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ΣΧΕΤ.:

1. 1.Το με αρ. πρωτ.:Δ14/α/οικ.26 /Φ-ΑΠΧ-Θ/07-01-2020 Πρωτογενές Αίτημα
2. Η με αρ.πρωτ. ΕΞ.24/08-01-2020 σύμφωνη γνώμη του ΓΔΣΥ

Μετά την έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής
Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) προσκαλεί τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οικονομικού
Φορέα «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με έδρα στην οδό Κύπρου 92, Δήμου Λάρισας και
με email: b_ster@otenet.gr , για την υποβολή Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση,
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών
αποχιονισμού, αρμοδιότητας Δ14: α) στις παράπλευρες οδούς (SR) του Αυτοκινητόδρομου
ΠΑΘΕ από πέρας διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έως πέρας διοικητικών
ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (χ.θ.398+800) και β) στον οδικό άξονα της παράκαμψης
πόλεως Βόλου από Α/Κ Λαρίσης έως Ι.Κ. Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)».
Επισυνάπτεται ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας με αναλυτικό υπολογισμό της προεκτίμησης
της αμοιβής της υπόψη σύμβασης με τις σχετικές τιμές μονάδας σε ευρώ (€) μετά του σχετικού
τιμολογίου, όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στα Τεύχη Δημοπράτησης για την δημοπράτηση
της κύριας σύμβασης με τίτλο: «Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού, αρμοδιότητας

Δ14, περιόδων 2019-2020 και 2020-2021: α) στις παράπλευρες οδούς (SR) … έως Ι.Κ. Αγίας
Παρασκευής (Κραυσίδωνας)», τα οποία έχουν εγκριθεί με την με αρ. πρωτ.:Δ14/οικ. 2102/ΦΑΠΧ-Θ/23-08-2019 Απόφαση.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ.: www.ggde.gr και
συγκεκριμένα στις θέσεις «Νέα/Ανακοινώσεις» και «NEW! Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί».
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
2. Τιμολόγιο Υπηρεσίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Διευθυντής
2. Τμήματα: α, β
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ-ΑΠΧ-Θ
5. Αικ. Φάσσου
6. Ειρ. Πιερρακάκη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α.

ΑΡ. ΚΑΡΓΙΩΤΟΥ
Πολ. Μηχ. με Α΄β.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Εξουσιοδοτημένη Υπάλληλος
ΕΙΡ. ΠΙΕΡΡΑKAΚΗ
Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α΄ β.

Προχπολογιςμόσ Τπηρεςίασ
α/α

Είδοσ υπηρεςιών

Αριθμόσ
Σιμ/γίου

Μονάδα
μζτρηςησ

Ποςότητ
α

1

Εργαςία αποχιονιςτικοφ
μθχανιματοσ με αλατοδιανομζα

Α-2

ϊρεσ

165

100,00

16.500,00

2

Προμικεια, μεταφορά και
αποκικευςθ αλατιοφ

Α-6

ton

50

70,00

3.500,00

Άκροιςμα:

20.000,00

Φ.Π.Α. 24%:

4.800,00

φνολο
Προχπολογιςμοφ:

24.800,00

Μαροφςι, 08 Ιανουαρίου 2020
Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντήσ Δ 14
α.α.

Αργ. Καργιώτου
Πολ. Μηχ. με Α’ β

Σιμή
μονάδασ

Δαπάνη

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΠΗΡΕΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που είναι
απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ.
1.1 Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων
εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι των
εργαςιϊν. Οι τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα
άρκρα εργαςιϊν, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ και
ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν
απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ,
εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριςτικά περιλαμβάνονται, όπωσ κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τα κάτωκι:
1.1.1 Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ ςτα υλικά από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα εκτελωνιςμοφ,
ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ. πλθν του ΦΠΑ, δικαιϊματα για προμικειεσ εξοπλιςμοφ και εφοδίων
γενικά τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, τζλθ χαρτοςιμου, όπου ιςχφουν, και οποιεςδιποτε άλλεσ
νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, που κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Κατά ςυνζπεια, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Κϊδικα Νόμων για
Τελωνειακό Δαςμολόγιο Ειςαγωγισ και με τισ διατάξεισ του Νόμου 3215/1955, δεν
παρζχεται ουςιαςτικά ςτθν Υπθρεςία που κα εποπτεφςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι
ςε άλλθ Υπθρεςία, θ δυνατότθτα να εγκρίνει τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ για τθν παροχι
οποιαςδιποτε ατζλειασ ι απαλλαγισ από τουσ δαςμοφσ και τουσ υπόλοιπουσ φόρουσ,
τισ ειςφορζσ και τα δικαιϊματα ςτα υλικά και είδθ εξοπλιςμοφ που τυχόν απαιτοφνται
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οφτε παρζχεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ το δικαίωμα να
ηθτιςουν χοριγθςθ τζτοιασ ατζλειασ ι απαλλαγισ ζμμεςα ι άμεςα.
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του
μζςων. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τον ειδικό φόρο του άρκρου 17 του
Ν.Δ./τοσ3092/54 πάνω ςτα ειςαγόμενα από το εξωτερικό κάκε είδουσ υλικά, εφόδια κ.λπ.
ζςτω κι αν τυχόν αναφζρεται αντίκετθ γενικι διατφπωςθ ςτθ ΣΑΕ του Υπουργείου Εκνικισ
Οικονομίασ, κακϊσ και από τουσ φόρουσ κ.λπ., που αναφζρονται αναλυτικότερα ςτα
Ν.Δ.4486/66 (131Α') και 453/66 (16Αϋ) περί τροποποίθςθσ των φορολογικϊν διατάξεων.
Επίςθσ , ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςμοφσ και από κάκε άλλο φόρο, τζλοσ ι
δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου, για καφςιμα και λιπαντικά, ςφμφωνα με τον Ν.2366/53
(83Αϋ), τον Ν.1081/71 (273Αϋ) και τονΝ.893/79 (86Αϋ).
1.1.2 Οι δαπάνεσ προμικειασ, μεταφοράσ ςτουσ τόπουσ ενςωμάτωςθσ, αποκικευςθσ, φφλαξθσ,
επεξεργαςίασ και προςζγγιςθσ όλων των αναγκαίων κυρίων και βοθκθτικϊν υλικϊν
ενςωματωμζνων και μθ, μετά των απαιτοφμενων φορτοεκφορτϊςεων, αςφαλίςεων
μεταφορϊν, χαμζνου χρόνου και ςταλίασ μεταφορικϊν μζςων και κάκε είδουσ
μετακινιςεων.
1.1.3 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλίςεων (ςτο Ι.Κ.Α., ςε
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ
οργανιςμοφσ κ.λπ.), δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ οικογενειακοφ, κζςεωσ,
ανκυγιεινοφ, εξαιρζςιμων, νυκτερινϊν κ.λπ. του κάκε είδουσ προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ
διευκφνοντοσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τεχνικοφ ειδικευμζνου ι όχι, προςωπικοφ των
γραφείων, των εργοταξίων, των μθχανθμάτων, των ςυνεργείων κ.λπ.) θμεδαποφ ι
αλλοδαποφ που εργάηεται ςτον τόπο του ζργου ι αλλοφ (εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδασ) για
τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Οι δαπάνεσ για τθν αςφάλιςθ όλου του απαςχολοφμενου ςτο ζργο προςωπικοφ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί Ι.Κ.Α., ανεξάρτθτα αν θ εν λόγω υπθρεςία εκτείνεται
εντόσ ι εκτόσ τθσ αςφαλιςτικισ περιοχισ Ι.Κ.Α. και τισ δαπάνεσ αςφάλιςθσ ςτο Ι.Κ.Α. ι το

Τ.Σ.Α κ.λπ. όλου του εργατοτεχνικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που απαςχολείται ςτα
εργοτάξια και τουσ λοιποφσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα αν
δεν υπάγεται όλθ θ παρεχόμενθ υπθρεςία ςτισ περί Ι.Κ.Α. διατάξεισ.
1.1.4 Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ εργαηόμενου προςωπικοφ, μεταφορϊν,
μεταφορικϊν μζςων, μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κ.λπ. για τθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ
ατυχιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι άλλεσ αςφαλίςεισ, που
αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του ζργου.
1.1.5 Οι δαπάνεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν λόγω τθσ ταυτόχρονθσ κυκλοφορίασ τθσ οδοφ,
λιψθσ πρόςκετων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ για τα μζτρα προςταςίασ όλων των
όμορων καταςκευϊν προσ τουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και πρόλθψθσ
ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, πρόλθψθσ πρόκλθςθσ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα
πράγματα τρίτων, ςε ρζματα-ποτάμια κ.λπ.
1.1.6 Οι δαπάνεσ από επιβεβλθμζνεσ κακυςτεριςεισ, μειωμζνεσ αποδόςεισ και μετακινιςεισ
μθχανθμάτων και προςωπικοφ, που είναι πικανόν να προκφψουν από τυχόν εμπόδια ςτο
χϊρο του , από πικανζσ παρεμβάςεισ, που κα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια
φορείσ, από τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά φάςεισ λόγω των παραπάνω
εμποδίων.
1.1.7 Οι δαπάνεσ των κάκε είδουσ διευκετιςεων και μζριμνασ ϊςτε να προςτατεφονται οι
υπάρχουςεσ καταςκευζσ και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά
ςτα άρκρα του Τιμολογίου.
1.1.8 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε
είδουσ βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ (περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ υλικϊν) και κα οφείλονται ςε αμζλεια,
απρονοθςία, μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των
νομικϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
1.1.9 Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν προμικεια και τθ χριςθ των τθλεπικοινωνιακϊν
μζςων που προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τα οποία κα πρζπει να
χρθςιμοποιοφν υποχρεωτικά τα μζλθ του Αναδόχου και τθσ Υπθρεςίασ που κα
απαςχολοφνται από τον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν Υπθρεςία
αντίςτοιχα.
1.1.10 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, όπωσ το Σχζδιο Αποχιονιςμοφ κλ.π., όπου αυτά
προβλζπονται.
1.1.11 Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν περιςυλλογι, μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ εκ
μζρουσ του Αναδόχου, κατόπιν εντολισ τθσ Υπθρεςίασ, τθσ τυχόν εναπομείναςασ
ποςότθτασ άλατοσ ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο Α-6 του παρόντοσ), ςε χϊρο
φφλαξθσ τθσ Υπθρεςίασ.
1.1.12 Οι κρατιςεισ που προβλζπονται για παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι κράτθςθ 0,07% θ οποία
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων, κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ ΑΕΠΠ ςφμφωνα με το άρκρο 350 του Ν.4412/2016
και τθν με αρικμό Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14.03.2017 (969Βϋ) και κράτθςθ φψουσ
0,02% υπζρ του Δθμοςίου και παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 . Οι υπζρ τρίτων
κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
1.1.13 Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.
1.2 Στισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου δεν περιλαμβάνεται το ποςόν για ΦΠΑ (24%).
1.3 Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ) των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον Κφριο του
Ζργου.

2. ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΡΘΡΟ Α-2: ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΜΕ ΑΛΑΣΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

Στθν τιμι μονάδασ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνεται θ πλιρθσ αποηθμίωςθ για τα
παρακάτω:
 Τθν εργαςία (απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ και του χειριςτι του και καφςιμα, λιπαντικά και
αναλϊςιμα) για εκτζλεςθ αποχιονιςμοφ και αλατοδιανομισ, ςτα οδικά τμιματα που κα ορίηονται
ςτο Σχζδιο Αποχιονιςμοφ και τθν τεχνικι περιγραφι και κα ςυγκεκριμενοποιοφνται κατά περίπτωςθ
από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, ανάλογα με τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ, οποιαδιποτε ϊρα και μζρα,
αργίεσ, εξαιρζςιμεσ κ.λπ., του Αναδόχου υποχρεουμζνου να μεριμνά για τθν αντικατάςταςθ του
χειριςτι ςε τακτοφσ χρόνουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ αδιάκοπθ απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, εξαιρουμζνων μόνο των ολιγόλεπτων
διακοπϊν, για τον εφοδιαςμό με καφςιμα, τθν αλλαγι ι τθν ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν και τθν
φόρτωςθ αλατιοφ.
 Ωσ χρόνοσ απαςχόληςησ του μθχανιματοσ και του χειριςτι, για εκτζλεςθ εργαςιϊν, ορίηεται
αυτόσ που αρχίηει με τθν παρουςία των χειριςτϊν ςτισ κζςεισ επιφυλακισ τουσ μετά από εντολι τθσ
Υπθρεςίασ (φςτερα από τισ ςχετικζσ προγνϊςεισ-ΕΜΥ, κ.λπ., εντολζσ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ κ.α.)
και περατϊνεται αυτόσ ο χρόνοσ με τθν αποχϊρθςθ αυτϊν μετά από τθν άρςθ τθσ εντολισ τθσ
Υπθρεςίασ.
Η εντολι τθσ Υπθρεςίασ και άρςθ αυτισ δίδεται εγγράφωσ μζςω τθλεομοιότυπου (FAX ι/και e-mail)
προσ τον ςυντονιςτι και κα φζρει τθν υπογραφι του Προϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ ι
των νόμιμων αναπλθρωτϊν αυτοφ. Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ οι εντολζσ μπορεί να δίνονται
τθλεφωνικά και να επιβεβαιϊνονται κατόπιν ζγκαιρα από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία εγγράφωσ.
Σε αυτό τον χρόνο απαςχόληςησ περιλαμβάνονται:
α) θ παραμονι των χειριςτϊν ςτισ κζςεισ επιφυλακισ,
β) θ ανά τακτά διαςτιματα με ευκφνθ του Αναδόχου ι φςτερα από εντολι τθσ Διευκφνουςασ
Υπθρεςίασ, διενζργεια περιπολίασ ςτα τμιματα ευκφνθσ των μθχανθμάτων και
γ) θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αποχιονιςμοφ και αλατοδιανομισ.
Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται και όλεσ οι δαπάνεσ κάκε είδουσ ακόμα
και αν δεν αναφζρονται ρθτϊσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ εργαςία ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων δθμοπράτθςθσ.
(Τιμι για μία (1) ϊρα εργαςίασ ειδικοφ αποχιονιςτικοφ μθχανιματοσ πλιρωσ εφοδιαςμζνου και
εξοπλιςμζνου, περιλαμβανομζνων όλων των δαπανϊν κάκε είδουσ, που απαιτοφνται για τθν
πλιρωσ τελειωμζνθ εργαςία.
ΕΤΡΩ : ΕΚΑΣΟ (100,00 €)

ΑΡΘΡΟ Α-6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΛΑΣΙΟΤ
Για τθν προμικεια και μεταφορά αλατιοφ ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από τθν Δ/νουςα
Υπθρεςία, θ εργαςία κα γίνει ςταδιακά και φςτερα από τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Δ/νουςασ
Υπθρεςίασ προσ τον Ανάδοχο και με εφλογθ προκεςμία (που κα ςυμφωνθκεί μεταξφ τουσ) για τον
προγραμματιςμό από μζρουσ του Αναδόχου με τθν προχπόκεςθ πάντα ότι κα υπάρχουν επαρκι
αποκζματα αλατιοφ ςτισ υπάρχουςεσ αλυκζσ. Η μεταφορά κα γίνεται με κατάλλθλα εξοπλιςμζνα
φορτθγά αυτοκίνθτα (αδιάβροχο κάλυμμα τθσ καρότςασ).
Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται επίςθσ και οι δαπάνεσ που απαιτοφνται
για τθν περιςυλλογι, μεταφορά και φορτοεκφόρτωςθ εκ μζρουσ του Αναδόχου, κατόπιν εντολισ
τθσ Υπθρεςίασ, τθσ τυχόν εναπομείναςασ ποςότθτασ άλατοσ ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
ςε χϊρο φφλαξθσ τθσ Υπθρεςίασ, κακϊσ και όλεσ οι δαπάνεσ κάκε είδουσ ακόμα και αν δεν
αναφζρονται ρθτϊσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ εργαςία ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου.
(Τιμι για τθν προμικεια και μεταφορά ενόσ (1) τόνου αλατιοφ ςε κζςεισ που κα υποδειχκοφν από
τθν Δ/νουςα Υπθρεςία όπωσ περιγράφεται ανωτζρω, περιλαμβανομζνων όλων των δαπανϊν που
κρίνονται αναγκαίεσ για τθν αρτιότθτα τθσ εργαςίασ.
ΕΤΡΩ : ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ (70,00€)
ΦΠΑ-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.
Οι κρατιςεισ που προβλζπονται για παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι κράτθςθ 0,07%, θ οποία υπολογίηεται
επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, κράτθςθ
φψουσ 0,06% υπζρ ΑΕΠΠ ςφμφωνα με το άρκρο 350 του Ν.4412/2016 και τθν με αρικμό Κοινι
Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14.03.2017 (969 Βϋ) και κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου και
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36
του ν. 4412/2016. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.

