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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.
Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος
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6/2014

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα αφορά τις εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου
παραλιακής

ζώνης

Δημοτικής

Ενότητας

Πολυγύρου

στο

διάστημα

Μαΐου-

Σεπτεμβρίου 2014.
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών
Ο.Τ.Α.».
Συγκεκριμένα θα γίνει με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για τις εργασίες που περιγράφονται στην
παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Πολύγυρος

31 -3-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαρινούδης Ιωάννης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος
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Ταχ. Κώδικας : 63100
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η

συνολική

δαπάνη

της

εργασίας

ανέρχεται

στο

ποσό

των

61.500

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του
Δήμου και θα ισχύει για εργασίες έως και 30/9/2014. Πιο συγκεκριμένα από τον
προϋπολογισμό του έτους 2014 θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς
πιστώσεων.

Πολύγυρος 31-3-2014

Πολύγυρος 31 -3-2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μαρινούδης Ιωάννης

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού
Τμήματος

Γεωργιάδης Μισαήλ

Σελ. 3

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Για την αποψίλωση, καθαρισμό κ.λ.π προϋπολογίζονται 25 ημέρες εργασίας το
μήνα και περιλαμβάνεται η μίσθωση οχημάτων καθώς και τα ημερομίσθια του
προσωπικού. (25Χ5=125 ημέρες Χ 240€ = 30.000€)
Για τον καθαρισμό των παραλιών με ακτοκαθαριστή προϋπολογίζονται 10 ημέρες
εργασίας το μήνα και περιλαμβάνεται η μίσθωση μηχανήματος καθώς και τα
ημερομίσθια του προσωπικού. (10Χ5=50 ημέρες Χ 400€ = 20.000€)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α ΕΙΔΟΣ

1

2

ΠΟΣ. ΑΞΙΑ σε €

Αποψίλωση Ανεπιθύμητης Αυτοφυούς Βλάστησης και
Απομάκρυνσης Προϊόντων αποψίλωσης και λοιπών
Απορριμμάτων παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας
Πολυγύρου καθώς και αποκομιδή απορριμμάτων από τα
καλάθια.
Καθαρισμός ακτών με ακτοκαθαριστή

1

30.000,00

1

20.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

50.000,00

Φ.Π.Α 23%

11.500,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

61.500,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Πολύγυρος 31-3-2014

Πολύγυρος 31 -3-2014
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Γεωργιάδης Μισαήλ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείμενο της Εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου
παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου
2014.
Σκοπιμότητα των προτεινόμενων εργασιών είναι:
- η βελτίωση της εικόνας της καθαριότητας της παραλιακής ζώνης της Δημοτικής
Ενότητας Πολυγύρου,
- η προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση του κινδύνου για έναρξη και
εξάπλωση πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής
βλάστησης στα ερείσματα των οδών.
- η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την κοπή της βλάστησης που αφενός μειώνει
ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει την
ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.
-Η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα καλάθια στις ακτές και γενικότερα στην
παραλιακή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου.
-Ο καθαρισμός των ακτών της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου με ακτοκαθαριστή.

Σελ. 5

Το αντικείμενο των εργασιών είναι ο καθαρισμός από την βλάστηση (αποψίλωση,
κλάδεμα), που βρίσκεται στις τάφρους, τα πρανή και τα ερείσματα των οδών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων στα όρια της Παραλιακής Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας
Πολυγύρου, η συλλογή των προϊόντων καθαρισμού, η χειρονακτική ή και μηχανική,
φόρτωση τους σε όχημα μεταφοράς, την μεταφορά και την εκφόρτωση τους σε
κατάλληλο χώρο αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου καθώς και ο καθαρισμός των
ακτών.
Ο καθαρισμός θα γίνει μία φορά και στην συνέχεια θα επαναλαμβάνεται όπου και
όποτε υπάρχει ανάγκη, αλλά τουλάχιστον μία φορά κάθε δεκαπέντε ημέρες, χωρίς
επιπλέον αμοιβή, έως την λήξη της σύμβασης. Η εργασία θα γίνεται χειρωνακτικά με
χλοοκοπτικά και χειρωνακτικά με ομάδες καθαρισμού.

α. θέση έργου
Το έργο θα εκτελεστεί κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Δημοτικής Ενότητας
Πολυγύρου κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες.

β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται ο πλήρης καθαρισμός από χόρτα και κλαδιά, με
τυχόν επαναλήψεις στους χώρους που θα υποδειχθούν, τη συλλογή και μεταφορά των
προϊόντων κοπής και απορριμμάτων στους πλησιέστερους χώρους υγειονομικής ταφής,
η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα καλάθια στις ακτές και γύρωθεν αυτών καθώς
και ο καθαρισμός των ακτών με ακτοκαθαριστή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ 50.000,00 € μη περιλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
(23% = 11.500,00). Συνολική απαιτούμενη πίστωση 61.500.00 €.
Ο καθαρισμός χόρτων περιλαμβάνει:
-Αποψίλωση χειρωνακτικά από εργατοτεχνικό προσωπικό και φορητά χλοοκοπτικά
στα σημεία όπου δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί το Μηχάνημα Έργου.
-Κοπή κλάδων δέντρων και θάμνων που εισέρχονται στο οδόστρωμα με
γερανοφόρο όχημα ή χειρωνακτικά ή και με φορητά μηχανήματα κοπής.
-Συγκέντρωση και συλλογή των προϊόντων καθαρισμού χειρωνακτικά από
εργατοτεχνικό προσωπικό.
Σελ. 6

-Φόρτωση των προϊόντων καθαρισμού είτε χειρωνακτικά όπου είναι εφικτό είτε
μηχανικά με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος, σε όχημα κατάλληλο για μεταφορά.
-Μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού με φορτηγό και εναπόθεση τους σε
κατάλληλο χώρο απόθεσης απορριμμάτων που θα υποδεχθεί από τον Δήμο.
Ο καθαρισμός θα γίνει μία φορά και στην συνέχεια το οδικό δίκτυο θα επιτηρείται και
θα επαναλαμβάνεται καθαρισμός όπου και όποτε κρίνεται σκόπιμο, αλλά τουλάχιστον
μία φορά κάθε δεκαπέντε ημέρες.
Ειδικότερα:
Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η αποψίλωση της ανεπιθύμητης βλάστησης με
χλοοκοπτική μηχανή ή με μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι, συμπεριλαμβανομένης και της
δαπάνης απομάκρυνσης από το έργο των προϊόντων που προκύπτουν κατά την
αποψίλωση και κοπή, σε επιτρεπόμενο χώρο από τις Αρχές και ύστερα από έγκριση της
Υπηρεσίας, περιλαμβανομένης της δαπάνης απόθεσης, σε οποιαδήποτε χιλιομετρική
απόσταση. Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης των παραπάνω προϊόντων, θα συλλέγονται
και τα τυχόν απορρίμματα στα σημεία αποψίλωσης, τα οποία θα απομακρύνονται εκ
παραλλήλου.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων από τα καλάθια περιλαμβάνει:
Καθημερινά ο ανάδοχος θα συλλέγει τα απορρίμματα από τα καλάθια που είναι στην
παραλιακή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου καθώς και των απορριμμάτων
που βρίσκονται γύρωθεν των μεγάλων κάδων και των κάδων βαρέων αντικειμένων.
Καθαριότητα παραλιακής ζώνης:
Η εργασία θα πραγματοποιείται με Μηχάνημα Έργου Σάρωθρου και χειρονακτικά με
εργάτες καθαριότητας.
Καθαριότητα ακτών με ακτοκαθαριστή:
Η εργασία της καθαριότητας των ακτών θα γίνεται με Μηχάνημα Έργου
ακτοκαθαριστή.

γ. Οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν.
Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει΅

Σελ. 7

i. Μηχάνημα Έργου Σάρωθρο: Μηχανική οδοσαρωση
́
με σάρωθρο με
σύστημα αναρροφητικής χοάνης για την καθαριότητα συνδετηρίων
δρόμων. Η εργασία θα πραγματοποιείται καθημερινά 7 ήμερες την
εβδομάδα από ένα σάρωθρο επανδρωμένο με ένα χειριστή που θα
επικουρείται από ένα εργάτη για όλο το διάστημα εργασίας του σαρώθρου.
ii.

Μηχάνημα Έργου Ακτοκαθαριστής: Ο καθαρισμός των ακτών θα γίνει με
ειδικά μηχανήματα –οχήματα(ακτοκαθαριστες)
́ αυτοκινούμενα ή ελκόμενα
σε

βαθος
́

μεχρι
́

30

εκατοστων́

προκειμενου
́

να

γινει
́

συλλογη ́

σκουπιδιων(παλια
́
́ αντικειμενα
́
, ξυλα
́
, πλαστικά , χαρτιά , γυαλιά και
οτιδηποτε
́
αλλο
́
εχει
́
βγαλει
́
η θαλασσα
́
, εχουν
́
πεταξει
́
οι ανθρωποι
́
που
υποβαθμιζει
́ την παραλια
́ που χρησιμοποιουν́ οι λουομενοι
́
.
iii. Όχημα περισυλλογής απορριμμάτων: Η φόρτωση των σκουπιδιών από τα
καλαθάκια, τα χόρτα και εν γενικά των απορριμμάτων θα γίνεται από ειδικό
όχημα προορισμένο για το σκοπό αυτό.
iv. Γερανοφόρο όχημα: Για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων (κορμοί
δέντρων κλπ) τόσο από τους δρόμους όσο κυρίως από τις ακτές θα
χρησιμοποιείται γερανοφόρο όχημα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :
•

Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

•

Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»

•

To Π.Δ. 60/2007 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σελ. 8

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή
σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε
συνεννόηση με την υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως και εντός 6ωρου από την
ειδοποίησή του τις έκτακτες εργασίες που τυχόν προκύψουν.
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του
προσωπικού του.

Πολύγυρος 31 -3-2014

Πολύγυρος 31 -3-2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού
Τμήματος

Μαρινούδης Ιωάννης

Γεωργιάδης Μισαήλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.
Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος

ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασίες καθαρισμού

Ταχ. Κώδικας : 63100

παραλίας και ευρύτερου χώρου
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Δημοτικής
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η συγγραφή αυτή αφορά γενικά στην εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού παραλίας
και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα
Μαΐου-Σεπτεμβρίου για το έτος 2014, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει το Δήμο
Πολυγύρου.

ΑΡΘΡΟ 2 ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από :
1. Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
2. Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
3. To Π.Δ. 60/2007 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΡΘΡΟ 3 ο
Εγκύκλιοι Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών προμηθειών-εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες
των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες
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προς το είδος της εκτελούμενης εργασίας τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες
αναφέρονται στη τεχνική μελέτη.
1. Εγκ. Υπ. Οικονομικών Σ.2144/192/ΠΟΛ 215/87 και 1118148/936/0015/Εγκ. 3/92
2. Υπ΄αριθ. 6/2014 μελέτη του της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 4 ο
Συμβατικά Στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία είναι :
• Η διακήρυξη της δημοπρασίας
• Η τεχνική μελέτη
• Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
• Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 5 ο
Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας
Η

συνολική

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

ανέρχεται

στα

61.500,00€,

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, η δε πίστωση για το έτος 2014 θα
βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους 2014 του Δήμου.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με βάση τους όρους που θα καθορίσει η
Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6 ο
Σύμβαση
Οι ανάδοχοι μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι
υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5)
ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, προς υπογραφή της σύμβασης και να
καταθέσουν την εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 7 ο
Χρόνος Ανταπόκρισης
Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτημα της υπηρεσίας για εργασίες συντήρησης θα
είναι άμεση εντός του επόμενου 6ώρου.
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ΑΡΘΡΟ 8 ο
Παραλαβή Εργασιών
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 9 ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται με τις διαδικασίες που
διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 10 ο
Έκπτωση ανάδοχου
Για κάθε ώρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας έναρξης
εργασιών πέρα του 6ώρου ορίζεται ποινική ρήτρα ( 100 € ) η οποία επιβάλλεται στον
ανάδοχο με απόφαση Δημάρχου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές
συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80 .
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν εκτέλεσε τις
εργασίες μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του
Π.Δ. 28/80 .

ΑΡΘΡΟ 11 ο
Ατύχημα και Ζημιές
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται
προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για
Σελ. 13

αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης
φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία κλπ., σε
πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των δήμων κοινοτήτων ή
τρίτων, αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός.
Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και
κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.
Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος

ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασίες καθαρισμού

Ταχ. Κώδικας : 63100

παραλίας και ευρύτερου χώρου
παραλιακής ζώνης Δημοτικής
Ενότητας

Πολυγύρου

στο

διάστημα

Μαΐου-Σεπτεμβρίου

2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

6/2014

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου
χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα ΜαΐουΣεπτεμβρίου 2014.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεχνικές Προδιαγραφές - Σύνταξη Προσφορών
Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν προσφορές για το σύνολο των εργασιών.
Επίσης θα καταθέσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν –με ποινή αποκλεισμού- να καταθέσουν Υπεύθυνη
Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι :
Διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες που θα
αναλάβει να εκτελεί.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν
την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να
ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή
σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε
συνεννόηση με την υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Οχήματα
Τα οχήματα τα οποία θα πρέπει να διαθέτει ο μειοδότης για την εκτέλεση των
εργασιών είναι:
1.

Μηχάνημα Έργου χαρακτηρισμένου ως σάρωθρο.

2.

Μηχάνημα Έργου χαρακτηρισμένου ως ακτοκαθαριστής.

3.

Γερανοφόρο όχημα.

4.

Όχημα κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συνεργείου καθαριότητας.
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