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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ ΕΚΤΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

CPV: 45112410-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή & Προδιαγραφές
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι εργασίες αφορούν:
1. Εκκαθάριση του υπέργειου τμήματος από το μνημείο (μάρμαρα, σκυρόδεμα,
οπλισμός) με τα χέρια και μεταφορά των στοιχείων του σε χώρο που θα υποδείξει η
Υπηρεσία εντός του Δημοτικού Κοιμητήριου Βέροιας.
2. Διάνοιξη ορύγματος διαστάσεων μήκους 2,20 μ., πλάτους 1,20 μ. και βάθους 1,80 μ.
με τα χέρια.
3. Επίχωση του ορύγματος που δημιουργήθηκε με τα χέρια.
Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται όλες οι απαιτήσεις ποιότητας και
περιβαλλοντικής επίδοσης, όσο αφορά τις διαδικασίες και μεθόδους εργασιών σε όλα
τα παραπάνω στάδια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1 Εκκαθάριση, διάνοιξη και
επίχωση ορύγματος

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμάχια

333

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ
CPV
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
(σε €)
(σε €)
45112410-2

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60,00

19.980,00
19.980,00
4.795,20
24.775,20

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας η οποία θα γίνει με απευθείας ανάθεση διέπεται από τις
διατάξεις:
 του ν.4412/2016.
 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και
την παρ 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την
παρ.3 του άρθρου 22 του ν.3536/2007.



του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης..
Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
1.Τεχνική περιγραφή & προδιαγραφές, 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και 3. Συγγραφή
υποχρεώσεων.
Άρθρο 3: Εργασία
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Υπηρεσίες ταφής
εκταφής κ.λ.π. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
β) Πίστωση 24.800,00 ΕΥΡΩ, στον Κ.Α. 45.6277.001 του Δήμου Βέροιας για το 2019
με ίδια έσοδα.
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.775,20 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι το Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Βέροιας. Το
χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι μέχρι 31/12/2019.
Άρθρο 5: Παραλαβή εργασιών
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ανά μήνα εκτέλεσης βεβαιωμένης εργασίας) θα
γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 του ν.4412/2016 και θα υποβάλλεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής:
Τμηματικά και μετά την παραλαβή από την επιτροπή.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
το νόμο.
Άρθρο 7: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ
με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 8: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών –Τεχνικέ Προδιαγραφές
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που
θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους. Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται
όλες οι απαιτήσεις ποιότητας και περιβαλλοντικής επίδοσης, όσο αφορά τις διαδικασίες και
μεθόδους παραγωγής σε όλα τα στάδια.
Άρθρο 9: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του
αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή
παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται,
κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 10: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του ν.3463/2006 και του ν.4412/2016.
Βέροια, 16/1/2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο συντάκτης
ΚΑΡΑΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

