
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

  Χίος 23/5/2017 
                                            Αριθ. Πρωτ. 1414 

 

Ταχ. 
∆ιεύθυνση 
Τηλέφωνο 
F  A  X 
 

:ΝΕΩΡΙΩΝ  2 
 ΧΙΟΣ  82100 
: 2271022770 
: 2271040344 

 
 

ΠΡΟΣ 

 
 

Κάθε Ενδιαφερόµενο 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες Καθαρισµού 

χερσαίων ζωνών αλιευτικών καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017 

προϋπολογιζόµενης δαπάνης 11.350,00€ 

 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες 

µέχρι την 29/05/2017.  

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, 

µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του 

νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Χίου 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΦΗΣ 

 

•••• ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΔΑ: ΩΙΨΕΟΡΛΩ-ΨΟΚ



 

 

 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 
 

 
 

 

Αριθµός µελέτης 02/17 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ  

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ» 

έτους 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.350,00 €  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : Τακτικά Έσοδα 2017  

 

 

  

ΑΔΑ: ΩΙΨΕΟΡΛΩ-ΨΟΚ



 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

  

ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Καθαρισµός χερσαίων  ζωνών αλιευτικών 
καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
11.350,00€ (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 17%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου  
(Κ.Α. 20-6274.002) 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται να γίνουν εργασίες 

καθαρισµού και ευπρεπισµού, των  χερσαίων ζωνών των αλιευτικών καταφυγίων:  
Καταρράκτη, Βοκαριάς, Αγ. Ιωάννη Καλλιµασιάς, Αγίας Ερµιόνης, Εµ&οριούς, Λιθίου, 
Γριδίων, Αγίας Ειρήνης Ελάτας και Λιµένα Μεστών. 

 

Πρόκειται να γίνουν εργασίες καθαρισµού των δρόµων, των πλατειών των 
κρηπιδωµάτων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων της ζώνης του Λιµένα, από 
απορρίµµατα, φύλα των δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίµµατα, 
από ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον καθαρισµό 
δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων. Θα γίνουν κοπή χόρτων όπου απαιτείται µε χρήση 
χορτοκοπτικών φορητών µηχανηµάτων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν κυρίως µε 
τα χέρια. Όπου είναι δυνατόν θα συνδράµουν και µηχανήµατα για τις εργασίες 
καθαρισµών.    

Ανάλογες εργασίες προβλέπεται να γίνουν και στο τµήµα  της παραλίας   που 
βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιµένα  από φύκια, σκουπίδια και ξύλα τα 
οποία έχουν εναποτεθεί και συσσωρευτεί σε αυτές.  

Ο προγραµµατισµός των εργασιών καθαρισµού, θα καθορίζεται κάθε µήνα από την 
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να τηρεί ηµερολόγιο εργασιών, στο 
οποίο θα αναφέρονται, η ηµεροµηνία,  ο τόπος παρέµβασης, το προσωπικό που 
έλαβε µέρος στην εργασία και τα µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν. Το 
ηµερολόγιο θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και από µέλος της επιτροπής 
παραλαβής εργασιών του ∆.Λ.Τ. Χίου, ή τον αναπληρωτή του.  

Λόγω δυσχερούς προµέτρησης, η εργασία θα προϋπολογιστεί µε ηµεροµίσθια 
µηχανηµάτων και   ηµεροµίσθια εργατών.  

Στην τιµή των ηµεροµισθίων συµπεριλαµβάνονται: 

1. Για  τα µηχανήµατα, το µίσθωµα του µηχανήµατος, τα καύσιµα,  τα 
λιπαντικά και το ηµεροµίσθιο του χειριστή για οκτάωρη εργασία.     

2. Για το ανθρώπινο δυναµικό (εργάτες), συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα 
ασφάλισης τους στον ασφαλιστικό τους φορέα. Από 1.6.2016 σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 97 του Νόµου 4387/2016 και µέχρι τις 31.5.2019, 
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στα παραπάνω ποσά  
ανέρχεται σε ποσοστό 41,06% από το οποίο 16,00% βαρύνει τον εργαζόµενο 
και 25,06% τον ανάδοχο – εργοδότη. (πακέτο κάλυψης 101) 

ΑΔΑ: ΩΙΨΕΟΡΛΩ-ΨΟΚ



3. Στην τιµή περιλαµβάνονται, τα εργαλεία (σκούπες, φαράσια, φτυάρια κλπ.),  
και οι πλαστικοί σάκοι που θα απαιτηθούν.    

4. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη µεταφοράς των προϊόντων 
καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεση τους σε επιτρεπόµενη 
από την Υπηρεσία θέση. 

 

Τα µηχανήµατα που προβλέπονται είναι τα παρακάτω: 

• Ανατρεπόµενο αυτοκίνητο ωφελίµου φορτίου 6 τόνων  

• Φορτωτής ¾  Κ.Υ. ισχύος 40-45 ΗΡ και 

• Χορτοκοπτικό µηχάνηµα   

 

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα µηχανήµατα και να 
λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε 
κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείµενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την 
εκτέλεση της εργασίας.    

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
αποφυγή ατυχηµάτων, του προσωπικού και  των ατόµων που βρίσκονται κοντά στη 
εκτελούµενη εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήµανση και 
αποµάκρυνση σε ασφαλές σηµείο των µηχανηµάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την 
εργασία). 

Ο Προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 11.350,00€ και θα 
καλυφθεί από πιστώσεις Τακτικών Εσόδων. 

 

 

Χίος  03-02-2017 

Ο συντάξας 

 

 

Νίκος Σταµ. Χούλης 

Εργοδηγός µε Α΄ βαθµό 

 

 
 

ΑΔΑ: ΩΙΨΕΟΡΛΩ-ΨΟΚ



 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
  

ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Καθαρισµός χερσαίων  ζωνών αλιευτικών 
καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.350,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου  
(Κ.Α. 20-6274.002) 

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Οι παραπάνω τιµές µηχανηµάτων πάρθηκαν από το πρακτικό της επιτροπής διαπιστώσεως 
τιµών δηµοσίων έργων α' τριµηνου 2012, που χρησιµοποιούνται σε όλη τη Χώρα και αφορούν 
τις µέσες βασικές τιµές ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών του 
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.  

Το ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αντιστοιχεί στο µέσο ηµεροµίσθιο της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας   της 31ης Μαρτίου του 2016. Στο ποσό 
συµπεριλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζοµένου. 

 
 
        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                   Χίος  3-02-2017 

                                                       Ο  Συντάξας 

            
 

                                                                              Νίκος Σταµ. Χούλης 

         Εργοδηγός µε Α΄ βαθµό 

Τιμή 

Μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

Μερική Ολική 
α/α Ενδείξεις Εργασιών Α.Τ. 

Κωδικός 

Αριθμός 
Μονάδα Ποσότητα 

 

ΕΥΡΩ 
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

1 Φορτωτής ¾  Κ.Υ. ισχύος 40-45 

ΗΡ 
1 

ΑΤΛΕ 326 & 

118 
ΗΜ 10 254,88 2.540,88 

 

2 Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο 

ωφελίμου φορτίου από 6 έως 

10 τον. 

2 
ΑΤΛΕ 317 & 

120 
ΗΜ 10 243,04 2.430,40 

 

3 Ημερομίσθιο εργάτη  3 ΑΤΛΕ 111 ΗΜ 70 40,13 2.809,10  

4 Χορτοκοπτικό μηχάνημα 

φορητό  
4 ΠΡΣ 453 ΗΜ 5 90,72 453,10 

 

 Σύνολο Εργασιών   
 

  8.233,48 8.233,48 

5 Διοικητικό κόστος  7% 5  ΤΕΜ 1 576,34 576,34  

6 Κόστος Αναλώσιμων 6  ΤΕΜ 1 890,18 890,18  

 ΣΥΝΟΛΟ       9.700,00 

 ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ~17%        1.650,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       11.350,00 
         

ΑΔΑ: ΩΙΨΕΟΡΛΩ-ΨΟΚ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
  

ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Καθαρισµός χερσαίων  ζωνών αλιευτικών 
καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.350,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου  
(Κ.Α. 20-6274.002) 

 
                     
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Άρθρο 1ο   

Για ένα ηµεροµίσθιο φορτωτή, µε µίσθωµα του µηχανήµατος , τα καύσιµα, 
λιπαντικά, µε το ηµεροµίσθιο του χειριστή και για οκτάωρη εργασία.                    

Τιµή ενός ηµεροµισθίου 254,88 ΕΥΡΩ 

Άρθρο 2ο   
Για ένα ηµεροµίσθιο ανατρεπόµενου αυτοκινήτου 6 τόνων, µε µίσθωµα του 
µηχανήµατος, τα καύσιµα, λιπαντικά, µε το ηµεροµίσθιο του χειριστή και για 
οκτάωρη εργασία.  
Τιµή ενός ηµεροµισθίου 243,04 ΕΥΡΩ 

Άρθρο 3ο   

Για ένα ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για οκτάωρη εργασία, σε ηµέρες εκτός 
Σαββάτου, Κυριακής  και γενικά επισήµων αργιών, συµπεριλαµβανοµένων των 
ηµεροµισθίων και το κόστος ασφάλισης στον ασφαλιστικό του φορέα, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία.    

Τιµή ενός ηµεροµισθίου   40,13 ΕΥΡΩ 

Άρθρο 4ο   
Για ένα ηµεροµίσθιο φορητού χορτοκοπτικού, µε µίσθωµα του µηχανήµατος , τα 
καύσιµα, λιπαντικά, µε το ηµεροµίσθιο του χειριστή και για οκτάωρη εργασία.  
Τιµή ενός ηµεροµισθίου 90,72 ΕΥΡΩ 

Άρθρο 5ο   

Περιλαµβάνεται το κόστος παρακολούθησης και διοίκησης της παρεχόµενης 
υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης      

Τιµή ενός τεµαχίου 576,34 ΕΥΡΩ 

Άρθρο 6ο   
Περιλαµβάνεται το κόστος των υλικών καθαρισµού που απαιτούνται (π.χ. σακούλες 

απορριµµάτων, σαπούνια, σκούπες φαράσια κ.λ.π.) καθώς επίσης και τα έξοδα 

µετάβασης του προσωπικού στα διάφορα λιµάνια και αλιευτικά καταφύγια. 

Τιµή ενός τεµαχίου 890,18 ΕΥΡΩ 
 

ΑΔΑ: ΩΙΨΕΟΡΛΩ-ΨΟΚ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
  

ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Καθαρισµός χερσαίων  ζωνών αλιευτικών 
καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.350,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου  
(Κ.Α. 20-6274.002) 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο – Αντικείµενο της Σύµβασης  

Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση της εργασίας 
«Καθαρισµός χερσαίων  ζωνών αλιευτικών καταφυγίων Νότιας Χίου». Λόγω 
δυσχερούς προµέτρησης, η εργασία θα προϋπολογιστεί µε ηµεροµίσθια 
µηχανηµάτων και   ηµεροµίσθια εργατών 

H συνολική δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των   11.350,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 17% και θα χρηµατοδοτηθεί από Τακτικά Έσοδα 
2017, βαρύνοντας του συγκεκριµένους κωδικούς πιστώσεων µε τον τίτλο της 
παρούσης µελέτης. 

 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1 Του Ν. 4412/2016.  

2 Του άρθρο 68 του Ν.3863/2010 περί συµβάσεων εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών  

3 Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της 31ης Μαρτίου 2016 

4 Το Ν.4387/2016 άρθρο 97 

5 Καθώς και σχετικών εγκυκλίων αποφάσεων και διαταγµάτων. 

 

Άρθρο 3ο – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η εν λόγω εργασία αποβλέπει στον καθαρισµό των δρόµων, πλατειών και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων των χερσαίων  ζωνών αλιευτικών καταφυγίων Βόρειας Χίου, 
από απορρίµµατα , φύλα των δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά 
απορρίµµατα.  Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν κυρίως µε τα χέρια. Όπου είναι 
δυνατόν θα συνδράµουν και µηχανήµατα για τις εργασίες καθαρισµών.    

Ο προγραµµατισµός των εργασιών καθαρισµού, θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Ο 
Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να τηρεί ηµερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα 
αναφέρονται, η ηµεροµηνία,  ο τόπος παρέµβασης, το προσωπικό που έλαβε µέρος 
στην εργασία και τα µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν. Το ηµερολόγιο θα 
υπογράφεται από τον ανάδοχο, τον και από µέλος της επιτροπής παραλαβής 
εργασιών του ∆.Λ.Τ.Χ.  
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Λόγω δυσχερούς προµέτρησης, η εργασία θα προϋπολογιστεί µε ηµεροµίσθια 
µηχανηµάτων και   ηµεροµίσθια εργατών.  

Στην τιµή των ηµεροµισθίων συµπεριλαµβάνονται: 

� Για  τα µηχανήµατα , το µίσθωµα του µηχανήµατος, τα καύσιµα, 
λιπαντικά, µε το ηµεροµίσθιο του χειριστή για οκτάωρη εργασία.     

� Για το ανθρώπινο δυναµικό (εργάτες), συµπεριλαµβάνοντα τα έξοδα 
ασφάλισης τους στον ασφαλιστικό φορέα τους.   

� Στην τιµή περιλαµβάνονται, τα εργαλεία (σκούπες, φαράσια, φτυάρια 
κλπ.),  και οι πλαστικοί σάκοι που θα απαιτηθούν.    

� Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη µεταφοράς των 
προϊόντων καθαρισµού σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόθεση τους σε 
επιτρεπόµενη από την Υπηρεσία θέση. 

Τα µηχανήµατα που προβλέπονται είναι τα παρακάτω: 

− Ανατρεπόµενο αυτοκίνητο ωφελίµου φορτίου 6 τόνων  

− Φορτωτής ¾  Κ.Υ. ισχύος 40-45 ΗΡ και 

− Χορτοκοπτικό χειρός   

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα µηχανήµατα και να 
λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασία για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε 
κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείµενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την 
εκτέλεση της εργασίας.    

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή 
ατυχηµάτων, του προσωπικού και  των ατόµων που βρίσκονται κοντά στη 
εκτελούµενη εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήµανση και 
αποµάκρυνση σε ασφαλές σηµείο των µηχανηµάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την 
εργασία). 

 

Άρθρο 4ο – Τεχνικά Στοιχεία  

Ο ανάδοχος θα πρέπει: 

− Να καταθέσει κατάλογο µηχανηµάτων και οχηµάτων που διαθέτει, ή ιδιωτικά 
συµφωνητικά µίσθωσης για  τα οχήµατα που δεν διαθέτει.  

− Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι όλα τα αυτοκίνητα και µηχανήµατα έχουν άδεια 
κυκλοφορίας, έχουν πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και είναι ασφαλισµένα.     

 

Άρθρο 5ο – Οικονοµικά Στοιχεία Προσφορών 

Τα συµβατικά στοιχεία των εργασιών είναι: 

(α)   Η Τεχνική Περιγραφή  

(β)   Ο Προϋπολογισµός  

(γ)   Το τιµολόγιο  

(δ)   Τεχνικές προδιαγραφές – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 6ο  - Εγγυητικές – Τρόπος πληρωµής – Ρήτρες  

Για την υπογραφής της συµβάσεως δύναται να ζητηθεί εγγυητική επιστολή του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας, η οποία θα ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισµού χωρίς το ΦΠΑ. Η 
εγγυητική θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. 
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Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά την οριστική παραλαβή 
των εργασιών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καµιά κακοτεχνία 
ως προς την ποιότητα των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

Η πληρωµή µπορεί να γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών.  

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την εκτέλεση των εργασιών, 
πέραν της ορισθείσης προθεσµίας (σύµβαση - έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας) 
υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στο ∆ήµο σαν 
ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις στο συµβατικό προϋπολογισµό για κάθε µέρα 
καθυστερήσεως εκτέλεσης της συγκεκριµένης εργασίας. 

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την 
εγγύηση καλής εκτελέσεως του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 7ο – Χρόνος εκτελέσεως της εργασίας  

Ο Ανάδοχος κατόπιν προσκλήσεως από την Υπηρεσία, θα πρέπει εντός δέκα (10) 
ηµερών, να προσκοµίσει σχετική εγγυητική επιστολή εάν ζητηθεί και να υπογράψει 
την Σύµβαση εκτέλεσης της εργασίας. Η έναρξη των εργασιών ισχύει από της 
υπογραφής της συµβάσεως.  

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου, διατηρεί το δικαίωµα, να διακόψει την σύµβαση 
όποτε κρίνει σκόπιµο, και να ενηµερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να συµµορφωθεί, µε την απόφαση διακοπής της σύµβασης, χωρίς να εγείρει 
δικαιώµατα αποζηµίωσης.   

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να εκτελεί τις προγραµµατισµένες εργασίες καθαρισµού. 
Επίσης οφείλει να προβαίνει άµεσα στην εκτέλεση εντολών της Υπηρεσίας για 
έκτακτους καθαρισµούς περιοχών, και κοινοχρήστων χώρων.  

 

Άρθρο 8ο – Περιγραφή και είδος εργασιών 

‘Όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

 

Άρθρο 9ο – Καθυστερήσεις  

Σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλοµένης σε υπαιτιότητα του ∆.Λ.Τ.Χ. ή σε ανωτέρα 
βία η προθεσµία παραδόσεως της εργασίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα 
διαρκεί το από υπαιτιότητα του ∆.Λ.Τ.Χ., ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου 
µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. 

Εάν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσµίας, ως αυτές αναφέρονται ειδικότερα ανά τµηµατικό 
προϋπολογισµό, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ολόκληρο του ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του ∆.Λ.Τ.Χ., 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 10ο – Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύµβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις 
σχετικές εντολές από την Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το προσωπικό και τα µηχανήµατα και να 
λαµβάνει όλα τα µέτρα προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε 
κοινωφελή δίκτυα και βλάβες σε παρακείµενες ιδιοκτησίες, που προξένησε κατά την 
εκτέλεση της εργασίας.    

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή 
ατυχηµάτων, του προσωπικού και  των ατόµων που βρίσκονται κοντά στη 
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εκτελούµενη εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήµανση και 
αποµάκρυνση σε ασφαλές σηµείο των µηχανηµάτων σε ώρες που δεν εκτελούν την 
εργασία). 

Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον Ανάδοχο που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να 
αποκαταστήσει την βλάβη, µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές µέρες από της 
ειδοποιήσεως. 

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσιεύσεως, χαρτόσηµα, µελέτης και 
συµφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και 
υποχρέωση του ∆.Λ.Τ. Χίου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ. 

Με την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
εκτελέσει τις εργασίες σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης.  

 

Άρθρο 11ο – Επίλυση διαφορών.  

Για θέµατα που τυχόν ανακύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, θα 
αντιµετωπίζονται και θα επιλύονται µε τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσης.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  Καθαρισµός χερσαίων  ζωνών αλιευτικών 
καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017 

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ……………………………………………………………………………………… 
 

      ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                         
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/……/2017 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      :  

Αρ. µητρώου ασφάλισης :  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      :  

Αρ. µητρώου ασφάλισης :  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      :  

Αρ. µητρώου ασφάλισης :  

 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ                   :  

Αριθµός κυκλοφορίας     :  

Όνοµα χειριστή               :  

Αρ. µητρώου ασφάλισης  :  
 

ΦΟΡΤΗΓΟ                      :  

Αριθµός κυκλοφορίας     :  

Όνοµα οδηγού                :  

Αρ. µητρώου ασφάλισης  :  
 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ           :  

Όνοµα χειριστή              :  

Αρ. µητρώου ασφάλισης  :  

 

Περιγραφή εργασιών: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ο ανάδοχος   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
  

ΕΡΓΑΣΙΑ: 
Καθαρισµός χερσαίων  ζωνών αλιευτικών 
καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(1)

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

έκπτωση
(2)

 

ακέρ.μον % 

Τιμή
(3)

 

προσφοράς 
ΣΥΝΟΛΟ

(4)
 

1 Φορτωτής ¾  Κ.Υ. 

ισχύος 40-45 ΗΡ 
ΗΜ 10 254,88 €  

  

2 Ανατρεπόμενο 

αυτοκίνητο ωφελίμου 

φορτίου 6τον. 

ΗΜ  10 243,04 €  
 

 

3 Εργατικά ημερομίσθια ΗΜ 70 
(5)

40,13 €  
(5)

  

4 Χορτοκοπτικό φορητό ΗΜ  5 90,72 €    

5 Διοικητικό κόστος ΤΕΜ 1 576,34  €    

6 Έξοδα για υλικά 

καθαριότητας  κ.λ.π  

αναλώσιμων υλικών 

ΤΕΜ 1 890,18  €   

 

 Συνολο δαπανης  

 Δαπάνη Φ.Π.Α.  17%  

 Γενικό Σύνολο  

 
 
Σύνολο δα&άνης ολογράφως (άνευ Φ.Π.Α.) 
…………………………………………………………………. Ευρώ και 
………………………………………… λε&τά    
 
 
 
 
Ηµεροµηνία: ……/……/2017 
         Ο &ροσφέρων 
 
 
 
 (σφραγίδα-υ&ογραφή) 

 

 
Ε�εξηγήσεις: 

 (1) αναγράφονται τα είδη των &ροσφερόµενων υ&ηρεσιών. 
 (2) συµ&ληρώνεται το &οσοστό έκ&τωσης ε&ί τοις % αριθµητικά σε ακέραιες µονάδες. 
 (3) συµ&ληρώνεται το &οσό &ου &ροκύ&τει αφού αφαιρεθεί η έκ&τωση 
 (το &οσό   αριθµητικώς σε ευρώ µε δύο δεκαδικά ψηφία). 
 (4) συµ&ληρώνεται συµ&ληρώνεται το γινόµενο της &οσότητας ε&ί την τιµή &ροσφοράς  
 (το &οσό   αριθµητικώς σε ευρώ µε δύο δεκαδικά ψηφία). 

                 (5) στο &οσό συµ&εριλαµβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζοµένου. 
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