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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
I. ΓΕΝΙΚΑ
Με τθν

παροφςα

τεχνικι ζκκεςθ προβλζπεται θ υπθρεςία για τισ

«Δαπάνεσ διεξαγωγισ

Χριςτουγεννιάτικων εκδθλώςεων».
Η υλοποίθςθ τθσ παραπάνω υπθρεςίασ κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ
εργαςιϊν ςε τρίτουσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, δεδομζνου ότι ο Διμοσ δεν διακζτει εξειδικευμζνο
προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω Τπθρεςίασ.
Η παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 , του Ν.
4412/2016 και του Ν. 4555/2018 κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν.
Η ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα τεςςάρων ευρϊ
(20.584,00€)ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 24% και κα βαρφνει τον Κ.Α.15.6474.0014του
ιςχφοντοσ Προχπολογιςμοφ του Διμου για το οικονομικό ζτοσ 2019. Η χρθματοδότθςθ κα γίνει με
ιδίουσ πόρουσ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για τθ ςυνολικι προκθρυχκείςα ποςότθτα
όπωσ παρουςιάηεται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ.
Οι ωσ άνω εργαςίεσ κα ολοκλθρωκοφν ζωσ 31/12/2019 από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

II.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Σο πρόγραμμα κα περιλαμβάνει παιδικζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ, , δια δραςτικά παιχνίδια
παραςτάςεισ με μάγουσ, ανιματζρ, μπαλονο-καταςκευζσ,facepainting. Επίςθσ, περιλαμβάνει
τθν θχθτικι κάλυψθ ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ κακϊσ και καταςκευι πανό, αφιςϊν και
φυλλαδίων με το πρόγραμμα των εκδθλϊςεων για τθν ενθμζρωςθ και ςυμμετοχι του
κοινοφ.

Οι εκδθλϊςεισ απευκφνονταιςτουσ Δθμότεσ,
Χριςτουγεννιάτικων εορτϊν,

να νοιϊςουν

το πνεφμα των

να διαςκεδάςουν τα παιδιά και να ψυχαγωγθκοφν οι

μεγαλφτεροι.
III.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Ο Διμοσ ενδιαφζρεται να ανακζςει ςε εταιρία ι φυςικό πρόςωπο όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
για τισ δαπάνεσ διεξαγωγισ Χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων που ενδεικτικά κα περιλαμβάνει τα
ακόλουκα :
ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ
1. Μία (1) Εκδιλωςθ για τα παιδιά των Δθμοτικών χολείων τθσ Ηλιοφπολθσ θ οποία κα
περιλαμβάνει:ειδικό ςόουδιάρκειασ περίπου 50ϋ, δια δραςτικά παιχνίδια μεπαράςταςθ μάγου
δφο (2) άτομα τουλάχιςτον, ανιματζρ, δφο (2) άτομα τουλάχιςτον για facepainting, πλιρθ
θχθτικι κάλυψθ και DJ. Διάρκεια εκδιλωςθσ 3 ϊρεσ

2. Μία (1) Εκδιλωςθ για τα παιδιά των εργαηομζνων του Διμουθ οποία καπεριλαμβάνει:δια
δραςτικά παιχνίδια μεΜπαλονο-καταςκευζσ, ανιματζρ,facepainting, παράςταςθ μάγου.Η
εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτο κζατρο του Δθμαρχείου. Διάρκεια εκδιλωςθσ 2 ϊρεσ

Οι ανωτζρω εκδθλϊςεισ κα πραγματοποιθκοφν κατά τθν διάρκεια των ςχολικϊν διακοπϊν ζτςι
ϊςτε να υπάρχει μεγάλθ ςυμμετοχι από παιδιά,

να ψυχαγωγθκοφν και να νιϊςουν το

Χριςτουγεννιάτικο πνεφμα των εορτϊν.

3. Εννζα (9) προβολζσ κινθματογραφικών παιδικών μεταγλωττιςμζνωνταινιών ςτο πνεφμα των
Χριςτουγζννων, οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο κζατρο του Δθμαρχείου. Μία ϊρα πριν
από τθν ζναρξθ τθσ κάκε προβολισ ταινίασ κα υπάρχει ζνα (1) άτομο που κα απαςχολεί με
facepainting τα παιδιά. Διαφορετικι ταινία κάκε φορά.
Σα πνευματικά δικαιϊματα , τα εξειδικευμζνα μθχανιματα – ιχοσ - προςωπικό κακϊσ και οι
εργοδοτικζσ ειςφορζσ βαρφνουν τον ανάδοχο.

ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ
1. Μία (1) Παιδικι Εκδιλωςθ θ οποία κα διεξαχκεί ςε μθ παραχωρθμζνο χώρο ςτθν
Πλατεία Εκνικισ Αντίςταςθσ, θ οποία κα περιλαμβάνει:παιδικι κεατρικι παράςταςθ θ
οποία κα αποτελείται τουλάχιςτον από τζςςερα άτομα (4) , ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ
παράςταςθσ δφο (2) άτομα για facepainting , πλιρθ θχθτικι κάλυψθ και τα πνευματικά
δικαιϊματα τθσ παράςταςθσ.Διάρκεια εκδιλωςθσ 2:30 ϊρεσ .

ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ τζτοιασ ϊςτε να προκαλζςει τθν αναςτολι λειτουργίασ των
λοιπϊν δρϊμενων ςτθν πλατεία 1 ϊρα πριν τθν προγραμματιςμζνθ ζναρξθ , τότε θ
ανωτζρω εκδιλωςθ κα μεταφερκεί ςτο χϊρο του κζατρου του Δθμαρχιακοφ Μεγάρουμε
ελεφκερθ είςοδο για το κοινό.
2. Δφο (2) Εκδθλώςεισ ςτθν Πλατεία ικελιανοφ
3. Δφο (2) Εκδθλώςεισ ςτθν Πλατεία Ανεξαρτθςίασ
4. Μία (1) Εκδιλωςθ ςτθν Πλατεία Βεάκθ,
5. Μία (1) Εκδιλωςθ ςτθν Πλατεία Παρακφρα
α)Περιγραφι των εκδθλϊςεων:
-

Δφο (2) Παραςτάςεισ με δια δραςτικά παιχνίδια (π.χ. απουνόφουςκεσ), ςε ζνα εορταςτικό
πρόγραμμα. Διάρκεια Σουλάχιςτον 40’ θ κάκε μία.

-

Δφο (2) Παραςτάςεισ μάγων διάρκεια Σουλάχιςτον 60’ θ κάκε μία.

-

Δφο (2) Θεατρικζσ παραςτάςεισ αποτελοφμενεσ τουλάχιςτον από τζςςερισ (4) θκοποιοφσ,
διάρκεια Σουλάχιςτον 60’ θ κάκε μία.

Οι παραςτάςεισ κα περιλαμβάνουν διαφορετικό κζμα ςε κάκε πλατεία προςαρμοςμζνο ςτο
Χριςτουγεννιάτικο πνεφμα.
Οι ανωτζρω εκδθλϊςεισ κα πλαιςιωκοφν με μπαλονο-καταςκευζσ, ανιματζρ και facepainting.
Οι ανωτζρω εκδθλϊςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ .Διάρκεια για κάκε
εκδιλωςθ 2 ϊρεσ . Η θχθτικι κάλυψθ κακϊσ και τα πνευματικά δικαιϊματα όπου υπάρχουν κα
βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχοσ κα παρζχει τθν τεχνικι υποςτιριξθ όπωσ ενδεικτικά, προετοιμαςία, τα ςκθνικά, τα
κουςτοφμια, τθ μεταφορά προςωπικοφ και υλικϊνκ.λ.π. και κα καλφψει τα πνευματικά δικαιϊματα
ςε όποιεσ παραςτάςεισ απαιτείται.
β) Προβολι – Διαφιμιςθ:
Για τθν προβολι των εκδθλϊςεων κα καταςκευαςτοφν:
-

Είκοςι χιλιάδεσ (20.000) προγράμματα διαςτάςεων 18Χ24 cm ζγχρωμα ςε χαρτί velvet 150
gr. (περιλαμβάνεται θ καταςκευι μακζτασ τθσ οποίασ το τελικό παραδοτζο να λάβει
ενυπόγραφθ ζγκριςθ, πριν τθν εκτφπωςθ, από τον υπεφκυνο των εκδθλϊςεων) από 18 - 24
ςελίδεσ με το πρόγραμμα των εκδθλϊςεων ςτο οποίο κα ςυμπεριλθφκοφν ςυγκεντρωτικά
όλεσ οι χριςτουγεννιάτικεσ εκδθλϊςεισ του Διμου, για ενθμζρωςθ του κοινοφ.

-

Εννζα (9) πανό(από 1 πανό ςε κάθε πλατεία ςυν 3 πανό ςτισ κεντρικέσ πλατείεσ),
διαςτάςεων 5Χ1 ψθφιακισ εκτφπωςθσ από ευρωπαϊκό μουςαμά. Η τοποκζτθςθ των πανό
κα βαρφνει τον ανάδοχο. Ιςχφουν οι ίδιοι όροι και προχποκζςεισ με τθ μακζτα του
προγράμματοσ.

-

Εκατό (100) αφίςεσ διαςτάςεων 33Χ48 cmζγχρωμεσ ςε χαρτί velvet 150 gr. (περιλαμβάνεται
θ καταςκευι μακζτασ,ιςχφουν οι ίδιοι όροι και προχποκζςεισ με τθ μακζτα του
προγράμματοσ) για προβολι των εκδθλϊςεων ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου.

-

Επίςθσ κα αναλάβει τθν προβολι του προγράμματοσ εκδθλϊςεων ςε ςτάςεισ λεωφορείων
κακϊσ και ςτουσ ςε δφο (2) ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ.

-

Δφο χιλιάδεσ (2.000) μπαλόνια, τοποκετθμζνα το κακζνα ςε πλαςτικι λαβι 95 εκατοςτϊν
με απόκλιςθ 5 εκατοςτά,με το λογότυπο του Διμου Ηλιοφπολθσ και τθν ζνδειξθ «ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ» ςτθν αντίκετθ πλευρά από το λογότυπο.
Σα μπαλόνια κα μοιραςτοφν ωσ εξισ:
Χίλια (1.000) μπαλόνια κακϋόλθ τθ διάρκεια των εκδθλϊςεων ςτισ πλατείεσ Εκνικισ
Αντίςταςθσ και Φλζμινγκ.
Διακόςια (200) μπαλόνια ςτθν εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί για τα παιδιά των
Δθμοτικϊν χολείων τθσ πόλθσ μασ.
Εκατό (100) μπαλόνια ςτθν εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί για τα παιδιά των
υπαλλιλων του Διμου.
Επτακόςια (700) μπαλόνια ςτισ εκδθλϊςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ λοιπζσ πλατείεσ
του Διμου μασ.

-

Επίςθσ διακόςια πενιντα (250) μπαλόνια διαφανι, φωτιηόμενα με λαμπάκια διαφόρων
χρωμάτων με διάμετρο μπαλονιοφ 20 εκατοςτά τοποκετθμζνα το κακζνα ςε πλαςτικι λαβι
95 εκατοςτϊν με απόκλιςθ 5 εκατοςτά. Οι μπαταρίεσ κα ςυμπεριλαμβάνονται. Θα
μοιραςτοφν κατά τθν εναρκτιρια τελετι των χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων.
Σόςο τα ςυμβατικά όςο και τα φωτιηόμενα μπαλόνια να πλθροφν τουσ κανόνεσ που
ορίηονται από τθν Εκνικι και Ευρωπαϊκι νομοκεςία.

Όλα τα ανωτζρω αναγραφόμενα που αφοροφν τθν Προβολι – Διαφιμιςθ, κα βαρφνουν τον
ανάδοχο.
Οι ανωτζρω εκδθλϊςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε τόπο και χρόνο που κα υποδείξει ο Διμοσ.
Όλεσ οι εκδθλϊςεισ- παραςτάςεισ κα γίνουν ςτον χϊρο που κα ανακοινωκεί ςφμφωνα με το
πρόγραμμα.
Η ωσ άνω εργαςίεσ κα ολοκλθρωκοφν ζωσ 31/12/2019 από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ε περίπτωςθ κακοκαιρίασ οι εκδθλϊςεισ κα διεξαχκοφν ςτο κζατρο του Δθμαρχιακοφ Μεγάρου ι
ςε χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, με ελεφκερθ είςοδο για το κοινό.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α/α
1
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εκδθλϊςεων

ΜΟΝΑΔΑ
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Τπθρεςία
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1

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ
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(€)
( €)
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η

παροφςα

ςυγγραφι

υποχρεϊςεων

αφορά

ςτθν

Τπθρεςία

«Δαπάνεσ

διεξαγωγισ

Χριςτουγεννιάτικων εκδθλϊςεων».
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται : από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και ζωσ τισ 3112-2019.
Η ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα τεςςάρων ευρϊ
(20.584,00€)ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α 24% και κα βαρφνει τον Κ.Α.15.6474.0014 του
ιςχφοντοσ Προχπολογιςμοφ του Διμου για το οικονομικό ζτοσ 2019. Η χρθματοδότθςθ κα γίνει με
ιδίουσ πόρουσ
Για το αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ ςε
τρίτουσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
αποκλειςτικά βάςθ τιμισ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά είναι:
- Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
- Σεχνικι Ζκκεςθ
- Ο Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
- Σιμολόγιο προςφοράσ

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 ,του

Ν.

4412/2016 και του Ν. 4555/2018 κακϊσ και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν.
ΑΡΘΡΟ 4ο
1) Ο προςφζρων-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του κα προςκομίςει
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια Αρχι
ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι τθρεί τισ υποχρεώςεισ του όπωσ αυτζσ απορρζουν από το άρκρο
18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74
του Ν.4412/2016 κακώσ και ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα
άρκρα 79 ζωσ 81 του Ν.4412/2016.
2) Ο μειοδότθσ-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ κα προςκομίςει τα
παρακάτω δικαιολογθτικά, τα οποία κα φζρουν θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ι
προγενζςτερθ αυτισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ.2 και 3 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016,
α) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου,
β) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ και
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
ε αντίκετθ περίπτωςθ δεν κα είναι εφικτι θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ.
Η πλθρωμι κα γίνει οριςτικά με ζνταλμα που κα εκδοκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι υπθρεςιϊν
και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δεν ζχει διαπιςτϊςει καμία κακοτεχνία ωσ προσ τθν ποιότθτα
τουσ και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, ςυντάςςοντασ ςχετικι βεβαίωςθ καλισ
εκτζλεςθσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν.
Σο ζνταλμα κα ςυνοδεφεται από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το άρκρο 200 του
Ν.4412/2016 και εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ, δεν διαπίςτωςε καμία κακοτεχνία ωσ προσ τθν
ποιότθτα τθσ υπθρεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι τθν λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου
του Διμου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 218 παρ.1 Ν.4412/16.

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δε υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν / ενδιαμζςων
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ
των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν
αφαιρείται / ςυμψθφίηεται από / με τθν αμοιβι του αναδόχου. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δε
ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
ε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράταςθσ κα ακολουκιςουν οι κυρώςεισ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 207 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Σον ανάδοχο κα βαρφνουν εξ ολοκλιρου φόροι, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν τθν θμζρα του
Διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ μελλοντικι νόμιμθ κράτθςθ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που
διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ µμπορεί να παρατείνεται µμζχρι το 50%
αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ
τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του
αναδόχου.
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθςα παράταςθσ ι αν
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με το άρκρο 217 παρ.2 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ
ευκφνθσ του και περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ. Κατά τθν παραλαβι των ςχετικϊν
υπθρεςιϊν εξετάηετε και διαπιςτϊνετε θ κανονικι λειτουργία ι οποιουδιποτε είδουσ πρόβλθμα
που ςχετίηεται με τισ υπθρεςίεσ. Επίςθσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει άμεςα τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
του Διμου για τθν πορεία των εργαςιϊν.

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ
διενεργείται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ οποία ορίηεται µε
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 216 του Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αςφάλεια του
προςωπικοφ που απαςχολεί, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε
πρόςωπα ι πράγματα και ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ τόςο τισ αςτικζσ όςο και ποινικζσ για
ςωματικζσ βλάβεσ ι ηθμιζσ που τυχόν ςυμβοφν, είτε από δικι του υπαιτιότθτα είτε από εργαηόμενο
ςϋ αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, το οποίο αςφαλίηει ςτον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα.
Τποχρεοφται επίςθσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, τισ περί
προςλιψεων, εργατικϊν ατυχθμάτων και όλουσ εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Για ότι δεν προβλζφκθκε κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν, ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.4412/16
κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Οι εργαςίεσ που περιγράφονται ςε προθγοφμενα άρκρα είναι δεςμευτικζσ και πρζπει να
περαιωκοφν ςτο ςφνολό τουσ.
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και
203 του Ν.4412/2016.

Ηλιοφπολθ, 22Νοεμβρίου 2019
H υντάκτρια
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