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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοπτικά, το αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης προς την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων σε θέµατα
παρακολούθησης, υποστήριξης, σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και παροχής συµβούλωνυπηρεσιών µε τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου για το έργο :
•

Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι

Η οδός βρίσκεται στον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της
Περιφέρειας Ηπείρου. Η κατασκευή της οδού προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων και αποτελεί άµεση προτεραιότητα προκειµένου να αναβαθµιστεί η
σύνδεση των ∆Ε του ∆ήµου.
II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοπτικά , η Τεχνική Περιγραφή / Αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τα εξής:
Πρόκειται για βελτίωση υφιστάµενης δασικής χωµάτινης οδού συνολικού µήκους 11,5 Km
περίπου, η οποία ξεκινάει από το 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Καταρράκτης – Μικροσπηλιά
και καταλήγει στο 8ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Βουργαρέλι – Κυψέλη. Η οδός που πρόκειται
να κατασκευαστεί θα έχει ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας µε µια λωρίδα ανά κατεύθυνση. Κατά την
κατασκευή του έργου θα αποκατασταθούν τα τεχνικά που έχουν αστοχήσει και θα

αντιµετωπισθούν τα κατολισθητικά φαινόµενα που έχουν εκδηλωθεί εκατέρωθεν της οδού. Τέλος
η οδός θα εξοπλιστεί µε στηθαία ασφαλείας όπου απαιτείται και κατακόρυφη και οριζόντια
σήµανση.
Οι πλευρικές διαµορφώσεις θα αποτελούνται από:
•
Επενδεδυµένη τριγωνική τάφρο για την απορροή των όµβριων,
•
Έρεισµα και επένδυση µε φυτική γη
•
∆ιαµορφώσεις τοίχων βαρύτητας, τοίχοι οπλισµένου σκυροδέµατος και τοίχων από
συρµατοκιβώτια όπου απαιτείται
Το οδόστρωµα – συνολικού πάχους 50εκ. θα αποτελείται από:
•
Μία στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ.
•
Μία στρώση ασφαλτικής βάσης πάχους 5εκ.
•
Μία στρώση βάσης πάχους 10εκ.
•
Μία στρώση υπόβασης πάχους 10εκ.
Μία στρώση έδρασης οδοστρώµατος πάχους 20εκ.
Το έργο χωρίζεται σε τρία τµήµατα:
• Το 1ο τµήµα ξεκινάει από το 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Καταρράκτης – Μικροσπηλιά
και φτάνει περίπου στη Χ.Θ. 0+939,00.
• Το 2ο τµήµα ξεκινάει από τη Χ.Θ. 0+939,00 και τελειώνει στη Χ.Θ. 7+500 όπου βρίσκεται η
Ιερά Μονή Πάτερ Κοσµά.
• Το 3ο τµήµα ξεκινάει από τη Χ.Θ. 7+500 και τελειώνει στη Χ.Θ. 11+450,00 στο 8ο χιλιόµετρο
της δηµοτικής οδού Βουργαρέλι – Κυψέλη.
Για την υλοποίηση του έργου, υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων και της ∆ιεύθυνσης Οδικών Υποδοµών (∆ΟΥ) του Υπουργείου
Μεταφορών και ∆ικτύων προκειµένου η δεύτερη να αναλάβει το σύνολο των διαδικασιών
ωρίµανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου. Στα πλαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης η
∆ΟΥ ανέλαβε :
• Την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών του 2ου τµήµατος
• Τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης για το σύνολο του έργου
• Τη διαχείριση και διοίκηση της υλοποίησης του έργου ως Προϊσταµένη Αρχή.
Αντίστοιχα, ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ανέλαβε :
• Την παροχή των µελετών που αφορούν στα 1ο και 3ο τµήµατα,
• Την παροχή της Γεωλογικής – Γεωτεχνικής έκθεσης/αξιολόγησης και των προτάσεων
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων
• Την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων και τυχόν απαλλοτριώσεων.
Για το 1ο τµήµα από Χ.Θ. 0+000,00 έως τη Χ.Θ. 0+939,00, υπάρχει διαθέσιµη η τοπογραφική
µελέτη και η µελέτη οδοποιίας οι οποίες εκπονήθηκαν τον Μάιο του 2010 µε µέριµνα της
Περιφέρειας Ηπείρου και τίτλο µελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΑ –
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ – ∆ΡΟΣΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ”.
Για το 3ο τµήµα από Χ.Θ. 7+500 έως τη Χ.Θ. 11+450,00, υπάρχει διαθέσιµη η γεωτεχνική
έκθεση/αξιολόγηση η οποία εκπονήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2017 µε µέριµνα του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων µε τίτλο «Βελτίωση και αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στη

δηµοτική οδό σύνδεσης Βουργαρελίου – Καταρράκτη (Από Χ.Θ. 7+500,00 έως Χ.Θ.
11+450,00)».
Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων που απορρέουν από
την Προγραµµατικής Σύµβαση µε την ∆ΟΥ θα πρέπει µε µέριµνα του ∆ήµου να συνταχθούν οι
κάτωθι µελέτες:
1. Για το 1ο τµήµα, από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 0+939,00
• Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης
• Μελέτη ισόπεδου κόµβου
• Οριστική Υδραυλική µελέτη
• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
• Μελέτη Κτηµατολογίου
2. Για το 3ο τµήµα, από Χ.Θ. 7+500,00 έως Χ.Θ. 11+450,00
• Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης
• Μελέτη ισόπεδου κόµβου
• Οριστική υδραυλική µελέτη
• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Αντικείµενο απασχόλησης του Τεχνικού Συµβούλου είναι:
1. Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού, το οποίο σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα
Τεχνικών Υπηρεσιών, να συνδράµει ουσιαστικά στην άριστη υλοποίηση του συνολικού
έργου της, ιδιαίτερα δε στην ωρίµανση και στη δηµοπράτηση των έργων, που
περιγράφηκαν ανωτέρω.
2. Κατάρτιση προγράµµατος και χρονοδιαγράµµατος ωρίµανσης των παραπάνω έργων,
όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες επικαιροποίησης και συµπλήρωσης των
υφιστάµενων εγκεκριµένων µελετών. Συνδροµή στον προγραµµατισµό, στον συντονισµό
και παρακολούθηση της εκπόνησης των επιπρόσθετων (αναγκαίων για την ωρίµανση
των έργων) µελετών µε βάση τον ευρύτερο προγραµµατισµό
3. H υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στην
εκπόνηση, συµπλήρωση και επικαιροποίηση των µελετών και των συµβατικών
προϋπολογισµών των υπό ∆ηµοπράτηση Έργων, µέσα σε ένα πλαίσιο Συστήµατος
∆ιαχείρισης Κατασκευών σε PIS (Πληροφοριακό Σύστηµα Έργου) και µε τη χρήση
τεχνικών ∆οµικής Ανάλυσης Έργου (WBS – Work Breakdown Structure ), σύµφωνα και
µε την Εγκύκλιο 9 – ∆ΝΣβ’/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25-04-2017 του Υπουργείου
Μεταφορών και Υποδοµών
4. Σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα συνδράµει
στην συγκρότηση των φακέλων συµβάσεων των έργων, που αποτελούν αντικείµενο της
παρούσης (σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν.4412/2016). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρουµε ότι ο φάκελος σύµβασης του κάθε έργου συµπεριλαµβάνει:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό και τα τιµολόγια της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του

γ) στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης
δ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης
ε) τα έγγραφα της σύµβασης
στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να
αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης
∆ηµοσίων συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά:
αα) για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις,
ββ) για την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης,
γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγµάτευση
5. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε το προσωπικό του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών, το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για τα επικείµενα έργα, όπως
ορίζεται στο αρ. 54 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).
6. Ελέγχει τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και εξετάζει τη σχετική πρόοδο της εξέλιξης
της ωρίµανσης των έργων. Επισηµαίνει τυχόν αστοχίες και εισηγείται στην Υπηρεσία τις
ακολουθητέες ενέργειες.
7. Υπαίθρια αναγνώριση, γεωλογική χαρτογράφηση
τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην οδό.
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Τόπος εργασίας του Τεχνικού Συµβούλου είναι το γραφείο του και η έδρα της Προϊστάµενης
Αρχής. Επιπλέον, ως τόπος εργασίας ορίζεται και η περιοχή εκτέλεσης του έργου.
Ο Τεχνικός Σύµβουλος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της
Αναθέτουσας Αρχής να συµµετέχει σε συσκέψεις στα γραφεία τους, να παρέχει γραπτές ή/και
προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές προς τις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να
συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που θα εκτελεστούν τα εν λόγω έργα και να παρέχει κάθε
σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η Αναθέτουσα Αρχή.
Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συµβούλου θα παρέχονται µε βάση το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
και κυρίως µε βάση τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία, αν παραστεί ανάγκη, µπορεί να
ορίσει απασχόληση σε χρονικές περιόδους πέραν του χρονοδιαγράµµατος.
Χρόνος εργασίας: Η συνολική διάρκεια του έργου προτείνεται να είναι ∆ύο (2) µήνες
αρχίζοντας από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης.
Παραδοτέα: Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση και
σύµφωνα µε τις εντολές της :
1. Εκθέσεις εγκατάστασης / προόδου, αρχής γενοµένης από το 1ο (πρώτο) µήνα µετά την
υπογραφή της σύµβασης, όπου θα ορίζεται η πορεία υλοποίησης του έργου, τα
ενδεχόµενα προβλήµατα, οι προτεινόµενες λύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την
υλοποίηση της Σύµβασής του. Το ακριβές περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα
προσδιορισθεί σε συνεργασία του Τεχνικού Συµβούλου µε την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
2. Έκτακτες εκθέσεις ή σηµειώµατα (memo), τα οποία θα συντάσσει ο Τεχνικός Σύµβουλος
και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για κάθε θέµα που απαιτεί άµεση ενέργεια.
3. Τελική έκθεση των πεπραγµένων του Τεχνικού Συµβούλου, συνοδευόµενη από φάκελο
µε αντίγραφα όλων των κατά καιρούς εκθέσεων, εντός ενός µήνα από την ολοκλήρωση
των υπηρεσιών του, στην οποία θα περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παρασχεθείσες
Υπηρεσίες και οι παρατηρήσεις-συµπεράσµατα.
Όλα τα παραπάνω θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Β. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή, υπολογίζεται σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών
Επιστηµονικών Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», ο οποίος εγκρίθηκε µε την αριθµ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β’
2519) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ (όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β’ 2724) και σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 4 /16-03-2018
(Α∆Α: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16). Κατά συνέπεια η προεκτιµώµενη αµοιβή σύµφωνα µε τις διατάξεις ανέρχεται σε 44.140,95 € (χωρίς ΦΠΑ) και επιµερίζεται σε
επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές ως ακολούθως:

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛAΧΙΣΤΗ

Α/Α

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(ΕΤΗ)

ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΛΗΘΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ
(€)

(€)

1

Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός,
πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

20

1

40

544,95

21.798,00

2

Τεχνικός Γεωλόγος ή Γεωτεχνικός Μηχανικός,
πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

20

1

15

544,95

8.174,25

3.

Πολιτικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

10

1

39

363,30

14.168,70

µερικό
σύνολο

44.140,95

ΦΠΑ 24%

10.593,83

Σύνολο

54.734,78

Γ.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων από τον Τεχνικό
Σύµβουλο κρίνεται απαραίτητη λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την ανεπαρκή στελέχωση, την σε προσωπικό διάρθρωση της Υπηρεσίας και κυρίως
το γεγονός ότι κάθε µηχανικός είναι επιφορτισµένος µε πολλά αντικείµενα
απασχόλησης µε συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η συστηµατική παρακολούθηση
και ο έλεγχος ωριµότητας των έργων, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω.
2. Τις προβλέψεις του νέου Ν.4412/016 για τις ∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων και
Υπηρεσιών και τις υψηλές απαιτήσεις που αυτός επιβάλλει σε ολόκληρο το φάσµα
σχεδιασµού, παραγωγής και διαχείρισης Έργων.
3. Τα υψηλών απαιτήσεων τεχνικά αντικείµενα, όπως παρουσιάστηκαν στο σηµείο ΑΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της Παρούσης.
4. Το γεγονός πως τα έργα είναι σύνθετα, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που απαιτούν
συντονισµό δραστηριοτήτων και ικανό αριθµό προσωπικού για την παρακολούθησή
τους.
5. Ότι για την ωρίµανση του κάθε έργου εκπονείται σειρά µελετών που λόγω ειδικών
συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων απαιτείται σχετική εµπειρία για την παρακολούθησή
τους.
6. Τις υπάρχουσες µελέτες και τις τυχόν επικαιροποιήσεις/συµπληρώσεις που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
7. Την ανάγκη τήρησης του χρονικού προγραµµατισµού η οποία αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα για την Αναθέτουσα Αρχή δεδοµένου των περιορισµών που τίθενται
από τους φορείς και τα Ευρωπαϊκά Εργαλεία χρηµατοδότησης (Ε.Π. Ηπείρου,
ΕΠαΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 κτλ).
Γενικά πρόκειται για εξειδικευµένο αντικείµενο, το οποίο αδυνατεί να το καλύψει η Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου -Κεντρικών Τζουµέρκων για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω.

∆. ΣΥΓΓΡΑΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής
Η υπηρεσία αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, όπως θα υλοποιηθεί
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
1. Ο Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του.
2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως
ισχύουν.
3. Ο Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

4. Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής».
7. Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. (Μέχρι τις 31/12/2016) Ο Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)».
9. Ο N. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.
10. Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του
αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την
τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’,
καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
11. Ο Ν.2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248)
όπως ισχύει.
12. Το Π. . 696/1974 “Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν,
παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και
Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών
τεχνικών προδιαγραφών µελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄
(Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών
που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό αµοιβών.
13. Το Ν. . 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν. . περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και
οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3919/2011
(Α΄32).
14. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011
που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων».
15. Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. .Μ.Η. . «∆ιενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
16. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών
που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόµενα στα έγγραφα της παρούσας σύµβασης και γενικότερα
κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση

και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
17. Στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων του οικονοµικού έτους 2019
και στον Κ.Α.: 00-6117.021 είναι εγγεγραµµένη πίστωση 55.000,00 € για την
υπηρεσία µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση
και δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων».
18. Την ανάγκη του ∆ήµου και ειδικότερα της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ανωτέρω
υπηρεσία.
19. Την τεχνική περιγραφή, όπως αυτή παρατίθεται στο παρόν.
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η Σύµβαση.
2. Η ∆ιακήρυξη µε τα προσαρτήµατά της
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
5. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται σε ∆ύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
Άρθρο 5ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά
Στη διαδικασία ανάθεσης γίνονται δεκτοί:
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών
µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό
που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων.
2.Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και
τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις
που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες. Ως ελάχιστες
προϋποθέσεις νοούνται τα ακόλουθα:
Αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση Συµβάσεων και
Υπηρεσιών συναφών (τουλάχιστον τρία (3)) µε την προκηρυσσόµενη, την
οποία να µπορούν να τεκµηριώσουν επαρκώς. Ως συναφής θεωρείται η άνω

των δέκα (10) ετών εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε θέµατα οργάνωσης,
διοίκησης και διαχείρισης µεγάλων έργων. Η εµπειρία αυτή θα αποδεικνύεται
από τη συµµετοχή του ∆ιαγωνιζόµενου σε υλοποίηση συµβάσεων Συµβούλου
Επίβλεψης (Construction Manager) και Συµβούλου ∆ιαχείρισης (Project
Manager) σε µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά στην παραπάνω εµπειρία – τεχνογνωσία θα πρέπει να
περιλαµβάνεται και η ενασχόληση µε θέµατα Χρονικού Προγραµµατισµού,
Ελέγχου Μελετών (και από πλευράς κατασκευασιµότητας-constructability),
Ελέγχου Κόστους, Ελέγχου Προµετρήσεων – Προϋπολογισµών υπό
∆ηµοπράτηση Έργων και ∆ιαχείρισης Κατασκευών σε PIS (Πληροφοριακό
Σύστηµα Έργου). Επιπλέον συναφής εµπειρία θεωρείται και η υλοποίηση
σύµβασης Συµβούλου υποστήριξης Υπηρεσιών και παρακολούθησης της
υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης. Τα
παραπάνω θα πρέπει να αναλυθούν σε κατάλογο κυριότερων έργων, τα οποία
υλοποιεί ή ολοκλήρωσε για διάστηµα µεγαλύτερο της τελευταίας δεκαετίας, µε
έµφαση σε έργα ως άνω. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή:
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Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του Ανάδοχου
Ο

ανάδοχος υποχρεούται:
Να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα µέσα για
την προσήκουσα παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τη σύµβαση.
Να αναλάβει εξολοκλήρου όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την
ολοκλήρωση της σύµβασης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Υπηρεσίας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά µε την εκτέλεση του Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες),
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµιάς που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα και
να παρέχει τους απαραίτητους πόρους στον ανάδοχο για την επιτυχή ολοκλήρωση της υπηρεσίας
Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική
επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις
για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση
κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν
σταθερές και αµετάβλητες.
Άρθρο 10ο : Παραδοτέα - Τρόπος πληρωµής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η προεκτιµώµενη αµοιβή του εντολοδόχου
καθορίζεται σε ......,.. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, τα παραδοτέα και ο τρόπος
πληρωµής θα καθορίζεται από τα εξής:
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
-

1η Έκθεση Προόδου που υποβάλλεται ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης

-

Τελική Απολογιστική Έκθεση Έργου που υποβάλλεται το πολύ δύο (2) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών.

Η

αµοιβή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:
Παράδοση Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης Έργου: 100% της συµβατικής αµοιβής.

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η
αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει
σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.

Βουργαρέλι

11-2-2019

Ο επιβλέπων µηχανικός

Βουργαρέλι 11-2-2019
Ο Προϊστάµενος
Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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