ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες, 29-10-2019
Αριθμ.πρωτ. 3147

Προς
Οικονομικούς φορείς
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Για Υποβολή προσφορών)

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή εργασιών συντήρησης - επισκευής

των τριών (3) ανελκυστήρων στα κτίρια των Παιδικών Σταθμών ( 1oυ, 2 oυ και 3 oυ) , του
Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών
προϋπολογισμού 3.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 96/29-10-2019
μελέτη.
Κριτήρια επιλογής
Η δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και η οικονομική του
προσφορά.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν ,δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις
συμβατικές του υποχρεώσεις η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή
και να ζητήσει τη λύση της.
Προθεσμία Υποβολής προσφορών
Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα
επιμελητήρια μέχρι και την 05η -11-2019 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου
Σερρών ,Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 10:00.
Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ.1, άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
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-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
Α) πτώχευση,
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
Γ) αναγκαστική διαχείριση,
Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Ε) έχει αναστείλει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες
και επίσης ότι δεν τελούν
ΣΤ) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
Ζ) υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
Θ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης,
Ι) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Το υπ΄ αριθμ. Η δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών(με κατάσταση προσωπικού),
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (ελλήνων ή αλλοδαπών πολιτών).
-Των φυσικών προσώπων
-Των εταιρειών,
-Των ομόρρυθμων εταίρων ως εξής:

Διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.

Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.

Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών για Α.Ε.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
-Των πρόεδρων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
-Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν προ της υπογραφής Σύμβασης.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
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ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127
παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο Νομικό Πρόσωπο (αρμόδια: Σουργκούνη Αναστασία Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών –
Οικ/κών υπηρεσιών , τηλ.2321022487 εσωτ.3).
Συνημμένα:
Η αριθμ. 96/29-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV :
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

96/29-10-2019
3.000,00€ (2419,35€ πλέον ΦΠΑ
24%, ύψους 580,65€)
15.6262.03& 60.6262.03
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΣΑΝΣΕΡ»

50750000-7«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

Μελέτη: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (1ου, 2 ου και 3 ου) ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται σε ετήσια βάση η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής
των τριών (3) ανελκυστήρων στα κτίρια των Παιδικών Σταθμών (1ου, 2 ου και 3 ου)) του Ν.Π..
Οι παραπάνω εργασίες αφορούν την τακτική συντήρηση , την επιτήρηση για την ομαλή και απρόσκοπτη
λειτουργία, την επισκευή και τη βελτίωση , σύμφωνα με τις ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανονισμούς, των
εγκαταστάσεων ανελκυστήρων των κτιρίων του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και
Αθλητισμού Δήμου Σερρών.
Οι ανελκυστήρες που χρήζουν τακτικής συντήρησης και επισκευής
παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν ανά υπηρεσία :

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΙΟΥΣΤΝΙΑΝΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΘΥΡΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ
ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΚΑΤΩ (ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΤΡΕΙΣ (3) ΣΤΑΣΕΙΣ
7ΑΤΟΜΑ/525 ΚΙΛΩΝ
ΕΜΕΣΗ 2:1
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ SELCOM
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ SELCOM

ΈΜΒΟΛΟ

2:1

ΑΝΤΛΙΑ

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ

89X62X12 MM

ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
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ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ELASTROGRAN
ΝΑΙ

ΠΟΔΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 2ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΓΩΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΝΩ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΡΕΙΣ (3) ΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ/ΦΟΡΤΙΟ

4ΑΤΟΜΑ/300κιλών

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

-

ΘΥΡΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ

Τ.Δ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΔΟΥ- ΚΑΘΟΔΟΥ

ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΙ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣΑΝΤΙΒΑΡΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΟΔΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 74

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΦΟΡΤΙΟ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΘΥΡΕΣ ΦΡΕΑΤΟΣ
ΘΥΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΚΑΤΩ (ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ)
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
5
8/600 ΚΙΛΩΝ
2:1
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ SELCOM
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ SELCOM

ΈΜΒΟΛΟ

2:1

ΑΝΤΛΙΑ

ΝΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΟΔΗΓΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΟΔΗΓΟΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

89X62X16 MM
ELASTROGRAN
ΝΑΙ

ΠΟΔΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή αφορά εργασίες για την ετήσια τακτική συντήρηση και επισκευή των τριών (3)
ανελκυστήρων στα κτίρια των Παιδικών Σταθμών (1oς, 2oς και 3ος) του Ν.Π..
Οι εργασίες της τακτικής συντήρησης αφορούν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση
βλαβών το ταχύτερο δυνατό και γενικά ότι περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο και το τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών που συνοδεύει την παρούσα.
Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα
μοντέλα του στην Ελλάδα. Η συντήρηση απαιτείται υποχρεωτικά από τον εκάστοτε κατασκευαστή και
τους κανονισμούς, ώστε να πετυχαίνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των διάφορων
μηχανημάτων, καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των ανελκυστήρων.
Η συντήρηση σε κάθε μηχάνημα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :
1. Η συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται δύο φορές το μήνα κατ’ ελάχιστον, σύμφωνα με το άρθρο
4, παρ.4, εδαφ.γ1 της ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) και σύμφωνα με τους σχετικούς
κανονισμούς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί της συντήρησης των υδραυλικών και
ηλεκτροκίνητων-μηχανικών ανελκυστήρων
2. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα
πέντε (45) λεπτά (άρθρο 5, παρ.5, ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425).
3. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς
και των υπολοίπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς
λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς,
βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών / ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών
εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της
ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό
και τη λίπανση όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των
κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας. Το πρόγραμμα για τη συντήρηση
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν
κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα (άρθρο 4, παρ.2&3, ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425, ΦΕΚ
2604/Β/22-12-2008) και σύμφωνα με τις όποιες διατάξεις, αποφάσεις ενδέχεται να προκύψουν κατά τη
διάρκεια του συμβολαίου.
4. Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα περί
«συντήρησης ανελκυστήρων» στην κατά τα ανωτέρω τακτική συντήρηση περιλαμβάνονται και τα
ακόλουθα :
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ
 ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ, ΣΧΟΙΝΙΑ
 ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΟΥ
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗ
 ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
 ΣΤΟΠ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ
 ΠΑΛΜΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΘΑΛΑΜΟΣ
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ – ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΡΠΑΓΗΣ
ΕΠΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΣΠΑΣΤΟ
ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ / ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ
ΚΛΗΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΛΙΠΑΝΣΗ ΟΔΗΓΩΝ / ΛΑΔΙΕΡΕΣ
ΥΓΡΑ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΛΙΣΤΡΕΣ ΘΥΡΩΝ
ΚΛΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ
ΣΤΟΠ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ / ΤΟΞΑ/ ΓΚΟΝΚ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΣΦΙΞΙΜΟ ΒΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΦΡΕΝΟΥ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ VWF
ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΘΑΛΑΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΒΑΡΟΥ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ / ΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΡΕΑΤΙΟ
ΣΦΙΞΙΜΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΣΦΙΞΙΜΟ ΚΛΕΜΕΝΣ, ΡΟΠΟΛΤΣ, ΚΛΙΠΣ
ΕΠΑΝΑΤΕΝΤΩΜΑ ΣΧΟΙΝΙΩΝ
ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ / ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ
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ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΩΝΟΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΕΛΞΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΟΦΩΝ
ΓΛΙΣΤΡΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική δαπάνη για τις εργασίες και υλικά τακτικής συντήρησης και επισκευής τριών (3)
ανελκυστήρων στα κτίρια των Παιδικών Σταθμών (1ου, 2 ου και 3 ου) προϋπολογίζεται ενδεικτικά να ανέλθει στο
ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ3.000,00€ ( Προϋπολογισμός 2.419,35€ + ΦΠΑ 24% 580,65€ = 3.000,00€).Η
κάλυψη της δαπάνης θα χρηματοδοτηθεί από Τακτικό Προϋπολογισμό και ΕΣΠΑ Π.Σ 2019-2020 του ΟΠΑΚΠΑ
Δήμου Σερρών και θα επιβαρύνει τους Κ.Α. 15.6262.03 & 60.6262.03 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΑΝΣΕΡ»
οικ. έτους 2019.
Α.- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

3

650

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2.000,00

3

ΣΥΝΟΛΟ

2.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%

480,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.480,00 €

Β.- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

419,35

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

419,35

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

419,35
100,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

520,00
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

ΥΛΙΚΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Κατ’αποκοπή

2.000,00€

419,35€
2.419,35€
580,65€
3.000,00€

Η δαπάνη για τις εργασίες και υλικά τακτικής συντήρησης και επισκευής τριών (3) ανελκυστήρων στα
κτίρια των Παιδικών Σταθμών (1ου, 2 ου και 3 ου) η οποία θα βαρύνει τους 15.6262.03 & 60.6262.03
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΑΝΣΕΡ» αναλυτικά έχει ως εξής :

Κ.Α. 15.6262.03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ποσοστό
επιβάρυνσης 38,04%

Κ.Α. 60.6262.03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ποσοστό
επιβάρυνσης 61,96%

2019-2020
1.141,20 €

2019-2020
1.858,80 €

Δεδομένου ότι η σύμβαση θα είναι 11μηνης διάρκειας αναμένεται να επιβαρύνει 2 Οικονομικά Έτη,
2019-2020 δύο (2)μήνες το 2019 & εννέα (9) μήνες το 2020 και η δαπάνη που θα προκύψει κατανέμεται
ως εξής:

Οικονομικό Έτος
2019
15.6262.03
60.6262.03
207,49 €
337,96 €

Οικονομικό Έτος
2020
15.6262.03
60.6262.03
933,71 €
1.520,84 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
2019-2020
3.000,00 €

Η τιμή βάσει της οποίας συντάχθηκε ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι τιμή ενδεικτική
ανώτερη αποδεκτή προσφερόμενη και μορφώθηκε μετά από έρευνα των Πρ/νων Τεχνικών Υπηρεσιών και
Αθλητισμού του Ν.Π.
CPV 50750000-7 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
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Η επιλογή του παρόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας με υλικά λόγω ποσού θα γίνει με απ’
ευθείας ανάθεση από τον Πρόεδρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 , τις
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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 και την
παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΤΑΣΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σελίδα 11 από 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ:96/29-10-2019
CPV 50750000-7«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»
Στοιχεία προσφέροντος:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ ,ΚΟΙΝΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/νση :Βενιζέλου 139 ΤΚ 62125, ΤΗΛ 023210 22487, email: opakpa@otenet.gr
Α.- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

3

ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3

Β.- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Κατ’αποκοπή

ΤΙΜΗ (€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σέρρες ……………..
Ο προσφέρων
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η παροχή εργασιών τακτικής συντήρησης και επισκευής τριών (3)
ανελκυστήρων

στα κτίρια των Παιδικών Σταθμών (1ου, 2

ου

και 3

ου

) του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών οποία θα διασφαλίσει την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
τους.
H ανάθεση της υπηρεσίας με CPV50750000-7«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» θα είναι
σύμφωνη με τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης μελέτης .
ΑΡΘΡΟ 2οΔιατάξεις που ισχύουν
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με :
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)


Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «
Πρόγραμμα Διαύγεια»



Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/5-8.2016 τεύχος Α΄) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες



Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τεύχος Α΄)

ΑΡΘΡΟ 3ο Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
β)Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας εργασίας, να παίρνει σε όλη
τη διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π. .
778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λπ.».ώστε να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και
οφείλει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στην Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων
αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας
κ.λ.π.
Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται το Ν.Π με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού
του παρόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του παρόχου σε
ξένη ιδιοκτησία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνίτη κάτοχο αδείας υπό τον
άµεσο έλεγχο και ευθύνη του και να τηρεί τις υποδείξεις που ορίζει ο κατασκευαστής των μηχανημάτων
Η συντήρηση, κατά τον συµβατικό χρόνο ,των ανελκυστήρων περιλαμβάνει όλες τις επισκέψεις
τακτικής συντήρησης που απαιτούνται στους χώρους που είναι οι ανελκυστήρες και επισκευή για τυχόν
αποκατάσταση βλαβών με τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν
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Σε περίπτωση βλάβης αυτή θα εκτιµάται και ο ανάδοχος θα καταθέτει γραπτή προσφορά επισκευής με
τα υλικά κοστολογημένα. Οι εργασίες αυτές θα εγκρίνονται για να προχωρήσει ο ανάδοχος στην
αποκατάσταση των βλαβών των ανελκυστήρων.
Στα δελτία τεχνικού ελέγχου που θα εκδοθούν µετά από την συντήρηση έκαστου ανελκυστήρα, πρέπει
να περιγράφεται πλήρως ο κατάλογος των προς αντικατάσταση υλικών και των εργασιών που έγιναν
,υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο υπάλληλο του ΝΠ.
Με την έναρξη της σύµβασης, θα δημιουργηθεί μητρώο συντήρησης και βλαβών για κάθε ανελκυστήρα,
που θα κρατείται από τον υπεύθυνο εκπρόσωπο, που θα ορίσει το Ν. Π.
Σε αυτό το µητρώο θα αναγράφεται :
Για κάθε επισκευή µετά από βλάβη:
- Η ημερομηνία και η ώρα της βλάβης του μηχανήματος.
-Η ημερομηνία και η ώρα ειδοποίησης του αναδόχου καθώς και ο τρόπος ειδοποίησης
- Η ημερομηνία επιδιόρθωσης της βλάβης.
- Σύντοµη περιγραφή της βλάβης.
- Τα ακριβή στοιχεία των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν (ποσότητα, είδος,στοιχεία
κατασκευαστή).

Άρθρο 4ο : ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
1. Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Οι πληρωμές θα γίνουν
σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών που περιγράφονται στην μελέτη.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής,
ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Στις υπέρ τρίτων κρατήσεις :
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας ως ποσοστό επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 5ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Καμιά Τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας
σύμβασης θα έχει ισχύ εκτός αν έχει διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των συμβαλλομένων.
Εάν η παρεχόμενη εργασία δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή
κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις
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ΑΡΘΡΟ 9ο.:ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία συγκεκριμένα από την τεχνική υπηρεσία του
Ν.Π.(άρθρο 216 Ν.4412/2016) .
Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα πιστοποιηθεί από τον επιβλέπονται Πρ/νο
τεχνικών υπηρεσιών και από την αρμόδια Επιτροπή της αριθμ.237/2018 ΑΔΣ.
Η επιτροπή παραλαβής της παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/216 (ΑΔΣ 224/2017) αφού
εξετάσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν και τις συγκρίνει με τους όρους της παρούσας μελέτης και της
υπογραφείσας σύμβασης, συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής(άρθρο 219
Ν.4412/2016) μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του η οποία υποχρεωτικά κοινοποιείται
και στον ανάδοχο .
ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: έντεκα μήνες από την καταχώρηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
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