ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Aριθµ. Μελέτης : 18/21

1.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗ
2.ΝΥ∆ΡΙΟΥ
3.ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00€
ΦΠΑ 24% :
7.200,20€
ΣΥΝΟΛΟ
: 37.200,00€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Aριθµ. Μελέτης : 18/21

1.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗ
2.ΝΥ∆ΡΙΟΥ
3.ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ

Τεχνική Περιγραφή
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Aριθµ. Μελέτης : 18/21

1.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗ
2.ΝΥ∆ΡΙΟΥ
3.ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αρούσα µελέτη συντάχθηκε αό την υηρεσία Πράσινου του ∆ήµου Λευκάδας και αφορά
την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του χλοοτάητα των γηέδων 1.Πλάτωνος
Γληγόρη,2.Νυδριού και 3.Αγ.Πέτρου συνολικού εµβαδού 18.000 µ2 .
Το χρονικό διάστηµα των εργασιών συντήρησης θα διαρκέσει αό την υογραφή της
σύµβασης και για 16 µήνες.
Οι εργασίες θα ρέει να γίνονται αό εαγγελµατίες µε αοδεδειγµένη εµειρία σε έργα και
εργασίες κατασκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα σε
αθλητικούς φυσικούς χλοοτάητες οδοσφαιρικών ή άλλων γηέδων.
Η εµειρία θα αοδεικνύεται τους αρακάτω τρόους:
Κατάλογο µε τις συντηρήσεις χλοοταήτων ου έχει αναλάβει ο υοψήφιος
ανάδοχος τα τελευταία 3 χρόνια. Θα ρέει να δίνονται τον όνοµα και τα στοιχεία
εικοινωνίας του φορέα. Ο υοψήφιος θα ρέει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον µία (1)
σύµβαση συντήρησης φυσικού χλοοτάητα οδοσφαιρικού γηέδου την τελευταία τριετία.
Ειλέον, οι εαγγελµατίες ου θα συµµετάσχουν θα ρέει να υοβάλλουν τεχνικά στοιχεία,
δηλαδή,
• τεχνική εριγραφή των ροσφερόµενων εργασιών σύµφωνα µε τις ααιτήσεις της
µελέτης,
• την υοδοµή – εξολισµό ου διαθέτουν (το οοίο θα αοδεικνύεται είτε µε
ιστοοιητικά ιδιοκτησίας είτε µε υεύθυνη για την υενοικίασή τους στην οοία θα
αναφέρεται ότι για τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου ου θα υενοικιαστούν θα
ροσκοµιστούν και τα συµφωνητικό µίσθωσης το οοίο θα αναφέρει ότι µισθώνεται
για τη συγκεκριµένη εργασία)
και οτιδήοτε άλλο κρίνεται ααραίτητο για την αόδειξη της ικανότητας εκτέλεσης της
εν λόγω εργασίας.
Τέλος, οι υοψήφιοι εαγγελµατίες θα ρέει να ροσκοµίσουν δίλωµα χειριστή ελκυστήρα
Όλα τα αραάνω δικαιολογητικά θα ροσκοµιστούν ριν την υογραφή της σύµβασης.
Η αρούσα µελέτη συντάχθηκε µε τις εξής αραδοχές:
1. Η συνολική ειφάνεια του χλοοτάητα, των τριών γηέδων , δηλαδή ο αγωνιστικός χώρος
χωρίς αράλευρες ειφάνειες µετρήθηκαν σε 18,00 στρέµµατα.
Οι εργασίες ου ααιτούνται για την συντήρηση & αναβάθµιση του χλοοτάητα των
∆ηµοτικών Σταδίων είναι:
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Αρθρο1.1
Έλεγχος και µικροεισκευή αρδευτικού συστήµατος
Θα γίνεται ρογραµµατισµός , έλεγχος και µικροεισκευές του αρδευτικού συστήµατος
όου και όοτε ααιτηθούν και θα ραγµατοοιούνται αό τον ανάδοχο µε την αροχή
των ααιτούµενων υλικών (µέκ γηέδου , ηλεκτροβάνες) , αό την υηρεσία κατόιν
γρατής αιτήσεως του αναδόχου ρος αυτήν.
Μονάδα µέτρησης στρέµµατα : Τιµή ανά στρέµµα € 40,00
Άρθρο 1.2
Λίανση χλοοτάητα, χειρωνακτική
Λίανση χλοοτάητα χειρωνακτική ή µε λιασµατοδιανοµέα, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00. Στην τιµή µονάδας εριλαµβάνεται η ροµήθεια και
µεταφορά του λιάσµατος εί τόου του έργου και η οµοιόµορφη διασορά του στην
ειφάνεια του χλοοτάητα µε τα χέρια ή µε λιασµατοδιανοµέα.Θα ραγµατοοιούνται 4
εφαρµογές κατά τη διάρκεια του έτους σύµφωνα µε τις ανάγκες του χλοοτάητα και τις
υοδείξεις της υηρεσίας.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
Μονάδα µέτρησης : Στρέµµατα

Τιµή ανά στρέµµα € 40,00

Άρθρο 1.3
Κούρεµα του χλοοτάητα
Η εργασία κουρέµατος θα γίνεται µε χλοοκοτικό ελκυστήρα 21Hp και άνω, ο οοίος
θα έχει δυνατότητα ρύθµισης του ύψους κοής αό 2,5 έως 10 εκατοστά, είσης θα διαθέτει
κάδο συλλογής του κοµµένου χόρτου .
Το γκαζόν θα κουρεύεται για τους µήνες Αρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και
Σετέµβριο ανά 10ήµερο , σε ύψος τριών-τεσσάρων εκατοστών µετά την λήξη των αθλητικών
δραστηριοτήτων. Για τους µήνες Οκτώβριο και Μάρτιο ανά 15νθήµερο και τους µήνες
Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο το χόρτο θα κουρεύεται µια φορά το µήνα
σε ύψος έντε (5) εκατοστών µετά την λήξη των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Κατά την εργασία κουρέµατος τα µαχαίρια του χορτοκοτικού ρέει να είναι καλά
ακονισµένα έτσι ώστε να γίνεται καλή κοή στο φύλλο του χόρτου. Προσοχή κατά την
εργασία του κουρέµατος δεν θα ρέει να αφήνονται φυτικά υολείµµατα και ο χλοοτάητας
να έχει στεγνώσει ολύ καλά.
Πριν το κούρεµα και µετά αό αθλητικές δραστηριότητες, θα γίνεται µάζεµα των
σκουιδιών (χαρτιά, κύελλα αό καφέ, συσκευασίες αναψυκτικών, κλ) µέσα στον χώρο
άθλησης συµεριλαµβανοµένων και των βοηθητικών χώρων σε λαστικούς σάκους
σκουιδιών διαστάσεων 0,60µ.Χ1,10µ. Οι σάκοι θα δένονται στο εάνω µέρος και θα
µεταφέρονται στον λησιέστερο κάδο αορριµµάτων.
Συνολικά η ειφάνεια κοής αφορά δώδεκα ερίου στρέµµατα (12στρ) χλοοτάητα γηέδου
και αφορά τα
γήεδα Λευκάδας και Νυδριού. Τα φυτικα υολείµµατα ου θα
αράγονται κατά την εργασία των κουρεµάτων , θα µεταφέρονται µε ευθύνη του
αναδόχου σε χώρο ου θα του υοδεικνύεται αό την υηρεσία.
Αρθρο 1.4
Βοτάνισµα χλοοτάητα, µε χρήση ζιζανιοκτόνων
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00
Βοτάνισµα χλοοτάητα µε χρήση ζιζανιοκτόνων για τον εριορισµό των λατύφυλλων,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαάνες
του εργατοτεχνικού ροσωικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων
ου θα χρησιµοοιηθούν.
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Μονάδα µέτρησης : Στρέµµατα

Τιµή ανά στρέµµα (στρ) €40,00

Αρθρο 1.5
Αερισµός χλοοτάητα
Αερισµός είναι η καλλιεργητική φροντίδα µε κατάλληλο εργαλείο, µε την οοία το έδαφος ου
έχει υοστεί συµίεση, ανακουφίζεται και αοκτά εκ νέου την ικανότητα της ανεµόδιστης
κυκλοφορίας των υγρών και των αερίων στοιχείων. Στην τιµή εριλαµβάνονται οι δαάνες
του εργατοτεχνικού ροσωικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων ου θα
χρησιµοοιηθούν. Αφορά τα γήεδα Πλάτωνα Γληγόρη και Νυδριού.
Μονάδα µέτρησης : εανάληψη

Τιµή ανά εανάληψη (εαν.) €55,00

Άρθρο 1.6
Αραίωµα χλοοτάητα (καθαρισµός, thatching)
Αραίωµα του χλοοτάητα (καθαρισµός του thatch) µε κατάλληλο εργαλείο, σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-08-00. Στην τιµή εριλαµβάνονται οι δαάνες του
εργατοτεχνικού ροσωικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων ου θα χρησιµοοιηθούν.
Αφορά τα γήεδα Πλάτωνα Γληγόρη και Νυδριού.
Μονάδα µέτρησης Στρέµµατα

: Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) €55,00

Άρθρο 1.7
Γενική Αµµοδιανοµή
Η εργασία ροβλέει την ροµήθεια καιδιάστρωση λυµένης άµµου, αρίστης οιότητας,
ααλλαγµένης λήρως αό ξένα σώµατα και έτρες οοιασδήοτε κοκκοµετρίας. Η άµµος
διαστρώνεται υό µορφή film σε όλη την έκταση του γηέδου και δηµιουργεί το εριβάλλον
βλάστησης του νέου σόρου. Η εργασία εκτελείται µε εξειδικευµένο µηχανολογικό εξολισµό.
Ακολουθεί σβάρνισµα - τελική διάστρωση της άµµου. Η εργασία εκτελείται µε ειδικό
αρελκόµενο και συµβάλει στην οµοιόµορφη κατανοµή της άµµου σε όλη την έκταση του
αγωνιστικού χώρου.Στην τιµή εριλαµβάνονται οι δαάνες του εργατοτεχνικού ροσωικού,
των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων ου θα χρησιµοοιηθούν.
Μονάδα µέτρησης : εανάληψη

Τιµή ανά εανάληψη (εαν.) €120,00

Άρθρο 1.8
Εισορά χλοοτάητα
Το αντικείµενο εισοράς χλοοτάητα εριλαµβάνει τα ακόλουθα:
-1. Την ροµήθεια σόρου της έγκρισης της Υηρεσίας, ιστοοιηµένου, ρόσφατης εσοδείας,
συσκευασµένου σε σάκους ου θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος και τον οίκο
αραγωγής και τη σορά µε την ροβλεόµενη οσότητα, ανάλογα µε το είδος του σόρου.
-2. Την αολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα.
-3. Την λίανσή του µε ειφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίασµα µε ιχνοστοιχεία.
-4. Την ρώτη άρδευση καθώς και τις µετέειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάητα µέσω
του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αοµάκρυνση των αγριόχορτων ου
τυχόν θα φυτρώσουν και την εανασορά χλοοτάητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του
ροκύψει αραιό ή ανεαρκές.
-5. Το ρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάητας αοκτήσει ύψος 10 cm.
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην
τιµή εριλαµβάνονται οι άσης φύσεως δαάνες του εργατοτεχνικού ροσωικού, των
υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την ειτυχή εγκατάσταση του χλοοτάητα.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ).Αφορά τα γήεδα Πλάτωνα Γληγόρη και Νυδριού
Μονάδα µέτρησης : στρέµµατα

€600,00
5

Άρθρο 1.9
Εγκατάσταση ροαρασκευασµένου χλοοτάητα
Το αντικείµενο εγκατάστασης ροαρασκευασµένου χλοοτάητα εριλαµβάνει τα εξής:
-1. Την αφαίρεση τυχόν υάρχοντος χλοοτάητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε
βάθος 20 cm, όσες φορές ααιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους.
-2. Την ροµήθεια, µεταφορά εί τόου και οµοιόµορφη διάστρωση εµλουτισµένης τύρφης,
ερλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 1012 cm
-3. Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη
ειφάνεια.
-4. Την αολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα.
-5. Την ροµήθεια, τη µεταφορά στον τόο του έργου και την τοοθέτηση, µε οοιοδήοτε
µέσο, του έτοιµου χλοοτάητα.
-6. Την λίανση του µε ειφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίασµα µε ιχνοστοιχεία.
-7. Την αοµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών ου θα ροκύψουν κατά την εγκατάσταση
του χλοοτάητα.
-8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάητα µέσω
του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αοµάκρυνση των αγριοχόρτων ου
τυχόν θα φυτρώσουν και την εανασορά χλοοτάητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του
ροκύψει αραιό ή ανεαρκές.
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην
τιµή εριλαµβάνονται οι άσης φύσεως δαάνες του εργατοτεχνικού ροσωικού, των
υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την ειτυχή εγκατάσταση του χλοοτάητα.
Τιµή ανά στρέµµα
Μονάδα µέτρησης : Στρέµµατα

€3.000,00

Άρθρο 1.10
Φυτοροστασία χλοοτάητα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00
Καταολέµηση ασθενειών µε ρολητική ή θεραευτική εφαρµογή εγκεκριµένων χηµικών ή
βιολογικών µυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασµάτων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαµβάνονται οι δαάνες του εργατοτεχνικού ροσωικού, των
µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων ου θα χρησιµοοιηθούν.
Τιµή ανά στρέµµα (στρ).Αφορά τα γήεδα Πλάτωνα Γληγόρη,Νυδριού και Αγ.Πέτρου.
Μονάδα µέτρησης : Στρέµµατα

€40,00

Άρθρο 1.11
Γραµµοχάραξη χλοοτάητα
Η γραµµογράφηση του γηέδου αφορά είτε την ανανέωση µε λευκό χρώµα των αγωνιστικών
γραµµών είτε την εξαρχής γραµµοχάραξη µετά την ερίοδο ανάαυλας των αγωνιστικών
δραστηριοτήτων. Στην τιµή εριλαµβάνονται οι δαάνες του εργατοτεχνικού ροσωικού,
των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων ου θα χρησιµοοιηθούν. Αφορά τα
γήεδα Πλάτωνα Γληγόρη και Νυδριού.
Τιµή ανά εανάληψη (εαν.)
Μονάδα µέτρησης : εφαρµογή

€90,00
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Η συχνότητα των εργασιών συντήρησης θα ροσαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε
χώρου και τις εικρατούσες καιρικές συνθήκες και άντα καθ' υόδειξη της ειβλέουσας
Υηρεσίας.
Οι οσότητες δύναται να τροοοιηθούν αό την αρµόδια υηρεσία-Τµήµα Πρασίνου &
Περ/ντος- ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου (να µειωθούν ή να αυξηθούν) ανά κατηγορία
χωρίς να αλλάζει η τιµή ανά τεµάχιο και χωρίς να υερβεί το οσό συνολικά των 37.200,00€.
Ο ροϋολογισµός της εργασίας ανέρχεται στις 37.200,00€ συµεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α
24%.
Για την εκτέλεση της εργασίας, έχει ροβλεφθεί αντίστοιχη ίστωση, στον ροϋολογισµό
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021, στον Κ.Α 35.6262.001 µε τίτλο: «Συντήρηση χλοοτάητα
γηέδων ∆ήµου Λευκάδας» και έως του οσού των 11.625,00 €. Το υόλοιο οσό των
25.575,00 € θα ροβλεφθεί στον ροϋ/σµό οικ. έτους 2022.
Λευκάδα 07/7/2021
Θεωρήθηκε
Λευκάδα 07/07/2021

Ο Συντάξας

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κ.α.α.

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗ
2.ΝΥ∆ΡΙΟΥ
3.ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ

Aριθµ. Μελέτης : 18/21

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Είδος Εργασιών

A/A

Μον. Mετρ.

Ποσότητα

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
40

Έλεγχος και µικροεπισκευή
αρδευτικού συστήµατος
Λίπανση χλοοτάπητα,
χειρονακτική
Κούρεµα χλοοτάπητα µε µικρό
ελκυστήρα µε χλοοκοπτική
εξάρτηση

στρ.

18

στρ.

18X4
φορές=72

40

420

30

Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε χρήση
ζιζανιοκτόνων
Αερισµός χλοοτάπητα

στρ.

στρ.

7

Αραίωµα χλοοτάπητα
(καθαρισµός, thatching)
Γενική αµµοδιανοµή

8
9

1
2
3

4
5
6

10
11

∆απάνη
(Ευρώ)
720

2880

στρ.

επαν.

18x2
εφαρμογές=36
12

12.600
1440

40
55

660

12

55

660

επαν.

12

120

1440

Επισπορά χλοοτάπητα

στρ.

12

600

7200

Εγκατάσταση
προπαρασκευασµένου
χλοοτάπητα
Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, µε
ψεκαστικό µηχάνηµα

στρ.

0,2

3000

600

στρ.

18

40

720

επαν.

12

90

1080

Σύνολο :

30.000,00€

ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.200,00€
37.200,00€

Γραμμογράφηση γηπέδου (έναρξη
εργασίας από 01/12/2021)

Θεωρήθηκε
Λευκάδα 07/07/2021
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κ.α.α.

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Συντάξας

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗ
2.ΝΥ∆ΡΙΟΥ
3.ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ

Aριθµ. Μελέτης : 18/21

Συγγραφή υποχρεώσεων

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο συγγραφής
Η ανάθεση της αροχής υηρεσιών συντήρησης του χλοοτάητα των γηέδων «Πλάτωνα
Νυδριού και Αγίου Πέτρου.
Άρθρο 2ο :

Γρηγόρη ,

Ισχύουσες διατάξεις

Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης διέπεται από τις
διατάξεις:
• Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
• Τα άρθρα 58 και 72, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» ιδίως των άρθρων 7
και 13 έως 15
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις»
• Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
• Του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
• Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
• Του Ν.4555/2018 [Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I]
• Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016)
• τον ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού
πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία»

Άρθρο 3ο :Συµβατικά στοιχεία

9

Τα συµβατικά στοιχεία είναι:
α. Προϋολογισµός µελέτης
β. Τεχνική εριγραφή –µελέτη
γ. Η συγγραφή υοχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόος υοβολής ροσφορών.
Οι τιµές των ροαναφερόµενων εργασιών στην αρούσα θα ρέει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, η συνολική δε
τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Οι τιµές θα δίνονται µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το οσοστό Φ.Π.Α. εί τοις %, στο
οοίο υάγεται η υηρεσία.
Στην τιµή θα εριλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος µε το οοίο ειβαρύνεται.
Εισηµαίνεται ότι εφόσον η ροσφερόµενη τιµή δεν ροκύτει µε σαφήνεια, όως ορίζεται στην
αρούσα, οι ροσφορές θα αορρίτονται ως ααράδεκτες.
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος ου θα ροσφέρει την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της ανωτέρω
ροαναφερόµενης εργασίας .
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές ροσφορές
Οι τιµές µονάδος εργασίας , θα είναι σταθερές καθ’ όλη την χρονική διάρκεια των υό εκτέλεση εργασιών
και άντα σύµφωνες µε την αρχική ροσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασιών.
Οι εργασίες για την Συντήρηση Χλοοτάητα του ∆ηµοτικού Σταδίου «Πλάτωνα Γληγόρη» του Νυδριού
και του Αγίου Πέτρου, θα γίνονται σε συνεννόηση µε την αρµόδια υηρεσία ήτοι το Τµήµα Καθαριότητας
Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου κατά την διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης των όρων της σύµβασης.
Η συνολική διάρκεια σύµβασης για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα είναι δεκαέξι (16) µήνες αό
την εοµένη της υογραφής της σχετικής σύµβασης µεταξύ των δύο συµβαλλόµενων µερών.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Συµβατικά στοιχεία εργασιών.
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Η συγγραφή υοχρεώσεων.
Η Τεχνική Έκθεση .
Ο ενδεικτικός ροϋολογισµός.
Το τιµολόγιο ροσφοράς του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ∆εκτοί στην διαδικασία .
∆ικαίωµα συµµετοχής στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για τις ανωτέρω ροαναφερόµενες εργασίες
έχουν :
Φυσικά και νοµικά ρόσωα
Ενώσεις και κοινοραξίες ου υοβάλλουν κοινή ροσφορά
Συνεταιρισµοί ου ασχολούνται και έχουν εξειδίκευση µε της ως ανωτέρω ροαναφερόµενης εργασίας.
Ικανοοιητικό είεδο εµειρίας συναφές µε το αντικείµενο των εργασίων και να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον (1) αρόµοια εργασία µε τα είδη των εργασιών της µελέτης, κατά τη διάρκεια των τριών
τελευταίων ετών.
Κατάλληλη και εαρκή στελέχωση της ειχείρησης του και συγκεκριµένα:
Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέει κατά τα 3 έτη να έχουν αασχολήσει ανά έτος τουλάχιστον 2 άτοµα
εργατοτεχνικό ροσωικό καθώς είσης και 1 γεωόνο ή τεχνολόγο γεωόνο, µε χρόνο κτήσεως τυχίου
τουλάχιστον 5 έτη.
Ο υεύθυνος γεωόνος ου θα ορίσει ο Ανάδοχος, για την είβλεψη των εργασιών συντήρησης, αν δεν είναι
ο ίδιος, θα ρέει να έχει αοδεδειγµένη εµειρία σε συντήρηση χλοοταήτων.
Εαρκή εξολισµό για την εκτέλεση των εργασιών της Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών της µελέτης.
Τα ααραίτητα δικαιολογητικά ου ρέει να ροσκοµιστούν αναφέρονται αναλυτικά στην αρούσα.
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Οι διαγωνιζόµενοι ααιτείται να ροσκοµίσουν ιστοοιητικό εκαίδευσης για εξειδίκευση στη
συντήρηση/ διαχείριση χλοοτάητα γηέδων αό αναγνωρισµένο φορέα, ου διαθέτουν οι ίδιοι ή
αασχολούµενος στην ειχείρησή τους γεωόνος ή τεχνολόγος γεωόνος.
Πρότυα διασφάλισης οιότητας και ρότυα εριβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να διαθέτουν:
α) Πιστοοιητικό ISO 9001 εν ισχύ για τη διασφάλιση οιότητας ή άλλο αντίστοιχο,
Το αραάνω ιστοοιητικό ρέει να έχουν εδίο εφαρµογής τη συντήρηση χλοοτάητα
Για την αόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν :
1) Κατάλογο εκτελεσµένων εργασιών, αρόµοιων µε τα είδη των εργασιών της µελέτης ανά έτος, στον οοίο
θα αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις εργασιών σε συντήρηση χλοοταήτων, κατά τα τελευταία 3 έτη.
Ο κατάλογος θα ρέει να αναφέρει τίτλο έργου/ εργασίας, οσό σύµβασης, διάρκεια σύµβασης και φορέα
υλοοίησης. Ο κατάλογος θα ρέει να συνοδεύεται αό βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης - συνεργασίας αό
τους φορείς υλοοίησης των έργων / εργασιών.
Ο κατάλογος θα ρέει να έχει τουλάχιστον µία (1) σύµβαση συντήρησης φυσικού χλοοτάητα
οδοσφαιρικού γηέδου την τελευταία τριετία. Οι εργασίες του καταλόγου θα ρέει να αοδεικνύουν
εµειρία σε συντήρηση χλοοτάητα.
Οι αροχές υηρεσιών αοδεικνύονται εάν ο φορέας είναι:
α) ∆ηµόσια Αρχή µε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή τις αντίστοιχες συµβάσεις και αν είναι:
β) Ιδιωτικός φορέας, µε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, τιµολόγια και τα αντίστοιχα συµφωνητικά θεωρηµένα
αό την αρµόδια ∆ΟΥ ή τη κατάσταση συµφωνητικών της αραγράφου 16 του άρθρου 8 ν.1882/90.

2) Βεβαίωση Μητρώου Εργολητών Πρασίνου του ΥΠΟΜΕ∆Ι, σε ισχύ, µε εξειδικευµένη εµειρία σε έργα/
εργασίες ρασίνου καθώς και αντίγραφο τυχίου σουδών Γεωόνου ή ΤΕ Γεωονίας και άδεια άσκησης
εαγγέλµατος εφόσον είναι γεωτεχνικός, του συµµετέχοντος ή ενός τουλάχιστον αασχολούµενου
αοδεδειγµένα στην ειχείρηση.
3) Υεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του αναδόχου στην οοία θα δηλώνονται τα στοιχεία (Ονοµατεώνυµο,
τίτλος τυχίου, εικοινωνία) του υεύθυνου ειστήµονα για τον συντονισµό και την αρακολούθηση των
εργασιών και υεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υεύθυνου ειστήµονα µε ψηφιακή υογραφή ή γνήσιο
της υογραφής ερί αοδοχής της θέσης, συνοδευόµενη αό αντίγραφο τίτλου σουδών και οοιοδήοτε
νόµιµο έγγραφο αοδεικνύει την εµειρία του σε συντήρηση χλοοταήτων, εφόσον υεύθυνος
αρακολούθησης και συντονισµού των εργασιών δεν είναι ο ίδιος ο ανάδοχος.
Για την αόδειξη της συµµόρφωσής τους µε ρότυα διασφάλισης οιότητας και ρότυα εριβαλλοντικής
διαχείρισης οι οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν:
α) Πιστοοιητικό ISO9001 εν ισχύ για τη διασφάλιση οιότητας ή άλλο αντίστοιχο,
Το αραάνω ιστοοιητικό ρέει να έχουν εδίο εφαρµογής τη συντήρηση χλοοτάητα.
Κατάσταση ροσωικού:
Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέει κατά τα τελευταία 3 έτη να έχουν αασχολήσει ανά έτος τουλάχιστον 2 άτοµα
εργατοτεχνικό ροσωικό καθώς είσης και 1 γεωόνο ή τεχνολόγο γεωόνο, µε χρόνο κτήσεως τυχίου
τουλάχιστον 5 έτη.
Για το λόγο αυτό ααραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α) Ονοµαστική κατάσταση ροσωικού αό αρµόδια υηρεσία (ΙΚΑ, Ειθεώρηση εργασίας, Ε7, ή άλλο) ου
θα αοδεικνύει ότι ο συµµετέχων ράγµατι αασχόλησε κατά τα ροηγούµενα τρία έτη τουλάχιστον 2
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άτοµα εργατοτεχνικό ροσωικό ανά έτος καθώς και 1 γεωόνο ή τεχνολόγο γεωόνο, στην οοία θα
αναφέρεται η ειδικότητα µε την οοία έχουν ροσληφθεί.
β) Αντίγραφο τυχίου σουδών Γεωόνου ή ΤΕ Γεωονίας τουλάχιστον ενός ατόµου αασχολούµενου στην
ειχείρηση και άδεια άσκησης εαγγέλµατος εφόσον ααιτείται η έκδοσή της.
γ) Πιστοοιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων του ίδιου του συµµετέχοντα ή Γεωόνου ή
Τεχνολόγου Γεωόνου ου αασχολεί στην Ειχείρησή του.
Η κατοχή τυχίου Γεωόνου Ανώτατου Εκαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή τυχίου Τµήµατος Φυτικής
Παραγωγής ή Τµήµατος ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωονίας εέχει
θέση ιστοοιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων αορίστου ισχύος.
ΑΡΘΡΟ 8Ο: Υοχρεώσεις αναδόχου.
Ο ανάδοχος έχει την υοχρέωση όως µέσα σε ροθεσµία όχι µικρότερη των έντε ( 5 ) ηµερών ούτε
µεγαλύτερη των δέκα ( 10 ) ηµερών αό την κοινοοίηση της αόφασης ανάθεσης, να ροσέλθει για την
υογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η σύµβαση θα υογραφεί αό τον νόµιµο εκρόσωο του ροσφέροντα και αό τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου
Λευκάδας, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία αό την οοία και διέεται.
Τυχόν διαφορά αό την σύµβαση αυτή ροκύψει θα υάγεται στην αρµοδιότητα των Ελληνικών
δικαστηρίων .
ΑΡΘΡΟ 9ο: Ρήτρες για εκπρόθεσµη εκτέλεση εργασιών.

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει αό υαιτιότητά του την εκτέλεση των εργασιών στο ∆ήµο έστω και µιας ,
τότε ο ανάδοχος είναι υοχρεωµένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήµο ως οινική
ρήτρα 2% για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Η οινική ρήτρα αρακρατείται αό το λογαριασµό ληρωµής.
Σε ερίτωση καθυστέρησης ου θα οφείλεται σε υαιτιότητα του δήµου ή σε ανώτερη βία η ροθεσµία θα
αρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εµόδιο αυτό. Ο ανάδοχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν
θα δικαιούται οοιαδήοτε αοζηµίωση αό το δήµο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι αραιτείται τώρα αό
κάθε σχετικό δικαίωµα ή αξίωσή του.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών , ο ανάδοχος είναι υοχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υοδείξεις της
αρµόδιας υηρεσίας του ∆ήµου.

Άρθρο 10
Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Η αραλαβή των αρεχόµενων υηρεσιών γίνεται αό την ειτροή αραλαβής ου συγκροτήθηκε µε την
υ' αριθµό 13/2021 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής.
Κατά τη διαδικασία αραλαβής διενεργείται ο ααιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
σύµβαση, µορεί δε να καλείται να αραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η ειτροή αραλαβής κρίνει ότι οι αρεχόµενες υηρεσίες δεν ανταοκρίνονται λήρως στους όρους
της σύµβασης, συντάσσεται ρωτόκολλο ροσωρινής αραλαβής, ου αναφέρει τις αρεκκλίσεις ου
διαιστώθηκαν αό τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες αρεκκλίσεις εηρεάζουν
την καταλληλότητα των αρεχόµενων υηρεσιών και συνεώς αν µορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
Στην ερίτωση ου διαιστωθεί ότι δεν εηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη αόφαση του
αρµόδιου αοφαινόµενου οργάνου, µορεί να εγκριθεί η αραλαβή των εν λόγω αρεχόµενων υηρεσιών,
µε έκτωση εί της συµβατικής αξίας, η οοία θα ρέει να είναι ανάλογη ρος τις διαιστωθείσες
αρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω αόφασης, η ειτροή αραλαβής υοχρεούται να ροβεί στην
οριστική αραλαβή των αρεχόµενων υηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό ρωτόκολλο
οριστικής αραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αόφαση.
Το ρωτόκολλο οριστικής αραλαβής εγκρίνεται αό το αρµόδιο αοφαινόµενο όργανο µε αόφασή του, η
οοία κοινοοιείται υοχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν αρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30
ηµερών αό την ηµεροµηνία υοβολής του και δεν ληφθεί σχετική αόφαση για την έγκριση ή την
αόρριψή του, θεωρείται ότι η αραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα αό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη αραλαβή και την ληρωµή του αναδόχου,
ραγµατοοιούνται οι ροβλεόµενοι αό τη σύµβαση έλεγχοι αό ειτροή ου συγκροτείται µε αόφαση
του αρµοδίου αοφαινοµένου οργάνου, στην οοία δεν µορεί να συµµετέχουν ο ρόεδρος και τα µέλη της
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ειτροής ου ραγµατοοίησε την αραλαβή στον ροβλεόµενο αό την σύµβαση χρόνο. Η αραάνω
ειτροή αραλαβής ροβαίνει σε όλες τις διαδικασίες αραλαβής ου ροβλέονται αό την σύµβαση και
συντάσσει τα σχετικά ρωτόκολλα. Οοιαδήοτε ενέργεια ου έγινε αό την αρχική ειτροή αραλαβής,
δεν λαµβάνεται υόψη.
Άρθρο 11

Αόρριψη αραδοτέου - Αντικατάσταση
Σε ερίτωση οριστικής αόρριψης ολόκληρου ή µέρους των αρεχόµενων υηρεσιών, µε έκτωση εί της
συµβατικής αξίας, µε αόφαση του αρµόδιου αοφαινόµενου οργάνου, ύστερα αό γνωµοδότηση της
ειτροής αραλαβής, µορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υηρεσιών αυτών µε άλλα, ου να είναι,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή ροθεσµία ου ορίζεται αό την αόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η ροθεσµία ου ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν µορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε
άροχος των υηρεσιών θεωρείται ως εκρόθεσµος και υόκειται σε οινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο
218 του Ν. 4412/2016, λόγω εκρόθεσµης αράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υηρεσίες ου αορρίφθηκαν µέσα στην ροθεσµία ου του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκτωτος και υόκειται στις ροβλεόµενες
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 12ο:
Τρόος ληρωµής.
Η ληρωµή θα γίνεται τµηµατικά & στο 100% της αξίας των ροσκοµιζοµένων τιµολογίων των εργασιών
, µετά την σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και µετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηµατικού
εντάλµατος, αφού δε γίνουν όλες οι αό τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις
.ΑΡΘΡΟ 13ο :
Κρατήσεις.
Είσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94/Φ.Ε.Κ. 43Α/22-3-94 κατά την διάρκεια των
εργασιών θα γίνεται αρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8%, καθώς και όλες οι ροβλεόµενες κρατήσεις αό
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 14ο :
Είλυση διαφορών
Οι διαφορές ου θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, ειλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Θεωρήθηκε
Λευκάδα 07/07/2021
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κ.α.α.

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Συντάξας

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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