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ΜΙΣΘΩΣEΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1. Τεχνική Περιγραφή
Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαµβάνει την υπηρεσία (παροχή µίσθωσης), η οποία
συνοπτικά

αφορά

στη

µίσθωση

αυτοκινούµενης

αερόσφυρας

για

απασχόληση

σε

δραστηριότητες οδοποιίας, αποχέτευσης, συντηρήσεων, καθαιρέσεις διαφόρων τύπων,
διανοίξεις οπών και άλλων σχετικών εργασιών, σε κάθε είδους εδάφους (γαιώδες –
ηµιβραχώδες ,βραχώδες), σε σκυρόδεµα ή ασφαλτοτάπητα ή πεζοδρόµια ή ακόµη και σε
στοιχεία υπό καθαίρεση, πετρώµατα κλπ, αποξέσεις και ειδικές επί τόπου εργασίες .Οι
αναγκαιότητες

των

τεχνικών

υπηρεσιών

θα

καλυφθούν

µε

µίσθωση

µηχανήµατος

αυτοκινούµενης αερόσφυρας κρουστικής ή περιστροφικής µε πιστολέτο των 24kg, µετά του
χειριστή, για ηµερήσια απασχόληση οκτώ ωρών εργασίας (ηµεροµίσθιο) εντός της περιοχής
δραστηριότητας του ∆ήµου Πειραιά. Η µίσθωση δεν θα γίνεται σε καθηµερινή βάση, αλλά όποτε
αυτό κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία, η οποία θα καλεί µε 24ώρη ειδοποίηση τον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να παρευρίσκεται οποιαδήποτε ηµέρα του χρόνου, σε οποιοδήποτε σηµείο
του ∆.Πειραιά του ζητηθεί στην 24ώρη ειδοποίηση.
Πιο αναλυτικά στη µίσθωση θα περιλαµβάνεται :
[α] Αεροσυµπιεστής κατ’ ελάχιστο 160 ft3/min (60 HP) χωρίς πιστολέτα κατά το (ΑΤΟΕ 011).
[β] Αερόσφυρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέτο) των 24 kg κατά το (ΑΤΟΕ 012).
[γ] Χειριστής ελαφρού µηχανήµατος κατά το (ΑΤΟΕ 005).
[δ] Φορτωτής 3/4 yd3 (ισχύος 40 µέχρι 45 HP) ή οιοδήποτε κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά
του εξοπλισµού στη θέση των έργων, ήτοι παρουσία σε όποιο σηµείο της περιοχής
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αρµοδιότητας ∆ήµου Πειραιά. Αναφορικά µε τα διαστατικά µεγέθη και γενικότερα την
λειτουργική καταλληλότητα του µέσου αυτοκίνησης, διαλαµβάνεται ως ικανοποιητική κάθε
προσφορά οχήµατος ικανού να κινείται µε σχετική άνεση εντός του αστικού ιστού αλλά και να
εκτελεί επαρκώς τις απαιτούµενες µικροµετακινήσεις και σταθµεύσεις εντός της πόλεως κατά το
(σχ.Υ∆Ρ403).
Το µηχάνηµα θα πρέπει να διατηρεί τη λειτουργική κατάσταση των επιµέρους εξαρτηµάτων του
σε υψηλό επίπεδο συντήρησης, σε άψογη λειτουργική κατάσταση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές, και µε πλήρη τα απαιτούµενα εκ του νόµου δικαιολογητικά του.
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2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης είναι ενδεικτικός δεδοµένου ότι οι ανάγκες που θα προκύψουν
ενδέχεται να τροποποιηθούν και ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%
960,00 ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 4.960,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό
του οικονοµικού έτους 2018 το ∆ήµου Πειραιά µε K.A. 20.6233.04. Οι τιµές δεν υπόκεινται σε
καµία αναθεώρηση για οιονδήποτε λόγο.

α/α

Περιγραφή

Μίσθωση αυτοκινούµενου
µηχανήµατος έργου
( Αυτοκινούµενου
αεροσυµπιεστή κατ’ ελάχιστο
160 ft3/min (60 HP),
Αερόσφυρα περιστροφική ή
κρουστική (πιστολέτο) των 24
kg, Χειριστής ελαφρού
µηχανήµατος µετά του
οχήµατος
µετακίνησης/αυτοκίνησης και
του χειριστή)
Φ.Π.Α 24%
Γενικό σύνολο
1

Μονάδα
µέτρησης
Ηµεροµίσθιο

Ποσότητα
25

Τιµή
µονάδος
160,00

Μερική
δαπάνη
4.000,00

960,00
4.960,00
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3. Τιµολόγιο
Στις τιµές του παρόντος τιµολογίου, που ισχύουν ενιαίες, για όλες τις εργασίες που θα
εκτελεστούν στην περιοχή δραστηριότητας του ∆ήµου Πειραιά ,ανεξάρτητα από την θέση και
την έκταση αυτών, περιλαµβάνονται:

Αρθρο 1° Μίσθωση µηχανήµατος έργου (αυτοκινούµενης αερόσφυρας µε πιστολέτο των
24kg ) µετά χειριστή

Μίσθωση Αυτοκινούµενης αερόσφυρας κρουστικής ή περιστροφικής µε πιστολέτο των 24kg
µετά αυτοκινούµενου αεροσυµπιεστή 160 ft3/min και µετά του µεταφορικού µέσου
µετακίνησης/αυτοκίνησης, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής του χειριστή µηχανήµατος, του
πιθανού βοηθού χειριστή, του καυσίµου (πετρελαίου),των λιπαντικών-ορυκτελαίων και κάθε
άλλης λειτουργικής και εκ του νόµου απαιτούµενης δαπάνης, για την χρησιµοποίηση του από το
∆ήµο Πειραιά για κάθε µορφή εργασίας, για ηµερήσια απασχόληση εργασίας (8,00) οκτώ ωρών
κατόπιν 24ώρης ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση απασχόλησης του µηχανήµατος
για χρόνο µικρότερο των (8,00) οκτώ ωρών, ή και µεγαλύτερο αυτών, ο χρόνος απασχόλησης
και η αποζηµίωση θα υπολογίζεται µε ωριαία αναλογικότητα.
Τιµή ανά οκτώ (8,00) ώρες

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτά
(Αριθµητικώς): 160,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
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Μέσων βασικών τιµών ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών του
Υπουργείου ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι, για το Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2012:
Για το ηµεροµίσθιο χειριστή ελαφρού µηχανήµατος:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χειριστής ελαφρού µηχανήµατος

8

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝ.

ΒΑΣΙΚΗ.
ΤΙΜΗ (€)

Επιβαρ.
(καταγγελία
σύµβασης +
υπερεργασία ) %

Πακέτο
ασφαλιστικής
κάλυψης %

Ώρες
εργασίας

ηµ

111,92

14,99

31,21

8,00

Α/Α Άρθρο

Μ.Μ.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΜΗ
(€)

1

Χειριστής ελαφρού µηχανήµατος

Ηµεροµίσθιο Υ∆Ρ 115

158,12

2

Φορτωτής 3/4 yd3 (ισχύος 40 µέχρι 45 HP)

Ηµ. ∆απάνη

103,36

5

Αεροσυµπιεστής 160 ft /min (60 HP) χωρίς Ηµ. ∆απάνη
πιστολέτα
Αερόσφυρα περιστροφική ή κρουστική (πιστολέτο) Ηµ. ∆απάνη
των 24 kg
Αεροσυµπιεστής 365 ft3/min
Ηµ. ∆απάνη

6

Αερόσφυρα κρουστική των 40 kg

3
4

Υ∆Ρ 403

3

Ηµ. ∆απάνη

Υ∆Ρ 407
Υ∆Ρ 408
Υ∆Ρ 450
Υ∆Ρ 451

Άθροισµα Σ1: Ηµ. ∆απάνη
Εφαρµόζεται ενιαίος συντελεστής αποµείωσης λόγω ενιαίου

55,21
4,53
83,85
4,87
409,94

%

39,03%

της προσφερόµενης υπηρεσίας και στρογγύλευση:

Τελικό Άθροισµα: Ηµ. ∆απάνη

Στρογγυλ.

160,00
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4. Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής.
Με την παρούσα προβλέπεται η µίσθωση µηχανήµατος/οχήµατος έργου (Αυτοκινούµενη
αερόσφυρα κρουστική

ή περιστροφική µε πιστολέτο των 24kg) µε τον χειριστή του για

υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης αλλά και γενικότερα των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά.
Άρθρο 2ο : Συµβατικά στοιχεία.
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Τα Τεχνικά Στοιχεία (έκθεση και προδιαγραφές).
β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
γ) Το Τιµολόγιο.
δ) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων
Άρθρο 3ο : Ισχύουσες ∆ιατάξεις.
Η µίσθωση του µηχανήµατος θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147, τεύχος Α΄/8-8-2016), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
• Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143, Α΄/28-6-2014), «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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• Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87, τεύχος Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» παρ.VII του Άρθρου 172 παρ.8, του
άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου196 που καταργούνται µε τον Ν. 4412/16.
• Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114, τεύχος Α΄/8-6-2006), «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
εκτός των παραγράφων 1-3 του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της
παρ. 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 257, της παρ. 7 του
άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 257,της παρ.7 του άρθρου 265, της παραγράφου
1 του άρθρου 268, που καταργούνται µε τον 4412/2016.
• Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ.199, τεύχος Α'/28-9-1999), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
• Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45, Α΄/9-3-1999), «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
• Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ.249, τεύχος Α'/27-11-1995), «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
• Της υπ’ αριθµόν 3373/390/30-03-75 (Φ.Ε.Κ.349, τεύχος
Υπουργού

Προεδρίας

της

Κυβέρνησης

«περί

Β΄/27-03-1975) Απόφασης του

καθορισµού

διαδικασίας

επισκευής,

συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλπ. των
αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν
γένει ΝΠ∆∆ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.∆. 2396/53», όπως τροποποιήθηκε µε την Οικ.
4993/745/24-04-1975 Απόφαση του ιδίου Υπουργού (Φ.Ε.Κ.486, τεύχος Β΄/15-05-1975) και
ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, καθώς και
την πραγµατοποίηση εργασιών επισκευής-συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο, οχηµάτων Ο.Τ.Α.
που εδρεύουν στην περιοχή τέως ∆ιοίκησης Πρωτευούσης και διαθέτουν συνεργείο επισκευής
αυτοκινήτων.
• Ν.∆. 2396/1953 (Φ.Ε.Κ.117, τεύχος Α΄/08-05-1953), «Περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως
αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν
γένει Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου».
• Π.∆.80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
• Του ν.2121/1993 (Α΄ 25) Πνευµατική ιδιοκτησία , Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά
Θέµατα΄΄.
• Του

Ν.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.
• Ν.2859/2000: Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας.
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• Οποιαδήποτε διάταξη που ισχύει για τη σύναψη της σύµβασης και αναφέρεται στο σχετικό
θέµα.
Άρθρο 4ο: Αξιολόγηση Προσφορών.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα εκτελεστεί βάσει του αρ. 118 του Ν.4412/16. Η κατακύρωση
γίνεται στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο της µίσθωσης εφόσον η προσφορά του
κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Άρθρο 5ο: Υπογραφή Σύµβασης.
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η µίσθωση υποχρεούται να προσέλθει εντός του
προβλεπόµενου χρόνου (παρ.4. αρ. 105 Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις Υποψηφίων.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν την ηµέρα της απευθείας ανάθεσης τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου).
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια
δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν
από την ηµεροµηνία διενέργειας. του διαγωνισµού.
Άρθρο 7ο: Τροποποίηση Σύµβασης Κατά τη ∆ιάρκεια της.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν.4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου οργάνου.
Άρθρο 8ο: Παρακολούθηση της σύµβασης – Παραλαβή.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και διοίκησης αυτής
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία.
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
σύµφωνα µε το αρ. 221 του Ν. 4412/2016
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Άρθρο 9ο: Έγκριση εκµισθούµενου µέσου και ικανότητας χειρισµού του.
Ο κύριος του έργου χωρίς ουδεµία γνωστοποίηση στον ανάδοχο, τόσο πριν την υπογραφή της
σύµβασης όσο και κατά την εκτέλεση της εκµίσθωσης, δύναται να διακριβώσει κάθε στοιχείο
που αφορά την ποιότητα/καταλληλότητα του εκµισθούµενου µέσου/µηχανήµατος αλλά και της
ικανότητας του χειριστή του. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις

συµβατικές τεχνικές

προδιαγραφές ή εκτιµητικά - µε βάση την εµπειρία -µειωµένη ικανότητα χειρισµού του µέσου, η
επιτροπή παραλαβής (ή και άλλη οριζόµενη επιτροπή) µπορεί να προτείνει την απόρριψη του
είδους της µίσθωσης.
Άρθρο 10o : Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου.
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή , µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν , εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες του µέσα στο
συµβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε, β)Συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, κυρώσεις.
Άρθρο 11o : Τρόπος πληρωµής.
Η πληρωµή της αξίας κάθε εκτελούµενης µίσθωσης θα γίνεται (αρ.200 του Ν.4412/16) για το
100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου, σύµφωνα µε τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής
Παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για
οποιαδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος
της εντολής.
Άρθρο 12 o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις - Έξοδα δηµοσίευσης.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της υπηρεσίας
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε
τις ακόλουθες κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% επί της συνολικής αξίας (προ φόρων και κρατήσεων ανεξαρτήτως ποσού
και υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%) υπέρ

«Αρχή εξέτασης

προδικαστικών προσφυγών» (Α.Ε.Π.Π.) [άρθρα 347 & 350 Ν. 4412/2016, ΚΥΑ 1191/14-3-2017
(ΦΕΚ 969/22-3-2017)].
γ) Φόρος εισοδήµατος 8%, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.
Άρθρο 13ο : Ατυχήµατα – Ζηµιές – Ασφάλιστρα και Αποζηµιώσεις.
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
2. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα
µηχανήµατα του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς, υπέρ ΙΚΑ και λοιπών
ταµείων και

η καταβολή των κάθε φύσης

έκτακτων χρηµατικών παροχών του εργατικού

προσωπικού του ή υπό τύπου δώρου ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης βαρύνουν
αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
3. Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο εργαζόµενο
προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται
από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων/µηχανηµάτων σε ξένη
ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπεύθυνου
αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη και αν αυτό δεν οφείλεται στην
υπαιτιότητα ή παράληψη του, αλλά σε τυχαίο γεγονός.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί πινακίδες προειδοποιητικής εκτέλεσης εργασιών στις
κατάλληλες θέσεις εκφόρτωσης υλικών και εκτέλεσης εργασιών µε δαπάνη του, στις οποίες θα
αναγράφονται οι λέξεις «∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ».
5. Επίσης τις νυχτερινές ώρες και όπου η φύση των εργασιών το επιβάλει, ο ανάδοχος θα
τοποθετεί φανούς νυκτός (µε πορτοκαλέρυθρο φως) και ανακλαστήρες για την πρόληψη
ατυχηµάτων

των

πεζών

και

τροχοφόρων

από

τα

µέσα/µηχανήµατα/υλικά

σταθµεύει/εκφορτώνει, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για

που

ην πρόσθετη αυτή

δαπάνη.
6. Σε περίπτωση στάθµευσης/εκφόρτωσης/αποθήκευσης µέσων/µηχανηµάτων/υλικών σε
δρόµους κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα µέτρα χωρίς ιδιαίτερη
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αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού
από τα τροχοφόρα και τους πεζούς.
Άρθρο 14ο : Προσωπικό – ∆απάνες Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά το µηχάνηµα έργου που πρόσφερε κατάλληλο
προς εργασία και µε κατάλληλο προσωπικό (χειριστή κλπ) που κατέχουν τις απαιτούµενες
άδειες χειριστή. Το µισθωµένο αυτοκινούµενο µηχάνηµα κατά την έναρξη της ηµερήσιας
εργασίας οφείλει να είναι πλήρες καυσίµων και έτοιµο προς εργασία, µε τον κατάλληλο
χειριστή - οδηγό σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να
καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του µηχανήµατος, όπως: αποζηµίωση
χειριστού, καύσιµα, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης , τις απαραίτητες ασφαλιστικές
εισφορές κλπ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την λειτουργία και χρήση του
οχήµατος/µηχανήµατος.Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε
τον πληρεξούσιο που έχει ορίσει, ευρισκόµενος καθηµερινά επί τόπου του έργου. Ο ανάδοχος ή
ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι αποδεκτός από την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, πρέπει να είναι κάτοχος της απαιτούµενης για το µηχάνηµα άδειας, αποδεδειγµένης
πείρας στον χειρισµό του µηχανήµατος έργου µεγέθους και τύπου όπως αυτό της παρούσης
εργολαβίας. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή άµεση
αποποµπή των απειθών, ανίκανων ή µη τίµιων χειριστών ή οποιουδήποτε άλλου από το
προσωπικό του Αναδόχου. Για τις από δόλο ή αµέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του
έργου, την πλήρη ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος.

Άρθρο 15ο : ∆ελτίο Εργασιών.
Ο Ανάδοχος εφ’ όσον του ζητηθεί — για να µην υπάρχουν διαφωνίες —σύµφωνα και µε όσα
αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης, υποχρεούται να προβαίνει κατ’ αντιπαράσταση µε τον
Επιβλέποντα Μηχανικό, στην καταγραφή του χρόνου της ηµερήσιας εργασίας σε ∆ελτία
Εργασιών όπου θα καταγράφεται µεταξύ άλλων η ηµεροµηνία , οι ακριβείς ώρες εργασίας, η
τοποθεσία , το είδος των εργασιών, και ενδεχοµένως οι σχετικές παρατηρήσεις. Το δελτίο
εργασιών θα τηρείται εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και από
τον Ανάδοχο. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις
Κυριακές και αργίες, σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους νόµους του Κράτους, χωρίς ο
Ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης αποζηµίωσης πέρα από αυτά που
προβλέπονται στην σύµβαση και της τιµής ηµεροµισθίου στην προσφορά του. Κατά την
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εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους σχετικούς νόµους και
κανονισµούς.

Άρθρο 16Ο: Πρόγραµµα Εργασιών.
Το πρόγραµµα εργασιών του κάθε Αναδόχου θα ορίζεται εγκαίρως από την Υπηρεσία του
∆ήµου Πειραιά σύµφωνα µε τις τρέχουσες ανάγκες της. Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων ο
ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται προς εργασία εντός µέγιστου χρόνου δύο (2) ωρών από την
ώρα κλήσης τους από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση που Ανάδοχος κληθεί προς εργασία και
δεν παρουσιαστεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω ή δεν µπορεί να ανευρεθεί σε περισσότερες από
πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να κινήσει
διαδικασία έκπτωσής του.

Άρθρο 17Ο: Μέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων ΟΚΩ κλπ.
Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ζηµιές ή
ατυχήµατα για τα οποία ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και έχει υποχρέωση να
αποκαταστήσει τις ζηµιές ή και να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη για αυτή την επανόρθωση.

Άρθρο 18Ο: Τήρηση Νόµων – Αστυνοµικών ∆ιατάξεων:
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων και
οφείλει να ανακοινώσει , χωρίς καθυστέρηση στην ∆/νουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές
των διαφόρων αρχών , που απευθύνονται η του κοινοποιούνται , σχετικά µε υποδεικνυόµενα
µέτρα ελέγχου , ασφαλείας κλπ

Άρθρο 19Ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους – Φθορές
σε εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών ,που δεν
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος
της συντήρησης ή άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεση τους και να ρυθµίζει την εκτέλεση
των εκτελούµενων από αυτόν εργασιών , ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση των
εργασιών από τον κύριο της συντήρησης η από άλλους εργολήπτες.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον προµηθευτή που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να

13

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά , στην πρότερά τους
κατάσταση.

Άρθρο 20Ο: Ειδικές ∆απάνες που Βαρύνουν τον Ανάδοχο
Επίσης υποχρεούται στην καταβολή κάθε δαπάνης γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά,
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µίσθωσης.

Άρθρο 21Ο: Χρόνος εκτέλεσης
Ο χρόνος διάρκειας της υπηρεσίας (παροχής µίσθωσης) εκκινεί από την ηµεροµηνία
υπογραφής του συµφωνητικού και ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες.

Άρθρο 22ο : Επίλυση ∆ιαφορών.
Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τον
Επιβλέποντα Μηχανικό, που ορίζεται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος οφείλει να
συµµορφώνεται µε τις εντολές και υποδείξεις που του δίνονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό
καθώς και από όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του κατά περίπτωση έργου
υπαλλήλους κ.λ.π. Το ότι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη επίβλεψης του έργου δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις συµβατικές
του υποχρεώσεις, ή τους ισχύοντες Νόµους. Η επίλυση διαφορών µεταξύ Εργοδότη και
Αναδόχου ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Πειραιάς 17-05-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ∆ΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΜΠΡΑΪΜΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘ. & ΕΛ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ
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