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`
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ: Μίσθωση µηχ/κού εξοπλισµού
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
για κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ.
(Κ.Α.35 6233.06)
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπολογισµού : 13.466,40 €
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
µε Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
CPV 60182000-7
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΗΛ. 213 2123025, 31
Α∆ΑΜ: 16REQ004202037 2016-04-13
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη µίσθωση δύο (2) αυτοκινούµενων τηλεσκοπικών καλαθοφόρων οχηµάτων το
ένα µε ανάπτυγµα βραχίονα 18-20 µέτρα, το δε άλλο µε ανάπτυγµα βραχίονα 25-26 µέτρα για
κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων του ∆ήµου Πειραιά, όπως αυτά αναφέρονται και
περιγράφονται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στην τεχνική περιγραφή, προϋπολογίσθηκε
το ποσόν των 13.466,40 € (∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ) , συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%,

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ
Καλαθοφόρο όχηµα
µε ανάπτυγµα
βραχίονα 18-20µ.

2

Καλαθοφόρο όχηµα
µε ανάπτυγµα
βραχίονα 18-20µ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ/ΗΜΕΡΑ
€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)

1

27
εργάσιµες

250,00

6.750,00

2

6

275,00

1.650,00

Κυριακές &
εξαιρέσιµες

3

Καλαθοφόρο όχηµα
µε ανάπτυγµα
βραχίονα 25-26µ.

3

6
εργάσιµες

300,00

1.800,00

4

Καλαθοφόρο όχηµα
µε ανάπτυγµα
βραχίονα 25-26µ.

4

2

330,00

660,00

Κυριακές &
εξαιρέσιµες
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.860,00
2.606,40
13.466,40
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35 6233.06 του προϋπολογισµού του
οικονοµικού έτους 2016 και τον αντίστοιχο του οικονοµικού έτους 2017.
Πειραιάς, ……………………

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΡ. ΜΠΟΛΛΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Μίσθωση µηχ/κού εξοπλισµού
για κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων
(Κ.Α.35 6233.06)

Προϋπολογισµού : 13.466,40 €
µε Φ.Π.Α
CPV 60182000-7
Α∆ΑΜ: 16REQ004202037 2016-04-13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα δύο (2) προς µίσθωση αυτοκινούµενα τηλεσκοπικά καλαθοφόρα οχήµατα θα
πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές και προϋποθέσεις:
α) Το µε Α/Α 1 του ενδεικτικού προϋπολογισµού όχηµα θα το ονοµάζουµε (Α) όχηµα
για συντοµία. Θα διαθέτει βραχίονα µε ανάπτυγµα 18-20 µέτρα. Η ανυψωτική ικανότητα στα
18-20 µέτρα θα είναι 280-300 κιλά. Τα όχηµα (Α) θα έχει ευελιξία σε επιβαρυµένες
κυκλοφοριακές συνθήκες.
β) Το µε Α/Α 3 του ενδεικτικού προϋπολογισµού όχηµα θα το ονοµάζουµε (Β) όχηµα
για συντοµία. Θα διαθέτει βραχίονα µε ανάπτυγµα 25-26 µέτρων. Η ανυψωτική ικανότητα
στα 25-26 µέτρα θα είναι 280-300 κιλά.
Θα πρέπει να είναι συντηρηµένα όπως προβλέπει ο κατασκευαστής τους και η
κατάστασή τους να είναι πολύ καλή. Το καλάθι θα είναι σταθερά συνδεδεµένο στο βραχίονα.
Τα οχήµατα θα πρέπει να διαθέτουν τέτοια ευστάθεια, ώστε να είναι δυνατή η
εκτέλεση των εργασιών κλάδευσης µε ασφάλεια και την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη άνεση.
Τα οχήµατα (Α) & (Β) θα διαθέτουν µέσα ασύρµατης ή ενσύρµατης επικοινωνίας µεταξύ του
χειριστή των ανυψωτικών και του προσωπικού που θα βρίσκεται στο καλάθι .
Τα καύσιµα, λιπαντικά και κάθε έξοδο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των
οχηµάτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα οχήµατα και ο εξοπλισµός θα φυλάσσονται σε χώρο
του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε περίπτωση βλάβης των οχηµάτων και αν
αυτά δε µπορούν να λειτουργήσουν εντός το πολύ 48 ωρών, να τα αντικαταστήσει µε άλλα
κατάλληλα, των ιδίων προδιαγραφών. Αν δεν προβεί στην παραπάνω ενέργεια, ο ∆ήµος
διατηρεί το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες.
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Τα χρησιµοποιούµενα οχήµατα θα είναι ασφαλισµένα, θα πληρούν τους όρους του
Κ.Ο.Κ, οι χειριστές θα έχουν τις ανάλογες άδειες. και ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει
έγγραφα µε τις προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων οχηµάτων, αντίγραφα αδειών και
θεωρηµένα αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τίτλων ιδιοκτησίας και δήλωση του
Ν.1599/86 ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας µελέτης.
Η επίβλεψη της µίσθωσης θα γίνει από το τµήµα Παρκοτεχνίας του ∆ήµου Πειραιά.
Τα οχήµατα θα διαθέτουν το απαιτούµενο προσωπικό για την οδήγηση τους και τον
χειρισµό του ανυψωτικού διαθέτοντας το ανάλογο δίπλωµα οδήγησης και άδεια χειριστή του
καλαθοφόρου οχήµατος.
Τονίζεται ότι ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε φθορά

ή

σωµατική βλάβη σε βάρος τρίτων ή του προσωπικού του ∆ήµου που θα χρησιµοποιεί τις
υπηρεσίες του καλαθοφόρου και που θα οφείλεται σε κακό χειρισµό, οδήγηση ή σε τεχνική
βλάβη του µηχανήµατος.

Πειραιάς, ……………………

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΡ. ΜΠΟΛΛΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Μίσθωση µηχ/κού εξοπλισµού
για κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων
(Κ.Α.35 6233.06)

Προϋπολογισµού : 13.466,40 €
µε Φ.Π.Α
CPV 60182000-7
Α∆ΑΜ: 16REQ004202037 2016-04-13

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε ολοκληρωµένες µονάδες εργασιών
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, την Τεχνική Έκθεση και ισχύουν για όλα τα είδη και
την έκταση τους. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη
έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύµφωνα µε
τους όρους και τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης.
2. Για κάθε δαπάνη γενικά που δεν κατανοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση της σχετικής εργασίας, δεν µπορεί να θεµελιωθεί καµία αξίωση,ή αµφισβήτηση που
να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν
καθώς και την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού.
3. Πιο ειδικά στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες :
Α. Προµήθειες, µεταφορές, αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και προσεγγίσεις
όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για την εργασία, µαζί όλες τις απαραίτητες
φορτοεκφορτώσεις και διακινήσεις µέχρι την πλήρη τους εγκατάσταση, δοκιµή και
παράδοση.
Β. Μισθούς, ηµεροµίσθια, ηµεραργίες, επιβαρύνσεις για λόγους υπερωριακής εργασίας
τις Κυριακές και τις γιορτές, υπερωρίες, ασφαλίσεις, δώρα εορτών κλπ, του ειδικευµένου και
ανειδίκευτου προσωπικού κάθε κατηγορίας των εργοταξίων των µηχανηµάτων των
συνεργείων, των εργοδηγών, των σηµειωτών, των επιστατών κλπ.
Γ. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται δηλαδή τα µισθώµατα
τους, η αποθήκευση, η φύλαξη κι η ασφάλιση, η επιβάρυνση για αποσβέσεις η επισκευή και
η συντήρηση , οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η παραλαβή, η µεταφορά επιτόπου κι η
επιστροφή, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα τα λιπαντικά κλπ.
∆. Οι δαπάνες καθυστέρησης από πρόσθετες εργασίες και συµπληρωµατικά µέτρα
ασφαλείας για την εκτέλεση της εργασίας, παρεµπόδισης της οµαλής κυκλοφορίας των
διαφόρων οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού και της κυκλοφορίας
γενικότερα.
Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους των δοκιµών από το εργαστήριο του Υ∆Ε κι
όπου αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του τιµολογίου, της συγγραφής
υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών.
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ΣΤ. Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι
δαπάνες καταµετρήσεων, συντάξεις επιµετρήσεων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεις κλπ.
Ζ. Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει τις δαπάνες εργαλείων, γενικά έξοδα
και κρατήσεις, φόρους, χαρτόσηµα, δασµούς, δικαιώµατα, ασφάλιστρα κλπ. καθώς και το
εργολαβικό όφελος, δεν περιλαµβάνονται στις τιµές αυτού του τιµολογίου.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Για την µίσθωση ενός καλαθοφόρου οχήµατος, εκτάσεως βραχίονα 18-20 µέτρων µε το
προσωπικό οδήγησης και χειρισµού του ανυψωτικού για είκοσι επτά (27) εργάσιµες ηµέρες
,όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ/ ΗΜΕΡΑ: ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (250.00€)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Για την µίσθωση ενός καλαθοφόρου οχήµατος, εκτάσεως βραχίονα 18-20 µέτρων µε το
προσωπικό οδήγησης και χειρισµού του ανυψωτικού για έξι (6) Κυριακές και εξαιρέσιµες,
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ/ ΗΜΕΡΑ : ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (275.00€)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Για την µίσθωση ενός καλαθοφόρου οχήµατος, εκτάσεως βραχίονα 25-26 µέτρων µε το
προσωπικό οδήγησης και χειρισµού του ανυψωτικού για έξι (6) εργάσιµες ηµέρες ,όπως
περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ/ ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (300.00€)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Για την µίσθωση ενός καλαθοφόρου οχήµατος, εκτάσεως βραχίονα 25-26 µέτρων µε το
προσωπικό οδήγησης και χειρισµού του ανυψωτικού για δύο (2) Κυριακές και εξαιρέσιµες,
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ/ ΗΜΕΡΑ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (330.00€)
Πειραιάς, ……………………

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΡ. ΜΠΟΛΛΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Μίσθωση µηχ/κού εξοπλισµού
για κλάδευση υψηλόκορµων δένδρων
(Κ.Α.35 6233.06)

Προϋπολογισµού : 13.466,40 €
µε Φ.Π.Α
CPV 60182000-7
Α∆ΑΜ: 16REQ004202037 2016-04-13

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την µίσθωση δύο αυτοκινούµενων
τηλεσκοπικών καλαθοφόρων οχηµάτων για το τµήµα Παρκοτεχνίας για τις ανάγκες
κλάδευσης υψηλόκορµων δένδρων του ∆ήµου µας, µε ικανότητα ανάπτυξης του βραχίονα για
το (Α) όχηµα 18-20µέτρα & για το (Β) όχηµα 25-26µέτρα. Η µίσθωση αφορά για το (Α)
είκοσι επτά (27) εργάσιµες ηµέρες και έξι (6) Κυριακές / εξαιρέσιµες & για το (Β) έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες και δύο (2) Κυριακές / εξαιρέσιµες.
ΑΡΘΡΟ 2
Η διενέργεια του διαγωνισµού ή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης θα γίνει µε
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις
διατάξεις :
1. του Π.∆. 28/80
2. του Ν. 3463/06
3. το Ν. 2539/97, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 9 παρ.9 του Ν. 2623/98.
4. το άρθρο 67 του Ν. 4257/14
5. Ν. 3861/2010
6. Ν. 4281/2014 άρθρο 157
7. και οποιαδήποτε άλλης διάταξης που ισχύει κατά τη διάρκεια της διενέργειας του
διαγωνισµού ή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της
µίσθωσης και αναφέρεται στο σχετικό θέµα .
Η σχετική πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2016
& τον αντίστοιχο του οικονοµικού έτους 2017 µε Κ.Α. 35.6233.06 .
ΑΡΘΡΟ 3
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό:
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα του διαγωνισµού τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
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2.
3.

4.

5.

αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ
έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβαν
γνώση των όρων του διαγωνισµού και της παρούσας µελέτης και τους αποδέχονται
πλήρως & ανεπιφύλακτα.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι η προσφορά του ισχύει και τον
δεσµεύει για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου.

Επίσης και για τα δύο οχήµατα (Α) και (Β) θα υποβληθούν:
6. -Αντίγραφο άδειας µηχ/τος έργου καλαθοφόρου (ΜΕ)
7. -Πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήµατος (ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ1186Β/25-82003)
8. -Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου του οχήµατος
9. -Αντίγραφο του τεχνικού ελέγχου του µηχανήµατος
10. -Το ονοµατεπώνυµο του οδηγού και του χειριστή και αντίγραφα του διπλώµατος
οδήγησης και της ανάλογης άδειας χειριστή.
ΑΡΘΡΟ 4
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης επι του ποσού του προϋπολογισµού της µελέτης εφόσον έχει προσκοµίσει τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 5
(Συµβατικά στοιχεία)
1. Το Τιµολόγιο της µελέτης
2. Η Συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική περιγραφή
4. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 6
Η προθεσµία παράδοσης των παραπάνω οχηµάτων είναι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες.
Παράταση µπορεί να δοθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του
αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας Υπηρεσίας. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της προθεσµίας
παράδοσης και µέχρι (30) ηµέρες ορίζεται ποινική ρήτρα είκοσι πέντε ευρώ (25 €).
Ο ∆ήµος πάντως διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε όλες τις
σχετικές συνέπειες. Η διάρκεια της µίσθωσης ανά ηµέρα είναι 8 ώρες:
Οι ηµέρες χρήσης των καλαθοφόρων οχηµάτων θα προσδιορίζονται από το Τµήµα
Παρκοτεχνίας και δεν υπάρχει υποχρέωση εξάντλησης της σχετικής πίστωσης που
προβλέφθηκε στον προϋπολογισµό έτους 2016 και τον αντίστοιχο του 2017.
ΑΡΘΡΟ 7
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να έχει τα οχήµατα σε προκαθορισµένα σηµεία,
που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Πειραιά.
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ΑΡΘΡΟ 8
Ο χειρισµός των ανυψωτικών, καθώς και η οδήγηση των παραπάνω οχηµάτων θα
γίνεται αποκλειστικά από προσωπικό του αναδόχου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη
άδεια χειρισµού και οδήγησης. Τονίζεται ότι ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για κάθε φθορά ή σωµατική βλάβη σε βάρος τρίτων ή του προσωπικού του ∆ήµου που θα
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες των καλαθοφόρων και που θα οφείλεται σε κακό χειρισµό ,
οδήγηση ή τεχνική βλάβη των µηχανήµατων.
Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
ΑΡΘΡΟ 9
Α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο
απασχολεί.
Β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΚΕΕ
κ.λ.π. Ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του
εργατοτεχνικού προσωπικού του η υπό τύπου δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
Γ) Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο
εργαζόµενο προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που
προκαλούνται από το προσωπικό του και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη ιδιοκτησία
και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπευθύνου αστικώς
και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς.
∆) Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητά τη συνδροµή της Υπηρεσίας στην τοποθέτηση
πινακίδων προειδοποιητικής σήµανσης εκτέλεσης εργασιών. Τις πινακίδες αυτές θα
παραλαµβάνει από τον αποθηκάριο του ∆ήµου µε απόδειξη και θα τις µεταφέρει στο
εργοτάξιο µε δαπάνη του, έχοντας την ευθύνη αποκατάστασης κάθε φθοράς του
Ε) Σε περίπτωση αδυναµίας του ∆ήµου να διαθέσει την κατάλληλη σήµανση ο
ανάδοχος µε δαπάνη του , τοποθετεί πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται οι λέξεις :
«∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ»
ΣΤ) Επίσης, τις νυχτερινές ώρες και όπου η φύση των εργασιών το επιβάλλει , ο
ανάδοχος θα τοποθετεί φανούς νυχτός ( µε ερυθρό φως) και ανακλαστήρες, για την πρόληψη
ατυχηµάτων των πεζών και τροχοφόρων, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για την
πρόσθετη αυτή δαπάνη.
Ζ) Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόµους κυκλοφορίας πρέπει να λαµβάνονται
από τον ανάδοχο όλα τα µέτρα , χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την
ασφαλή και χωρίς διακοπή κυκλοφορίας της οδού από τα τροχοφόρα και πεζούς.
ΑΡΘΡΟ 10
Τον ανάδοχο βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήµανσης των συµφωνητικών,
των τελών και οι λοιπές κρατήσεις που ορίζει ο νόµος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Πειραιά.
ΑΡΘΡΟ 11
Οι προσφορές θα ισχύουν για ενενήντα (90) τουλάχιστον ηµέρες από τη διενέργεια του
διαγωνισµού. Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτές δεν εγκριθούν, ο ∆ήµος δεν έχει καµία
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ευθύνη. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση µε το 5% της αξίας του
προϋπολογισµού. Η εγγυητική επιστρέφεται µετά την λήξη της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12
Η διαδικασία της µίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και θα
τελειώνει σε ένα ηµερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύµβασης (οικονοµικά έτη 20162017) . Η µίσθωση θα εκτελείται κατόπιν τµηµατικών παραγγελιών της αρµόδιας Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 13
Στο διαγωνισµό θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµιστούν , η εταιρεία στην οποία είναι
ασφαλισµένα τα οχήµατα και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
ΑΡΘΡΟ 14
Την παρούσα µελέτη µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τo τµήµα Προµηθειών,
στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο, πλατεία Κοραή 1, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Πειραιάς, ……………………

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΡ. ΜΠΟΛΛΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α. Χ. ∆ΡΙΤΣΑΣ
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