από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια του
διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας μίσθωση , αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή
έμμεση προκαλούμενη ζημιά του Δήμου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του
έκπτωτου μειοδότη. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται
νέα σύμβαση, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και με βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός αποκλεισμός του μειοδότη από συμβάσεις του Δήμου και των Δημοτικών του προσώπων
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο των δώδεκα (12)
μηνών.
δ. Καταλογισμός στον μειοδότη ποσού ίσου με το 10% της αξίας της μίσθωσης για την οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να την παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται κατά τις διατάξεις του

άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)..
ΣΥΚΙΕΣ 15 / 1 / 2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε
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