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ΠΡΟΣ
Την επιχείρηση
ΑΛΤΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ –
ΒΕΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην Τ.Κ.Κισσού

ΘΕΜΑ:
«ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
(Τ.Κ.ΚΙΣΣΟΥ)»

α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τo υπ’ αρίθµ. 158/05.01.2019 η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πολιτικής Προστασίας, κήρυξε τον ∆ήµο
Ζαγοράς Μουρεσίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση των
έκτακτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα
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καιρικά φαινόµενα (χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν από την 04-012019. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ηµεροµηνία εκδήλωσης των φαινοµένων
και για ένα (1) µήνα, ήτοι έως και 04.02.2019. Μετά το πέρας του καθορισθέντος
χρόνου, θα γίνει, δίχως, νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
Στη συνέχεια µε το υπ’ αριθµ. 785/11.03.2019 η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-

ΕΝΙΑΙΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

-

ΚΕΝΤΡΟ

(Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πολιτικής Προστασίας,

κήρυξε τους φορείς που εµπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιµετώπιση
κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιµότητας
βάσει του σχεδιασµού τους, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα
που θα δηµιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινοµένων.

Η περιοχή αποχιονισµού αφορά το εσωτερικό οδικό δίκτυο στην Τ.Κ.Κισσού, καθώς
και βασικές οδικές αρτηρίες εκτός οικισµών.

Ο

Προϋπολογισµός

των

εργασιών

ανέρχεται

στο

ποσό

των

2.083,20€

συµπεριλαµβανοµένου το ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει την πίστωση µε Κ.Α. 30-6279.03
και η χρηµατοδότηση θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου.

Η δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1/. του άρθρου 26

παρ.

6

του

Ν.4412/2016

προβλέπεται:

«Στις

ειδικές

περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες
αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση ή διαγωνισµό».
2/. του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016 προβλέπεται: « 2. Η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις
κατωτέρω περιπτώσεις:
γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η
τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
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Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους
ευθύνη».
3/. του άρθρου 72 παρ. 1 δ του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες, µεταξύ άλλων
αρµοδιοτήτων, η Οικονοµική Επιτροπή: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις».
4/. του άρθρου 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι για την άµεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,
φωτισµού και σε δρόµους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που
υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην
πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
5/. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/2010 (∆.Κ.Κ.) µε τίτλο
«Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» και ειδικά την παράγραφο 2 στην οποία αναφέρεται
ότι: «Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία
των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος µπορεί
να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της
επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση
τη σχετική απόφασή του κατά την εποµένη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής
του Ν.3852/2010»
6/. Το υπ’ αριθµ. 158/05.01.2019 έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης
του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 04.02.2019
7/. Το υπ’ αριθµ. 93/09.01.2019 έγγραφο της Γενικής Προστασίας Πολιτικής
Προστασίας αναφορικά µε τα καιρικά φαινόµενα που προβλέπεται να σηµειωθούν
στο ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου, την Τετάρτη 09-01-2019 και την Πέµπτη 10-012019.
8/. Το υπ’ αριθµ. 140/13.01.2019 έγγραφο της Γενικής Προστασίας Πολιτικής
Προστασίας αναφορικά µε την αντιµετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά
φαινόµενα, έτσι ώστε να τεθούν σε κατάσταση ετοιµότητας βάσει του σχεδιασµού
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τους, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν
από την εκδήλωση των φαινοµένων, που θα σηµειωθούν από το απόγευµα της
∆ευτέρας 14-1-2019 µέχρι και την Τετάρτη 16-1-2019.
9/. Το υπ’ αριθµ. 785/11.03.2019 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-

ΕΝΙΑΙΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

-

ΚΕΝΤΡΟ

(Ε.Σ.Κ.Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πολιτικής Προστασίας,

κήρυξε τους φορείς που εµπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιµετώπιση
κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιµότητας
βάσει του σχεδιασµού τους, προκειµένου να αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα
που θα δηµιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινοµένων, που θα σηµειωθούν από
την Τρίτη 12.03.2019 µέχρι και την Τετάρτη 13.03.2019.

β/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με το παρόν έγγραφο, σας γνωρίζουµε ότι η Υπηρεσία µας έχει την ανάγκη
εργασιών αποχιονισµού, λόγω έντονων χιονοπτώσεων κατά τον µήνα Μάρτιο σε όλη
την έκταση του ∆ήµου και συγκεκριµένα στην Τ.Κ.Κισσού.
Το πρόβληµα ήταν έντονο γιατί το χιόνι συσσωρεύτηκε στους δρόµους και ήταν
αδύνατη η προσπέλασή τους.
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται 2.083,20 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%), σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα:

Η δαπάνη θα εγγραφεί στο Κ.Α. 30-6279.03 του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικ.
έτους µε ποσό 5.464,40€. Η δέσµευση της πίστωσης θα γίνει αµέσως µετά την
έγκριση της 2ης Αναµόρφωσης.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΤΥΠΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΏΡΑ

(σύµφωνα µε
το υπ’ 44ο
/13.12.2018
πρακτικό της

∆ΑΠΑΝΗ
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Ο.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
€/’ΩΡΑ
1

Φορτωτής κάτω των 4

Ώρα

Μ3

24

70,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

1.680,00

1.680,00€

403,20€

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

2.083,20€

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα
τα προβλεπόµενα από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις προστατευτικά µέτρα για
τους εργαζόµενους και τους διερχόµενους, άνευ ουδεµίας αποζηµιώσεως.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Στην

τιµή

µονάδος

του

προϋπολογισµού

περιλαµβάνεται η

πλήρης

αποζηµίωση για τα παρακάτω:
Την απασχόληση του φορτωτή και του χειριστού για εκτέλεση των εργασιών
αποχιονισµού οποιαδήποτε µέρα και ώρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π., υποχρεουµένου
να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση
του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό
µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών και λοιπών αναγκαίων
ανταλλακτικών.
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Στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού περιλαµβάνονται επίσης και όλες οι δαπάνες
κάθε είδους ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως
τελειωµένη εργασία.

Τιµή για 1 ώρα εργασίας φορτωτή κάτω των 4κµ, έως 115hp
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: (70,00€)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εβδοµήντα Ευρώ

γ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Στις υποχρεώσεις του Οικονοµικού Φορέα είναι και τα παρακάτω:

1/.
1.1/ Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Φορτωτής στην άδεια Μηχανήµατος
Έργου.
1.2/ Η ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 65
ίππους (ΗΡ).
1.3/ Έτος κατασκευής µηχανήµατος µεταγενέστερο ή ίσο του 1980.
1.4/ Εξοφληµένα τέλη χρήσης µηχανήµατος και ασφάλεια µηχανήµατος.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά(1.1-1.3) πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του
µηχανήµατος. Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει
να υποβληθεί µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία
να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για
την εξόφληση των τελών χρήσης, θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα
παραστατικά πληρωµής ή βεβαίωση καταβολής τελών.

2/. το µηχάνηµα θα πρέπει να φέρει:
- Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης
- Περιστρεφόµενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός,
- Προβολείς εργασίας εµπρός και πίσω
- Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη)
- Σήµατα σήµανσης αποχιονισµού
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3/. Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο καθηµερινά,
µε ευθύνη του αναδόχου, το οποίο περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή το αργότερο
εντός 5ηµερών, από την ηµέρα στην οποία αναφέρεται. Στο ηµερολόγιο
καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν, τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξης
των εργασιών αποχιονισµού.
Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τους υπευθύνους παραλαβής υπηρεσιών που
έχουν οριστεί µε απόφαση του ∆.Σ. Ζαγοράς Μουρεσίου, καθώς και από τον
Πρόεδρο της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, όπου έλαβαν χώρα οι εργασίες..
Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης των
µηχανηµάτων.
Το ηµερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των µηχανηµάτων αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών .
Η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών, θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής εργασιών.

4/. Κατά την διάρκεια αποχιονισµού και στην περίπτωση

ακινητοποίησης

οποιουδήποτε µηχανήµατος λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζηµίωση και ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άµεσα (σε εύλογο µικρό χρονικό
διάστηµα) διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα σε
πλήρη λειτουργία.

5/. Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα µηχανήµατα σε µια
∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα δεν επαρκούν

για τον αποχιονισµό της περιοχής

ευθύνης τους, τότε η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να ενισχύσει την παραπάνω
∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα, µε µηχανήµατα που θα µεταφέρει από τις υπόλοιπες
∆ηµοτικές/Τοπικές Κοινότητες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των µηχανηµάτων, τα
µηχανήµατα, θα βρίσκονται το αργότερο σε µία (1) ώρα στις έδρες αποχιονισµού,
µετά από σχετική εντολή της Αναθέτουσας Αρχής.

6/. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών
µηχανηµάτων θα πρέπει να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι
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αριθµοί των οποίων θα έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία, έγκαιρα. Οι χειριστές
υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται µε την
Αναθέτουσα Αρχή, δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τµηµάτων. Αν
διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβληµα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών
στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την άµεση
αντικατάσταση

του χειριστή, θέτοντας µέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο

µηχάνηµα σε αργία , αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου
απασχολουµένου στην εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης για σχετικούς µε τους
προαναφερθέντες λόγους.
7/. ∆εν οφείλεται στον Ανάδοχο καµία αποζηµίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της
σύµβασης που πιθανόν να µην εκτελεστεί, εάν αυτό είναι αποτέλεσµα ευνοϊκών
καιρικών συνθηκών.
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε την εκτίµηση της, να χρησιµοποιεί τα
µηχανήµατα που διαθέτει, για τον αποχιονισµό όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο,
γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο Ανάδοχος

8/. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του, σε βαθµό που να δηµιουργείται
λειτουργικό πρόβληµα στο πρόγραµµα αποχιονισµού, θα εφαρµόζονται σε βάρος του
οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016).

9/. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα ή ζηµιά οποιασδήποτε φύσεως
που µπορεί να προκληθεί από υπαιτιότητα δική του.
Γενικά κατά την εκτέλεση της σύµβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα
αναγκαία µέτρα (απαραίτητα διαγράµµατα, επισηµάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων
θέσεων κ.α.) µε δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζηµιών όπως
τάπητας κυκλοφορίας, αρµοί γεφυρών-αρµοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας,
«µάτια γάτας», εγκαταστάσεις ΟΚΩ, δίκτυα υποδοµών και στις παρακείµενες
ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος.
Οποιαδήποτε ζηµιά η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον
οποίο εκτελεί αυτός τη σύµβαση ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του,
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βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει
ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζηµιάς
Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο
ατύχηµα ή ζηµία στη θέση εκτέλεσης των εργασιών συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή
µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζοµένους
που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να
λάβει όλα τα µέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων
βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό.

10/. Όλα τα µηχανήµατα που θα απασχοληθούν στον αποχιονισµό θα πρέπει να είναι
ασφαλισµένα, να έχουν πληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές
να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) και να είναι
ασφαλισµένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη τήρησης των
παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος .

11/. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει
λάβει γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύµβασης και είναι απόλυτα ενήµερος
των

συνθηκών εκτέλεσης αυτής από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχοµένων

δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του,
ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά
οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων και των δυσχερειών
κάθε είδους.

12/. Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει
όλα τα προβλεπόµενα από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις προστατευτικά µέτρα
για τους εργαζόµενους και τους διερχόµενους, άνευ ουδεµίας αποζηµιώσεως.
Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.
Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι και στις 18/03/2019 και
ώρα 12:00 µ.µ.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση
νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της
οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της
επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους
οικονοµικούς φορείς.
Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να
απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.
Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονοµικός
φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα
πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

