ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΚΛΠ
ΑΡ.ΜΕΛ……04/2020

ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΚΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.873,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Κ.Α. 70 - 6279.0007
CPV : 90511000-2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΚΛΠ
ΑΡ.ΜΕΛ……04/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται κατόπιν εντολής του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας οι
οποίοι ζητούν τη σύνταξη σχετικής μελέτης Εργασίας για την άμεση αποκομιδή των κλαδεμάτων και των
ογκωδών αντικειμένων που βρίσκονται ανατοποθετημένα στα Δάση και στους οικισμούς του Δήμου μας. Η
αποκομιδή κρίνεται απαραίτητη για λόγους πυροπροστασίας.
Ο Δήμος μας εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση, διαθέτει 22 Τοπικές Κοινότητες και 40 οικισμούς καθώς
και πολλές παραθεριστικές κατοικίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη θερινή περίοδο, που ο πληθυσμός
σχεδόν διπλασιάζεται, να υπάρχει κατακόρυφη αύξηση παραγωγής κλαδεμάτων και των ογκωδών
αντικειμένων, με συνέπεια σε αρκετές περιπτώσεις να εμφανίζονται σωροί αποθέσεων, στις άκρες των
οικισμών, σε θέσεις που γειτνιάζουν με το δάσος και πέραν των άλλων, αποτελούν εστίες πρόκλησης
κινδύνου πυρκαγιάς.
Επιπλέον σύμφωνα με τα υπ’αριθμ. 351/59734/13.5.2020 έγγραφο Δνσης Πολιτικής Προστασίας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας «εφαρμογή μέτρων πρόληψης στις χωματερές για την
αποφυγή δασικών πυρκαγιών» καθώς και το ΥΠΕΝ/Γρ.ΓΓΣΣΔΑ/49745/1148/26.5.2020 έγγραφο Γ.Γ.
Συντονισμού Διαχείρισης αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημάνεται η ανάγκη
άμεσου καθαρισμού των ανεξέλεγκτων αποθέσεων απορριμμάτων (κυρίως κλαδιά & ογκιώδη μη οικιακά
απορρίμματα), που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών, στις θέσεις:
 Αχλάδι θέση «Συροβούλι»
 Αγία Άννα, θέση «Τούρλες»
 Αγία Άννα, Θέση Κάμπινκ
 Προκόπι, θέση πλησίον της γέφυρας προς Πήλι
 Πήλι, πλησίον γηπέδου
Το σύνολο του όγκου, τόσο αυτών που υποδεικνύει η Δνση Πολιτικής Προστασίας με τα ανωτέρω
έγγραφα, κατόπιν των εκθέσεων αυτοψίας της Τριμελούς Επιτροπής (Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιστιαίας,
Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου και Δασαρχείου Λίμνης, που επισυνάπτονται στα ανωτέρω,
βρίσκονται εντός των δασικών περιοχών, όσο και εκείνων που βρίσκονται εναποθετημένα σε άλλα σημεία
του Δήμου, εκτιμάται περίπου στα 600m3 τα οποία απαιτούν μηχανήματα για την αποκομιδή και
μεταφορά τους. Όμως ο Δήμος μας δεν διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό. Ο εκσκαφέας – φορτωτής τύπου
JCB που διαθέτουμε είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, αδυνατεί να κάνει μεγάλες μετακινήσεις στο
σύνολο της έκτασης του Δήμου και λόγω προβλημάτων δεν δύναται να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία.
Επίσης από τα 3 φορτηγά που διαθέτουμε, αυτή την περίοδο και για αυτή την εργασία διαθέσιμο είναι
μόνο το ένα, διότι λόγω των αυξημένων αναγκών της θερινής περιόδου είναι δεσμευμένα σε άλλες
Υπηρεσίες. Επίσης, το εν λόγω φορτηγό είναι περιορισμένης χωρητικότητας, μικρότερης των 7m3, με
συνέπεια να μην συμφέρει οικονομικά (καύσιμα, μισθολόγια οδηγού, κλπ) να υλοποιήσει την εργασία
μεταφοράς τους στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας.
Προκειμένου λοιπόν να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν η αποκομιδή τους και να ελαχιστοποιήσουμε τις
πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιάς απαιτείται η άμεση μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου για τη
μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας.
Η συγκεκριμένη εργασία αφορά όλο το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας (Δημοτικές Ενότητες,
Τοπικές Κοινότητες, Οικισμούς). Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα μεταβαίνει στις θέσεις που θα του
υποδεικνύονται από το φορέα ανάθεσης και θα προβαίνει στην φόρτωση των κλαδεμάτων & των ογκωδών
αντικειμένων και τη μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας. Επιπλέον θα προβαίνει στον καθαρισμό και εάν
χρειαστεί στην επίχωση και διαμόρφωση του χώρου.
Σελίδα 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΚΛΠ
ΑΡ.ΜΕΛ……04/2020

Σκοπός των εργασιών αποκομιδής είναι η πρόληψη και η μείωση του κινδύνου για έναρξη και
εξάπλωση πυρκαγιών από τα ξερά κλαδιά και τα ογκώδη αντικείμενα, καθώς η προστασία του
περιβάλλοντος, απαραίτητες εν μέσω αντιπυρικής περιόδου.
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με :
1. Ν.3852/2010
2. Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4257/14
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 με τίτλο «Αρμοδιότητες ΟΤΑ», και ιδιαίτερα τις
αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Τομέα (ζ) Πολιτικής Προστασίας.
6. Το υπ’αριθμ. 351/59734/13.5.2020 έγγραφο Δνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας «εφαρμογή μέτρων πρόληψης στις χωματερές για την αποφυγή
δασικών πυρκαγιών»
7. το ΥΠΕΝ/Γρ.ΓΓΣΣΔΑ/49745/1148/26.5.2020 έγγραφο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού
Διαχείρισης αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για «επίβλεψη και προστασία
χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
8. Το υπ’ αριθμ. 98234/333/2.6.2020 έγγραφο Τμήματος Πολικής Προστασίας Π.Ε. Ευβοίας για
«επίβλεψη και προστασία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου
9. Την με αρ. 106/2019(ΑΔΑ:6ΠΩΛΩ15-ΠΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου
– Λίμνης - Αγίας Άννας «Καθορισμός τιμής μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πολιτική προστασία), επικαιροποίηση τήρησης μητρώου
διάθεσης μηχανημάτων-οχημάτων σε περιπτώσεις φυσικής καταστροφής (χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, παγετοί, πυρκαγιές, καταπτώσεις, σεισμοί, κλπ) στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας
Άννας για την περίοδο 2020-2021»
Οι εντολές εργασίας στον ανάδοχο θα δίνονται από τους Αντιδήμαρχους α) Περιβάλλοντος& Καθαριότητας,
β) Πολιτικής Προστασίας, γ) ή και από εξουσιοδοτημένους, από το Δήμαρχο, υπαλλήλους και αιρετούς.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας, με χρήση ιδιωτικών μηχανημάτων έργου, προβλέπεται να ανέλθει των
11.873,00€ με ΦΠΑ 24%. που
Λίμνη, 05/06/2020
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Σελίδα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΚΛΠ
ΑΡ.ΜΕΛ……04/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο όγκος, όλων των απορριμμάτων, κλαδεμάτων & ογκωδών αντικειμένων, που είναι
ενατοποθετημένος είτε σε δασικές εκτάσεις, είτε στα όρια των οικισμών όλου του Δήμου μας,
εκτιμάται σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, περίπου στα 600m3
Για την απομάκρυνση του όγκου απαιτούνται μηχανήματα φόρτωσης, (εκσκαφέας φορτωτής τύπου
JCB και φορτωτής για τη μεταφόρτωση, καθώς και φορτηγό μεγάλης χωρητικότητας για τη μεταφορά
τους σε ΧΥΤΑ.
Η εκτίμηση της δαπάνης γίνεται με χρήση φορτηγού ελάχιστης χωρητικότητας 18-20m3 που
συνεπάγεται κατ΄ ελάχιστο 30 απ΄ ευθείας δρομολόγια. Το κάθε δρομολόγιο υπολογίζεται ως μέση
τιμή τις 4ώρες συμπεριλαμβανομένου του χρόνου φόρτωσης. Επιπλέον εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν
40 ώρες χρήσης φορτωτή για τη φόρτωση των 30 δρομολογίων, και 75 ώρες χρήση εκσκαφέα
φορτωτή για τη μεταφορά, συγκέντρωση μικρότερων αποθέσεων σε διάφορες θέσεις, καθώς και την
τελική διαμόρφωση της θέσης εναπόθεσης.
Δύναται επίσης να υπάρχει μεταβολή στο είδος των ποσοτήτων, ανάλογα των αναγκών της
Υπηρεσίας, εντός πάντα των ορίων του προϋπολογισμού.
Με βάση τα ανωτέρω προϋπολογίζεται η δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
αποκομιδής κλαδιών & ογκωδών αντικειμένων από χώρους ανεξέλεγκτης αποθέσεων απορριμμάτων,
εστιών ρύπανσης, κλπ

ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ
Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΕΥΡΩ)

ΜΕ ΧΡΗΣΗ :

Α. ΦΟΡΤΗΓΟΥ χωρητικότητας
≥18m3
Β. ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ τύπου
JCB
Γ. ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ
απο 101 έως 180Hp

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

ΩΡΕΣ

120

35,00

4.200,00

ΩΡΕΣ

75

45

3.375,00

ΩΡΕΣ

40

50,00

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

9.575.00

ΦΠΑ 24%

2.298,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

11.873,00
Λίμνη, 05/06/2020

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Σελίδα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ
ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΚΛΠ
ΑΡ.ΜΕΛ……04/2020

ΤΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ αποκομιδής κλαδιών & ογκωδών αντικειμένων από χώρους ανεξέλεγκτης αποθέσεων
απορριμμάτων, εστιών ρύπανσης, κλπ

ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ
Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΕΥΡΩ)

ΜΕ ΧΡΗΣΗ :

Α. ΦΟΡΤΗΓΟΥ χωρητικότητας
≥18m3
Β. ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ τύπου
JCB
Γ. ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ
απο 101 έως 180Hp

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΩΡΕΣ

120

ΩΡΕΣ

75

ΩΡΕΣ

40

ΣΥΝΟΛΟ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(τόπος και ημερομηνία)

………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ονοματεπώνυμο υπογράφων και σφραγίδα επιχείρησης)
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ΕΡΓΑΣΊΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΚΛΠ »
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΆΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
2. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 118.
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111
Α/7-5-14) : Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις.
5. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
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
Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
6. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» (ΦΕΚ
Α΄112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) περί «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
8. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007
9. (Πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
10. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
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11.Ο Νόμος 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό

ΆΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
α. Τεχνική Έκθεση
β. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
γ. Τιμολόγιο προσφοράς
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΆΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – Κ.Α.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 11.873,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 με Κ.Α.
70.6279.0007
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μείωσης της ποσότητας των εργασιών εφ' όσον οι ανάγκες του κατά την εκτέλεση
της υπογραφείσας σύμβασης αποδειχθούν μικρότερες χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς
αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

ΆΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως (2) δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εντός του
οποίου είτε θα εξαντληθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, είτε
όσες απαιτηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, ο οποίος δεν έχει υποχρέωση να απορροφήσει
το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί
τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει
η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Κατά τη λήξη της σύμβασης. ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για τυχόν ανεκτέλεστο ποσό της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΗ
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης (άρθ.72, παρ.1α,
Ν.4412/2016).
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ΆΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της εργασίας ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, εντός της διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της
παρούσας.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας (έγγραφης ή προφορικής), άμεσα ή
εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση, ανάλογα με την
περίπτωση, όλες τις ώρες του 24ωρου.

ΆΡΘΡΟ 8ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες υπολογίζονται και
καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 218, παρ.2 & 3, του Ν. 4412/2016.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

ΆΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής (άρθρο 221,
παρ.5 του Ν. 4412/2016). Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να παραστεί και ο ανάδοχος.
Όσον αφορά στις διαδικασίες παραλαβής σε περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εφαρμόζονται
τα οριζόμενα στο άρθρο 219, του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχομένων υπηρεσιών ή αντικατάστασής τους,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 220, του Ν. 4412/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω ελέγχων, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση επιτροπές παραλαβής, συντάσσεται
από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια μηχανημάτων,
εργαζομένων και κοινού και αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης πλήρη την ευθύνη σε
περίπτωση ατυχήματος, βλάβης. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφα
για την άδεια λειτουργίας του μηχανήματος και ασφαλιστήριου συμβολαίου μηχανήματος και χειριστή,
και ΚΤΕΟ.

ΆΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται
από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία (άρθρο 216, Ν. 4412/2016). Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων
των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
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επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016).
ΆΡΘΡΟ 12ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνει άπαξ με το τέλος της σύμβασης, με
την εξόφληση του 100% της αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη τους και τη σύνταξη του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής.(άρθρο 200, παρ.5α, Ν. 4412/2016).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία είναι τα οριζόμενα στο
άρθρο 200, παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Μετά από την παραλαβή της υπηρεσίας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση
των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία του
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή εντός του
χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107):
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».

ΆΡΘΡΟ 13ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και
υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που
προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της υπηρεσίας
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α.
με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Λίμνη, 05/06/2020
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος
& Πολιτικής Προστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ
Δήμαρχος
Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
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