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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
«ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΚΑΙ
ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.787,60 € με ΦΠΑ 24%.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)

Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

4)

Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019.

5)

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
6)

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
7)

Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008.

8)

Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.

9)

Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016.

10) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών.
11) Τα από 10/12/2019 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Συντήρησης
και Διαχείρισης Οχημάτων.
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12) Την υπ’ αριθ. 1265/17329/16-09-2019 προηγούμενη απόφαση μας για τον ορισμό
Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
13) Την υπ’ αριθ. 579/24495/11-12-2019 προηγούμενη απόφαση μας με

την οποία

αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους
24.787,60 ευρώ από τον Κ.Α. 02.20.6233.006.
Α Π ΟΦΑ ΣΙ ΖΟΥ Μ Ε
Α.

Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ

ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ

ΚΑΙ

ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΟΥΣ

2019-2020

ΣΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 19.990,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
ήτοι 24.787,60 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Β.

Εγκρίνουμε

τα

έγγραφα

σύμβασης

της

υπηρεσίας

με

τίτλο

«ΜΙΣΘΩΣΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 20192020 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ», σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄.
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός 24.787,60 €
Αριθ.Τεχν.Έκθ.: Κ.Α.: 12/2019
02.20.6233.006
Χρηματοδότηση:
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩN ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
«Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και
αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»
ΑΡΙΘ.ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

12/2019

24.787,60 €

Κ.Α : 02.20.6233.006

CPV: 90620000-9

(Υπηρεσίες Εκχιονισμού)

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Παραρτήματα
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩN ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
Προϋπολογισμός
Αριθ.Τεχν.Έκθ.:
Κ.Α.:

24.787,60 €
12/2019
02.20.6233.006

Χρηματοδότηση:

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τ Ε ΧΝ ΙΚ Η Π ΕΡΙ ΓΡΑ ΦΗ
Ο Δήμος Δέλτα κατά τους χειμερινούς μήνες και ιδίως κατά το χρονικό διάστημα από
1 Δεκεμβρίου έως και 31 Μαρτίου, αντιμετωπίζει δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω του
ψύχους και των χιονοπτώσεων που επικρατούν. Ο άμεσος αποχιονισμός του
οδικού δικτύου αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
καθημερινή λειτουργία και επικοινωνία των πολιτών με την εργασία τους και τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στη μίσθωση μηχανημάτων έργου και
συγκεκριμένα ένα (1) μηχάνημα αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδοστρωμάτων εκχιονιστικό (Αλατοδιανομέας με λεπίδα) μετά του χειριστή του, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα, λόγω
έλλειψης ανάλογων μηχανημάτων και προσωπικού στο Δήμο.
Σε αυτές τις ανάγκες, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιδιώτες–ης με τα κατάλληλα
μηχανήματα, όπως περιγράφονται παρακάτω για τον αποχιονισμό και την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποχιονισμό με τα μηχανήματα και διασπορά αλατιού στα
σημεία που δημιουργείται ολισθηρότητα από τον παγετό.
Συγκεκριμένα το μηχάνημα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Το Αποχιονιστικό Μηχάνημα να είναι τετρακίνητο (4Χ4), με
ιπποδύναμη κινητήρα από 140 ίππους (ΗΡ) και άνω
- Στο εμπρόσθιο τμήμα, θα φέρει Λεπίδα Αποχιονισμού μήκους 2,70m και άνω και
ύψους 0,90m περίπου με δυνατότητα περιστροφής της Λεπίδας δεξιά - αριστερά,
Στο οπίσθιο τμήμα, θα φέρει Αλατοδιανομέα προσαρμοσμένο επί της
καρότσας, χωρητικότητας 4-6 m3
Ως έδρα επιφυλακής των μηχανημάτων ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου στη Ν.
Μαγνησία και ο αποχιονισμός θα επικεντρώνεται αρχικά στις κεντρικές οδούς – οδικές
αρτηρίες και εφόσον διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων επί αυτών,
στη συνέχεια θα συνεχίζει σε δευτερεύουσες οδούς και στενά, σε δρόμους που οδηγούν
σε μεμονωμένες οικίες καθώς και στους αγροτικούς δρόμους που οδηγούν σε
κτηνοτροφικές μονάδες για να έχουν πρόσβαση οι κτηνοτρόφοι, και σε διάσπαρτες
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες.
Ως τρόπος ανάθεσης προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση λόγω του ύψους του
προϋπολογισμού (μικρότερο από 20.000 €) και λόγω της ταχύτερης διαδικασίας του εν
λόγω τρόπου ανάθεσης (άρθρο 118, Ν. 4412/16), με κριτήριο επιλογής και ανάθεσης
4
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την χαμηλότερη τιμή.
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Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, θα πρέπει
προσκομίσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

να

1.Φωτοτυπία της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του μηχανήματος
2.Φωτοτυπία της ασφάλειας του μηχανήματος
3.Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας
4.Φωτοτυπία της άδειας χειριστή
5.Παραστατικό πληρωμής τελών χρήσης του μηχανήματος περιόδου 2019
6.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόμενο μηχάνημα καλύπτει τον
απαραίτητο εξοπλισμό
7.Υπεύθυνη Δήλωση της έδρας της επιχείρησης

Διευκρινίζεται ότι:
1. Ο μειοδότης θα διαθέσει υποχρεωτικά το εκχιονιστικό μηχάνημά του για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου του της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου
Δέλτα με το κατάλληλο προσωπικό για την αντιμετώπιση του παγετού, με
αλατοδιανομή και την απομάκρυνση του χιονιού από το οδόστρωμα, ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων κατά το δυνατόν χωρίς
χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων
2. Το εκχιονιστικό μηχάνημα που θα μισθωθεί θα πρέπει το χρονικό διάστημα που θα
είναι σε επιφυλακή από την Υπηρεσία, να εδρεύει συνεχώς στη θέση επιφυλακής με τα
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π. και σε άριστη κατάσταση
3. Αν το μηχάνημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, ο μειοδότης υποχρεούται στην
άμεση αντικατάστασή του με άλλο που λειτουργεί
4. Ο μειοδότης υποχρεούται να διαθέτει αναπληρωτή χειριστή – οδηγό (με τα ίδια
τυπικά προσόντα του κύριου χειριστή – οδηγού του μηχανήματος) που θα αντικαθιστά
τον κύριο χειριστή σε περίπτωση παρατεταμένης εργασίας του μηχανήματος, πέραν
του νόμιμου ωραρίου εργασίας
5. Το αλάτι, η προμήθεια του οποίου βαρύνει την Υπηρεσία, θα μεταφέρεται και θα
εκφορτώνεται στις θέσεις επιφυλακής με δαπάνες και μέριμνά της.
6. Ο χειριστής του μηχανήματος θα πρέπει να βρίσκεται στην έδρα επιφυλακής το
αργότερο μέσα σε μία (1) ώρα από τη σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Κατά τη
διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2019-2020, ο χειριστής του εκχιονιστικού
μηχανήματος θα πρέπει να κατέχοει κινητό τηλέφωνο, σε 24ωρη λειτουργία, ο
αριθμός του οποίου θα γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία, έγκαιρα με μέριμνα του μειοδότη
7.
Ο χειριστής υποχρεούται να απαντά στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να
συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την επίβλεψη του υπόψη έργου υπαλλήλους,
δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν
διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα συνεργασίας ή αναφορά ανακριβών ή
ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την
άμεση αντικατάσταση του χειριστή, ή ακόμη και του μειοδότη
συνολικά, θέτοντας μέχρι την υλοποίησή της το μηχάνημα σε αργία,
αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του μειοδότη, απασχολούμενου στην εν λόγω
παροχής υπηρεσίας, για σχετικούς με τους προαναφερθέντες λόγους
8. Ανεξάρτητα με την έδρα του μηχανήματος, ο μειοδότης έχει υποχρέωση να
προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε σημείο της Δημοτικής
Ενότητας Εχεδώρου, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.
Σε αντίθετη
περίπτωση, εκτός της περικοπής του μισθώματος, υποχρεούται στην καταβολή
ποινικής ρήτρας
500,00 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της εντολής εργασίας και μέχρι τρεις
(3) ημέρες μετά την πάροδο των οποίων κηρύσσεται έκπτωτος. Στην
περίπτωση αυτή η εγγύηση εκπίπτει υπέρ του Δημοσίου
9. Ο χειριστής του μηχανήματος κατά τον αποχιονισμό έχει την υποχρέωση να
έλκει τυχόν ακινητοποιημένα οχήματα στην άκρη του δρόμου ώστε, μετά την
απελευθέρωση του οδοστρώματος, να συνεχίζει τον αποχιονισμό
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10. Η έναρξη και η λήξη της επιφυλακής καθορίζεται με απόφαση της Υπηρεσίας,
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Οι ισχύουσες διατάξεις για τη διενέργεια της ανάθεσης και εκτέλεσης της υπηρεσίας
είναι σύμφωνα με το άρθρο 2 της Γενικής-Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της
παρούσας Τ.Ε.
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει το παραπάνω μηχάνημα με τον χειριστή του και να έχει
όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά, για το προσωπικό και το μηχάνημά
του. Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει τις άδειες των
χειριστών. Η ανάθεση των εν λόγω εργασιών, αφορά στην αμοιβή του αναδόχου, των
καυσίμων, καθώς και των ανταλλακτικών των μηχανημάτων και καμιά επιπλέον αμοιβή δεν
μπορεί να δικαιολογηθεί.
Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης αφορά στη χειμερινή περίοδο 2019-2020, από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-03-2020.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι ενδεικτικός, οι δε ποσότητες του μπορούν να
τροποποιηθούν με τρόπο τέτοιο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην ξεπεράσει αυτός το
ποσό των 24.787,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο προσδιορισμός των
αναγκαίων ωρών λειτουργίας (h) του άνω μηχανήματος και των ημερών (d)
επιφυλακής, θα προκύπτει από τις επιτόπου ανάγκες του έργου. Η πληρωμή θα
γίνει με το πέρας των εργασιών .
Ο Προϋπολογισμός Δαπάνης των προαναφερόμενων εργασιών θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019, με Κ.Α. 02.20.6233.006 «Μίσθωση
μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη Δημοτική
Ενότητα Εχεδώρου» .
Ν.Μαγνησία, 10/12/2019
Ο Συντάξας

Τσάνταλης Δημήτριος
ΔΕ Επόπτων Καθαριότητας
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Ν. Μαγνησία, 10/12/2019
Ο Θεωρήσας

Σιωμάδης Σωτήριος
ΠΕ Βιολόγων
Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
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Προϋπολογισμός 24.787,60 €
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Αριθ.Τεχν.Έκθ.: 1 2 /2019
Κ.Α.: 02.20.6233.006

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩN
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑΤΕΛΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1

Εκχιονιστικο με λεπίδα
Επιφυλακή εκχιονιστικού
μηχανήματος/ημέρα

2

Α.Τ

Αριθμός
Μηχανημάτων Μ.Μ

1

1

h

2

1

d

ΔΑΠΑΝΗ

Ποσότητα

Τιμή
Μον. €

151,00

80,00

12.080,00

70,00

7.910,00

113,00

Μερική

ΣΥΝΟΛΟ

Ολική

19.990,00

19.990,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

19.990,00

Φ.Π.Α. (24%)

4.797,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
24.787,60
Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν οι υπογραφείσες συμβάσεις
προηγούμενων οικονομικών ετών.
Ν.Μαγνησία, 10/12/2019
Ο Συντάξας

Τσάνταλης Δημήτρης
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Ν.Μαγνησία, 10/12/2019
Θεωρήθηκε

Σιωμάδης Σωτήρης
ΠΕ Βιολόγων
Αν. Προϊστάμενος Δ/
νσης
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩN ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ
Προϋπολογισμός 24.787,60 €
Αριθ.Τεχν.Έκθ.: 12/2019
Κ.Α.: 02.20.6233.006

Χρηματοδότηση:

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑΤΕΛΗ

3. ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ
1ο
:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η
παρούσα
συγγραφή
υποχρεώσεων
αφορά
στην
υπηρεσία:
«Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποίηση έτους 2019-2020
στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου» και συγκεκριμένα στη μίσθωση ενός
εκχιονιστικού μηχανήματος (αλατοδιανομέας με λεπίδα αποχιονισμού), προκειμένου
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα,
λόγω έλλειψης ανάλογων μηχανημάτων και χειριστών στο Δήμο.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 24.787,60
€(με το ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό
έτος
2019 με Κ.Α. 02.20.6233.006 «Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και
αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου» και
χρηματοδότηση Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τον αντίστοιχο
του 2020 εφόσον δεν ολοκληρωθεί η υπηρεσία εντός του 2019.

ΆΡΘΡΟ
2ο
:
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της υπηρεσίας γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις :
 του
Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
άρθρο 118.
 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
 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.


Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
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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».

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».
 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
 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.

ΆΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
α. Σύμβαση
β. Οικονομική προσφορά
γ. Προϋπολογισμός
δ. Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ε. Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές
ΆΡΘΡΟ 4ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την 31-03-2020 από την υπογραφή της.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
1. Ολοκληρώθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Δήμου.
2. Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία.
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και
5. Αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΆΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την 31 Μαρτίου 2020 από την υπογραφή της
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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.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΗ
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης (άρθ.72,
παρ.1α, Ν.4412/2016).
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός
Φ.Π.Α..
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της
σύμβασης.
Η μη προσκόμιση εγγυήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείει την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, ισοδυναμεί με
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άρνηση αυτού για την συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης και συνεπάγεται
τις εις βάρος του νόμιμες κυρώσεις.
Ο Δήμος Δέλτα θα ελέγξει την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, κατόπιν
επικοινωνίας με τους φορείς έκδοσής της.
ΆΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες
του Δήμου Δέλτα, εντός της διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 5 της παρούσας.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τμηματικά, 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.
ΆΡΘΡΟ 10ο : 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
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).
Η αρμόδια υπηρεσία με απόφαση της, ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η
εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, ορίζει για την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
υπηρεσίας.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου
με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική
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εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού
σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των
όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας
ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της
υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του ημερολογίου αποτελούν στοιχείο
για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
ΆΡΘΡΟ 11ο : 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 12ο : 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.

Ν.Μαγνησία, 10/12/2019
Ο Συντάξας

Τσάνταλης Δημήτρης
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Ν.Μαγνησία, 10/12/2019
Θεωρήθηκε

Σιωμάδης Σωτήρης
ΠΕ Βιολόγων
Αν. Προϊστάμενος Δ/
νσης
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός 24.787,60€
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩN
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ, ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ,
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 20192020 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

Αριθ.Τεχν.Έκθ.: 1 2 /2019
Κ.Α.: 02.20.6233.006
Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑΤΕΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός 24.787,60€
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩN
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Αριθ.Τεχν.Έκθ.: 1 2 /2019
Κ.Α.: 02.20.6233.006
Χρηματοδότηση: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑΤΕΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ
Του/Της………………………………………………………………………………………...
...........................
(ή της εταιρίας ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)
……………………………………….............. με έδρα
τ……………………………....οδός…………………………...................…αριθ:…………..
……
Τ.Κ…………………...........……………τηλ.…………....................……Fax………………
………...……….
ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ
1. Την αριθ. Πρωτ. ……….........……. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποχιονισμό και αποπαγοποίηση στη Δημοτική Ενότητα
Εχεδώρου»
2. Όλους τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην εν λόγω Πρόσκληση.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της
υπηρεσίας για …….

Εκχιονιστικά μηχανήματα, προσφέροντας τις κάτωθι τιμές:
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Α.Τ.

Μ.Μ

1

Εκχιονιστικό με λεπίδα

1

h

2

Επιφυλακή
μηχανήματος/ημέρα

2

d

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜ Ποσότητα
ΑΤΩΝ

1

151

1

113

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Φ.Π.Α. (24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σίνδος, /

/

Ο προσφέρον

Υπογραφή - Σφραγίδα

Τιμή Μον.

ΔΑΠΑΝΗ
Μερική

