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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Προοίμιο
O Δήμος Τρικκαίων λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και
αρνητικές συγκυρίες, εστιάζει στην αντιμετώπιση & επίλυση των επιπτώσεων της
ολοένα και εντεινόμενης ανθρωπιστικής κρίσης.
Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζει πολιτικές που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των
επιπτώσεων της Φτώχειας και στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των
οικονομικά αδύναμων πολιτών.
Ένα μέρος αυτών των αναγκών επιχειρεί να καλύψει το δίκτυο των Δομών Άμεσης
Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου Τρικκαίων, που περιλαμβάνει το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Εστιατόριο και τη Δομή
Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων.
Όπως γνωρίζετε, από τις τέσσερις προαναφερόμενες δομές αντιμετώπισης της
φτώχειας, μόνο οι δύο πρώτες (κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο) έχουν
ενταχθεί και συνεχίζεται η χρηματοδότησή τους από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020,
παρόλο που μόνο η συνέχιση του συνόλου των δομών, θα αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά το φαινόμενο της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται
ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Το Κοινωνικό Εστιατόριο (Συσσίτιο), ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του
2015 και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Οκτώβριος 2017) έχει εξυπηρετήσει το
τελευταίο έτος 120 ωφελούμενους ημερησίως. Το κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου
Τρικκαίων στεγάζεται στον 1ο όροφο της παλιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου
Τρικάλων, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, που πληροί τις υγειονομικές
προϋποθέσεις ασφαλούς διανομής φαγητού.

3

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων που λειτουργεί επίσης από το 2015 στην
παλιά πτέρυγα του Νοσοκομείου, καλύπτει –όπως και ο τίτλος του προσδιορίζει– τις
ανάγκες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγης μόνον κατά τις ώρες
10π.μ. έως 4μ.μ. Το 2017 έχει εξυπηρετήσει 100 άτομα συνολικά και περί τα 40
άτομα καθημερινά.
Παράλληλα, η κοινωνική πολιτική του Δήμου Τρικκαίων, που παρά τις αντίξοες οικονομικές
συνθήκες και αρνητικές συγκυρίες, εστιάζει στην αντιμετώπιση & επίλυση των επιπτώσεων
της ολοένα και εντεινόμενης ανθρωπιστικής κρίσης. Στην παρούσα φάση και μέχρι 31-122017, ο Δήμος Τρικκαίων λειτουργεί το κοινωνικό εστιατόριο και το κέντρο ημερήσιας
φροντίδας αστέγων με ίδιους πόρους .

Κατόπιν των παραπάνω κρίνεται αναγκαία:
1. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Εστιατορίου από 01/01/2018
έως 31/12/2018.
2. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων
από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
Αντικείμενο Σύμβασης- Απαιτήσεις και Ειδικοί όροι
Το αντικείμενο της παρούσης αφορά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας
για τη λειτουργία των Δομών Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης του Δήμου
Τρικκαίων και συγκεκριμένα αφορά:
1. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Εστιατορίου έως
31/12/2018.
2. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Αστέγων έως 31/12/2018.
Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη λειτουργία των παραπάνω δομών θα
είναι από την υπογραφή των συμβάσεων και έως 31/12/2018 για το Κοινωνικό
Εστιατόριο και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων.
Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση χρηματοδότησης των δομών από το ΠΕΠ
Θεσσαλίας ή άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια.
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Υποστήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Εστιατορίου
Για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Κοινωνικού Εστιατορίου
(Συσσίτιο) του Δήμου Τρικκαίων από την υπογραφή της σύμβασης και έως
31/12/2018 θα πρέπει:


Να

εξασφαλίζεται

η

τροφοδοσία

γευμάτων

σε

τουλάχιστον

150

ωφελουμένους σε ημερήσια βάση.


Να λειτουργεί με σταθερό ωράριο από 10:00 έως 16:00 και από Δευτέρα έως
Κυριακή.



Να απασχολείται το απαιτούμενο προσωπικό.



Να διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήριαβιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (αρτοποιεία, καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, ζαχαροπλαστεία, κ.λπ.), από ιδρύματα που λειτουργούν στην
πόλη των Τρικάλων (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Σωφρονιστικό
Κατάστημα), καθώς επίσης κι από πολίτες.



Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης
του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων,
κ.λπ.).



Να διασυνδέεται και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες δομές βασικών
αγαθών του Δήμου, καθώς επίσης και με το υπό σύσταση Κέντρο Κοινότητας.



Να υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών.

Υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων
Για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Αστέγων του Δήμου Τρικκαίων από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2017
θα πρέπει:


Να λειτουργεί με σταθερό ωράριο από 10:00 έως 16:00 και από Δευτέρα έως
Παρασκευή.



Να απασχολείται το απαιτούμενο προσωπικό.



Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσης
του.
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Να διασυνδέεται και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες δομές βασικών
αγαθών του Δήμου, καθώς επίσης και με το Κέντρο Κοινότητας.



Να υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών.

Προσωπικό Αναδόχου – Ωράριο για την υποστήριξη της λειτουργίας του
Κοινωνικού Εστιατορίου και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων
Με την ανάληψη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην
Αναθέτουσα Αρχή, κατάλογο του προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της
σύμβασης, με πλήρη στοιχεία αυτών. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού
αυτού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει, προηγουμένως εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει σχετική έγκριση από αυτή.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του
προσωπικού που θα απασχολείται, για θέματα που αφορούν του αντικειμένου του
έργου.


Ειδικές Απαιτήσεις

Τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τα υλικά καθαρισμού και τα λοιπά αναλώσιμα, που
θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο και θα πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων και των ωφελουμένων των δομών.
Η συγκέντρωση των απορριμμάτων θα γίνεται σε φωτοβιαδιασπώμενους πλαστικούς
σάκους, οι οποίοι θα μεταφέρονται στους κάδους του Δήμου.
Η συγκέντρωση των υλικών ανακύκλωσης θα γίνεται σε φωτοβιαδιασπώμενους
πλαστικούς σάκους, οι οποίοι θα μεταφέρονται στους κάδους ανακύκλωσης του
Δήμου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 18 Οκτωβρίου 2018
Η Συντάκτρια

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 18 Οκτωβρίου 2018
Η Προϊσταμένη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίκαλα, 18 Οκτωβρίου 2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Μαρία Μαυροματίδου

Μαρία Μαυροματίδου

Κωνσταντίνος Σταμούλης
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7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπηρεσία:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Συνολική
Αξία (Χωρίς
ΦΠΑ)

Δαπάνη για την λειτουργία

του Κοινωνικού Εστιατορίου
και του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Αστέγων

Μήνες
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5.786,29

69.435,48

Σύνολο

69.435,48

ΦΠΑ

16.664,52
86.100,00 €

Γενικό Σύνολο
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Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για
τη λειτουργία των Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Τρικκαίων και
συγκεκριμένα:
1. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Εστιατορίου.
2. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Αστέγων.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις


Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών»



Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή
Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπηρεσίες

που αναφέρονται

παραπάνω σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας του Τμήματος Κοινωνικής
Μέριμνας και Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή λειτουργία.
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Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το Δήμο και ευθύνεται αυτός και
μόνο, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως
της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό
του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και για τις πιθανές ζημιές.
Με την ανάληψη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην
Αναθέτουσα Αρχή, κατάλογο του προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της
σύμβασης, με πλήρη στοιχεία αυτών. Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού
αυτού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει, προηγουμένως εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή και να λαμβάνει σχετική έγκριση από αυτή.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του
προσωπικού που θα απασχολείται, για θέματα που αφορούν το αντικείμενο του
έργου.
Ειδικές Απαιτήσεις
Τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τα υλικά καθαρισμού και τα λοιπά αναλώσιμα, που
θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον
Ανάδοχο και θα πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων και των ωφελουμένων των δομών.
Η συγκέντρωση των απορριμμάτων θα γίνεται σε φωτοβιαδιασπώμενους πλαστικούς
σάκους, οι οποίοι θα μεταφέρονται στους κάδους του Δήμου.
Η συγκέντρωση των υλικών ανακύκλωσης θα γίνεται σε φωτοβιαδιασπώμενους
πλαστικούς σάκους, οι οποίοι θα μεταφέρονται στους κάδους ανακύκλωσης του
Δήμου.
Άρθρο 5ο: Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη λειτουργία των παραπάνω δομών θα
είναι από την υπογραφή των συμβάσεων και έως 31/12/2018 για το Κοινωνικό
Εστιατόριο και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων.
Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση ολικής χρηματοδότησης των δομών
από το ΠΔΕ. Σε περίπτωση χρηματοδότησης μέρους των δομών θα επέλθει η
αντίστοιχη μείωση στο συμβατικό ποσό.
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Άρθρο 6ο: Τόπος Εκτέλεσης Σύμβασης
Οι δομές

αντιμετώπισης της φτώχειας λειτουργούν στην παλιά πτέρυγα του

Νοσοκομείου Τρικάλων, Καρδίτσας 56.
Άρθρο 7ο: Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται ως εξής:
Η συμβατική αξία θα πληρώνεται σταδιακά σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι
και οι μήνες λειτουργίας τους, μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών ανά μήνα και
την βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και
σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων
και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-05-2013.
Άρθρο 8ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. 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 9ο: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
H παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα
πραγματοποιηθεί από την τριμελή επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών της
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της
Επιτροπής.
Οι υπηρεσίες θα παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, με τη σύνταξη σχετικού
Πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελέσει δικαιολογητικό της
δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση.
Άρθρο 10ο: Ποινικές ρήτρες - Ανωτέρα Βία
Ως προς τις ποινικές ρήτρες, για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα
απαραίτητα.
Άρθρο 11ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 12ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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Άρθρο 13ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με
τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή
τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση
ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 14ο: Επίλυση διαφορών
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και
ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς
σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την
ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε
περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα Δικαστήρια Τρικάλων.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τρίκαλα, 18 Οκτωβρίου 2018

Τρίκαλα, 18 Οκτωβρίου 2018

Τρίκαλα, 18 Οκτωβρίου 2018

Η Συντάκτρια

Η Προϊσταμένη

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Μαρία Μαυροματίδου

Μαρία Μαυροματίδου

Κωνσταντίνος Σταμούλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Υπηρεσία :
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Α/Α

1
2
3

4

6

7
8

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Α. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ & Κ.Η.Φ.Α.
Αριθμός εργαζομένων για κάθε
Άτομα/ημέρα
ημέρα
Ώρες εργασίας εργαζομένου ανά
Ώρες/ημέρα
ημέρα
Ημέρες εργασίας εργαζομένου για
Ημέρες
την περίοδο παροχής της
υπηρεσίας
Προβλεπόμενο ωρομίσθιο
€/ώρα
εργαζομένου (βάσει του εκάστοτε
νόμιμα θεσμοθετημένου
κατώτατου ημερομίσθιου ή
μισθού συμπεριλαμβανομένων
των εργοδοτικών εισφορών και
της αναλογίας επιδομάτων και
δώρων)
Κόστος αναλώσιμων και
€
απόσβεσης παγίου εξοπλισμού
που θα χρησιμοποιηθεί
Διοικητικό κόστος παροχής
€
υπηρεσιών
Νόμιμες υπέρ δημοσίου και
€
τρίτων κρατήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:
ΦΠΑ:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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