Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.28 11:58:44
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ
ΜΟΛΟ ΘΕΑΚΟΜΘΙΗ
ΔΗΛΟ ΔΕΚΣΑ
Δηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ
Κνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηώλ
Σαρ. Δ/λζε: Πι. Δεκνθξαηίαο 1,
57400 ίλδνο.
Πιεξνθνξίεο: ακαξά Ειηδακπέη
Σει.: 2313-300-500 (εζση. 520)
Fax: 2310-586-849
E-mail: e.samara@dimosdelta.gr

ΑΔΑ: 69ΟΑΩ9Ι-ΒΥ8

ΑΜΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ
ίλδνο, 28/12/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ: 1591
ΑΡΘΘΛ. ΠΡΩΣ.: 23270

ΘΕΛΑ: Έγκριζη διενέργειας και εγγράθων ζύμβαζης ηης σπηρεζίας με ηίηλο
«Μίζθωζη μητανήμαηος έργοσ για ανηιμεηώπιζη έκηακηων αναγκών
(πσρκαγιές, πλημμύρες, τιονοπηώζεις κηλ)
για ηη Γ.Δ. Χαλάζηρας»
προϋπολογιζμού 24.738,00 € με ΦΠΑ 24%.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΔΕΚΣΑ
Έρνληαο ππ’ όςηλ:
1)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Μ. 3852/2010.

2)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Μ. 4412/2016.

3)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 4555/2018.

4)

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Μ. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε

ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Μ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ηελ
πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Μ. 4412/2016.
5)

Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Μ. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Μ. 3536/2007.
6)

Σελ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Μ. 4071/2012.

7)

Σελ αλαγθαηόηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ.

8)

Σα από 30/11/2020 έγγξαθα ζύκβαζεο θαη ην ππ’ αξηζ. 20REQ007909188/22-12-

2020 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
9)

Σελ ππ’ αξηζ. 1583/23218/24-12-2020 πξνεγνύκελε απόθαζε Δεκάξρνπ κε

ππνγξάθνληα ηνλ Αληηδήκαξρν Δηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ, σο δηαηάθηε δαπαλώλ ηνπ
Δήκνπ Δέιηα,

ε νπνία έιαβε κνλαδηθό αξηζκό θαηαρώξεζεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαη

ζην Π.. ηνπ Δήκνπ Δέιηα α/α 442/2020 πνζνύ 24.738,00 Επξώ πνπ ζα βαξύλεη ηνλ
Ι.Α. 02.20.6236.003. Υξεκαηνδόηεζε: Ίδηα έζνδα
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ΑΠ Ο ΦΑ ΘΖ Ο ΤΛ Ε
Α.
έργοσ

Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Μίζθωζη μητανήμαηος
για

ανηιμεηώπιζη

έκηακηων

αναγκών

(πσρκαγιές,

πλημμύρες,

τιονοπηώζεις κηλ) για ηη Γ.Δ. Χαλάζηρας», πξνϋπνινγηζκνύ 19.950,00 επξώ ρσξίο
Φ.Π.Α. ήηνη 24.738,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α. 24%, κε ηε δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο.
Β.

Εγθξίλνπκε

μητανήμαηος

ηα

έργοσ

έγγξαθα
για

ζύκβαζεο

ανηιμεηώπιζη

πλημμύρες, τιονοπηώζεις κηλ)

ηεο

ππεξεζίαο

έκηακηων

κε

ηίηιν

αναγκών

«Μίζθωζη
(πσρκαγιές,

για ηη Γ.Δ. Χαλάζηρας», ζύκθσλα κε ην

Παξάξηεκα Α΄.
H αλάζεζε ζα εθηειεζηεί κεηά από απνζηνιή αληίζηνηρεο πξόζθιεζεο.
Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δήκνπ Δέιηα.
Ο ΔΗΛΑΡΥΟ
ΘΩΑΜΜΗ Μ. ΘΩΑΜΜΘΔΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΜΙΘΩΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΠΗΡΕΙΑ:

ΔΗΜΟ ΔΕΛΣΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΠΡΑΙΝΟΤ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΧΗΜΑΣΩN
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΤΡΚΑΓΙΕ, ΠΛΗΜΜΤΡΕ
ΧΙΟΝΟΠΣΩΕΙ , κ.τ.λ.) Γ ΙΑ ΣΗ Δ . Ε . ΧΑΛΑΣΡΑ.
Προχπολογιςμόσ: 24.738,00 €
Κ.Α.: 02.20.6236.003
Χρθματοδότθςθ:TAKTIKA ΕΣΟΔΑ – ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ: ΜΙΘΩΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ Γ ΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΤΡΚΑΓΙΕ, ΠΛΗΜΜΤΡΕ, ΧΙΟΝΟΠΣΩΕΙ , κ.τ.λ. ) Γ ΙΑ ΣΗ
Δ . Ε . ΧΑΛΑΣΡΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

24.738,00 €

Κ.Α : 02.20.6236.003
CPV: 90620000-9 (Τπθρεςίεσ Εκχιονιςμοφ)

Περιεχόμενα:
1. Τεχνικι Ζκκεςθ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
2. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ
3. Γενικι, Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων
4. Ραραρτιματα
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ΜΙΘΩΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΠΗΡΕΙΑ:

ΔΗΜΟ ΔΕΛΣΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΠΡΑΙΝΟΤ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΧΗΜΑΣΩN
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΤΡΚΑΓΙΕ, ΠΛΗΜΜΤΡΕ
ΧΙΟΝΟΠΣΩΕΙ , κ.τ.λ.) Γ ΙΑ ΣΗ Δ . Ε . ΧΑΛΑΣΡΑ.
Προχπολογιςμόσ: 24.738,00 €
Κ.Α.: 02.20.6236.003
Χρθματοδότθςθ:TAKTIKA ΕΣΟΔΑ – ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ

1 .ΣΕΧΝ ΙΚ Η Π ΕΡ Ι ΓΡΑ ΦΗ
Ο Διμοσ Δζλτα κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ και ιδίωσ κατά το χρονικό διάςτθμα από 1
Δεκεμβρίου ζωσ και 31 Μαρτίου, αντιμετωπίηει δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ λόγω του ψφχουσ
και των χιονοπτϊςεων που επικρατοφν. Ο άμεςοσ αποχιονιςμόσ του οδικοφ δικτφου αποτελεί
επιτακτικι ανάγκθ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ κακθμερινι λειτουργία και
επικοινωνία των πολιτϊν με τθν εργαςία τουσ και τα εκπαιδευτικά ιδρφματα.
Θ παροφςα τεχνικι περιγραφι αναφζρεται ςτθ μίςκωςθ μθχανθμάτων ζργου και ςυγκεκριμζνα
ζνα (1) μθχάνθμα αποχιονιςμοφ και αποπαγοποίθςθσ οδοςτρωμάτων - εκχιονιςτικό
(Αλατοδιανομζασ με λεπίδα) μετά του χειριςτι του, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι ανάγκεσ
τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Χαλάςτρασ του Διμου Δζλτα, λόγω ζλλειψθσ ανάλογων μθχανθμάτων και
προςωπικοφ ςτο Διμο.
Σε αυτζσ τισ ανάγκεσ, πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ιδιϊτεσ–θσ με τα κατάλλθλα μθχανιματα, όπωσ
περιγράφονται παρακάτω για τον αποχιονιςμό και τθν εφρυκμθ λειτουργία του Διμου. Οι εργαςίεσ
περιλαμβάνουν αποχιονιςμό με τα μθχανιματα και διαςπορά αλατιοφ ςτα ςθμεία που δθμιουργείται
ολιςκθρότθτα από τον παγετό.
Συγκεκριμζνα το μθχάνθμα κα ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
-Το Αποχιονιςτικό Μθχάνθμα να είναι τετρακίνθτο (4Χ4), με ιπποδφναμθ κινθτιρα από 140 ίππουσ
(Θ) και άνω
- Στο εμπρόςκιο τμιμα, κα φζρει Λεπίδα Αποχιονιςμοφ μικουσ 2,70m και άνω και φψουσ 0,90m
περίπου με δυνατότθτα περιςτροφισ τθσ Λεπίδασ δεξιά - αριςτερά,
- Στο οπίςκιο τμιμα, κα φζρει Αλατοδιανομζα προςαρμοςμζνο επί τθσ καρότςασ, χωρθτικότθτασ
4-6 m3
Ωσ ζδρα επιφυλακισ των μθχανθμάτων ορίηεται το Ακλθτικό Κζντρο του Διμου ςτθ Χαλάςτρα και ο
αποχιονιςμόσ κα επικεντρϊνεται αρχικά ςτισ κεντρικζσ οδοφσ – οδικζσ αρτθρίεσ και εφόςον
διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ κυκλοφορία των οχθμάτων επί αυτϊν, ςτθ ςυνζχεια κα ςυνεχίηει ςε
δευτερεφουςεσ οδοφσ και ςτενά, ςε δρόμουσ που οδθγοφν ςε μεμονωμζνεσ οικίεσ κακϊσ και ςτουσ
αγροτικοφσ δρόμουσ που οδθγοφν ςε κτθνοτροφικζσ μονάδεσ για να ζχουν πρόςβαςθ οι
κτθνοτρόφοι, και ςε διάςπαρτεσ βιομθχανικζσ και βιοτεχνικζσ μονάδεσ.
Ωσ τρόποσ ανάκεςθσ προτείνεται θ απ' ευκείασ ανάκεςθ λόγω του φψουσ του προχπολογιςμοφ
(μικρότερο από 20.000 €) και λόγω τθσ ταχφτερθσ διαδικαςίασ του εν λόγω τρόπου ανάκεςθσ (άρκρο
118, Ν. 4412/16), με κριτιριο επιλογισ και ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.
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Οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλλουν οικονομικι προςφορά, κα πρζπει να προςκομίςουν και τα
παρακάτω δικαιολογθτικά:
1.Φωτοτυπία τθσ ςχετικισ Άδειασ Κυκλοφορίασ του μθχανιματοσ
2.Φωτοτυπία τθσ αςφάλειασ του μθχανιματοσ
3.Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ
4.Φωτοτυπία τθσ άδειασ χειριςτι
5.Ραραςτατικό πλθρωμισ τελϊν χριςθσ του μθχανιματοσ περιόδου 2020
6.Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι το προςφερόμενο μθχάνθμα καλφπτει τον απαραίτθτο
εξοπλιςμό
7.Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ
Διευκρινίηεται ότι:
1. Ο μειοδότθσ κα διακζςει υποχρεωτικά το εκχιονιςτικό μθχάνθμά του για τον αποχιονιςμό του
οδικοφ δικτφου του τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Χαλάςτρασ του Διμου Δζλτα με το κατάλλθλο
προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ του παγετοφ, με αλατοδιανομι και τθν απομάκρυνςθ του χιονιοφ
από το οδόςτρωμα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ομαλι και αςφαλισ κυκλοφορία των οχθμάτων κατά το
δυνατόν χωρίσ χριςθ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων
2. Το εκχιονιςτικό μθχάνθμα που κα μιςκωκεί κα πρζπει το χρονικό διάςτθμα που κα είναι ςε
επιφυλακι από τθν Υπθρεςία, να εδρεφει ςυνεχϊσ ςτθ κζςθ επιφυλακισ με τα απαιτοφμενα
καφςιμα, λιπαντικά κ.λ.π. και ςε άριςτθ κατάςταςθ.
3. Αν το μθχάνθμα ακινθτοποιθκεί λόγω βλάβθσ,
ο
μειοδότθσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ
αντικατάςταςι του με άλλο που λειτουργεί.
4. Ο μειοδότθσ υποχρεοφται να διακζτει αναπλθρωτι χειριςτι – οδθγό (με τα ίδια
τυπικά προςόντα του κφριου χειριςτι – οδθγοφ του μθχανιματοσ) που κα αντικακιςτά τον κφριο
χειριςτι ςε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ εργαςίασ του μθχανιματοσ, πζραν του νόμιμου ωραρίου
εργαςίασ
5. Το αλάτι, θ προμικεια του οποίου βαρφνει τθν Υπθρεςία, κα μεταφζρεται και κα εκφορτϊνεται
ςτισ κζςεισ επιφυλακισ με δαπάνεσ και μζριμνά τθσ.
6. Ο χειριςτισ του μθχανιματοσ κα πρζπει να βρίςκεται ςτθν ζδρα επιφυλακισ το αργότερο μζςα
ςε μία (1) ϊρα από τθ ςχετικι εντολι τθσ Τπθρεςίασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ χειμερινισ περιόδου 2020,
ο χειριςτισ του εκχιονιςτικοφ μθχανιματοσ κα πρζπει να κατζχει κινθτό τθλζφωνο, ςε 24ωρθ
λειτουργία, ο αρικμόσ του οποίου κα γνωςτοποιθκεί ςτθν Υπθρεςία, ζγκαιρα με μζριμνα του μειοδότθ.
7. Ο χειριςτισ υποχρεοφται να απαντά ςτισ κλιςεισ τθσ Υπθρεςίασ και να ςυνεργάηεται με τουσ
αρμόδιουσ για τθν επίβλεψθ του υπόψθ ζργου υπαλλιλουσ, δίνοντασ ςε κάκε περίπτωςθ
ακριβείσ πλθροφορίεσ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν και τθν κατάςταςθ των οδικϊν
τμθμάτων. Αν διαπιςτωκεί οποιοδιποτε πρόβλθμα ςυνεργαςίασ ι αναφορά ανακριβϊν ι
ψευδϊν ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει τθν άμεςθ
αντικατάςταςθ του χειριςτι, ι ακόμθ και του μειοδότθ ςυνολικά, κζτοντασ μζχρι τθν
υλοποίθςι τθσ το μθχάνθμα ςε αργία, αλλά και κάκε άλλου υπαλλιλου του μειοδότθ,
απαςχολοφμενου ςτθν εν λόγω παροχισ υπθρεςίασ, για ςχετικοφσ με τουσ προαναφερκζντεσ λόγουσ.
8. Ανεξάρτθτα με τθν ζδρα του μθχανιματοσ, ο μειοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να προςφζρει άμεςα τισ
υπθρεςίεσ του ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Χαλάςτρασ , εφόςον ηθτθκεί από
τθν Τπθρεςία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εκτόσ τθσ περικοπισ του μιςκϊματοσ, υποχρεοφται
ςτθν καταβολι ποινικισ ριτρασ 500,00 € για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ εκτζλεςθσ τθσ εντολισ
εργαςίασ και μζχρι τρεισ (3) θμζρεσ μετά τθν πάροδο των οποίων κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
9. Ο χειριςτισ του μθχανιματοσ κατά τον αποχιονιςμό ζχει τθν υποχρζωςθ να ζλκει τυχόν
ακινθτοποιθμζνα οχιματα ςτθν άκρθ του δρόμου ϊςτε, μετά τθν απελευκζρωςθ του οδοςτρϊματοσ,
να ςυνεχίηει τον αποχιονιςμό.
10. Η ζναρξθ και θ λιξθ τθσ επιφυλακισ κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Τπθρεςίασ, ανάλογα με τισ
καιρικζσ ςυνκικεσ.

ΑΔΑ: 69ΟΑΩ9Ι-ΒΥ8

Οι ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ διενζργεια τθσ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ είναι ςφμφωνα
με το άρκρο 2 τθσ Γενικισ-Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ Τ.Ε.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει το παραπάνω μθχάνθμα με τον χειριςτι του και να ζχει όλα τα
προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογθτικά, για το προςωπικό και το μθχάνθμά του. Θ ανάκεςθ των
εν λόγω εργαςιϊν, αφορά ςτθν αμοιβι του αναδόχου, των καυςίμων, κακϊσ και των ανταλλακτικϊν
των μθχανθμάτων και καμιά επιπλζον αμοιβι δεν μπορεί να δικαιολογθκεί.
Η χρονικι διάρκεια τθσ ανάκεςθσ αφορά ςτθ χειμερινι περίοδο 2020, από τθν θμζρα
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τισ 31-03-2021.

Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι ενδεικτικόσ, οι δε ποςότθτεσ του μποροφν να τροποποιθκοφν
με τρόπο τζτοιο, ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μθν ξεπεράςει αυτόσ το ποςό των 24.738,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%.. Ο προςδιοριςμόσ των αναγκαίων ωρϊν λειτουργίασ (h) του
άνω μθχανιματοσ και των θμερϊν (d) επιφυλακισ, κα προκφπτει από τισ επιτόπου ανάγκεσ του
ζργου. Θ πλθρωμι κα γίνει με το πζρασ των εργαςιϊν .
Ο Ρροχπολογιςμόσ Δαπάνθσ των προαναφερόμενων εργαςιϊν κα βαρφνει τον προχπολογιςμό
του Διμου για το ζτοσ 2020 με Κ.Α. 02.20.6236.003 «Μίςκωςθ Μθχανθμάτων Ζργου για
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν (πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ κ.λ.π.) για τθ Δ.Ε.
Χαλάςτρασ με πιςτϊςεισ 24.800,00 € - Τακτικά ζςοδα – Κδιοι Ρόροι
2. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο 
ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ

Α.Σ

Αρικμόσ
Μθχανθμάτων

Μ.Μ

Ποςότθτα

Σιμι
Μον.
€

ΔΑΠΑΝΗ
Μερικι

1

Εκχιονιςτικό με λεπίδα

1

1

h

115,00

90,00

10.350,00

2

Επιφυλακι εκχιονιςτικοφ
μθχανιματοσ/θμζρα

2

1

d

120,00

80,00

9.600,00

ΤΝΟΛΟ

Ολικι
CPV:
90620000-9
(Τπθρεςίεσ
Εκχιονιςμοφ)

19.950,00

ΑΘΡΟΙΜΑ ΔΑΠΑΝΗ

19.950,00

Φ.Π.Α. (24%)

4.788,00

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

24.738,00

Για τθ ςφνταξθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ ελιφκθςαν υπ’ όψιν οι υπογραφείςεσ ςυμβάςεισ
προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν.
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3. ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΆΘΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΑΦΘΣ
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν υπθρεςία: «Μίςκωςθ Μθχανθμάτων
Ζργου για αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν (πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ κ.λ.π.) για τθ
Δ.Ε. Χαλάςτρασ» και ςυγκεκριμζνα ςτθ μίςκωςθ ενόσ εκχιονιςτικοφ μθχανιματοσ
(αλατοδιανομζασ με λεπίδα αποχιονιςμοφ), προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι ανάγκεσ τθσ
Δθμοτικισ Ενότθτασ Χαλάςτρασ του Διμου Δζλτα, λόγω ζλλειψθσ ανάλογων μθχανθμάτων και
χειριςτϊν ςτο Διμο.
Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί με απ' ευκείασ ανάκεςθ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ.
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 24.738 € (με το ΦΡΑ 24%).
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου για το οικονομικό ζτοσ 2020 με Κ.Α.
02.20.6236.003 ΜΙΘΩΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (
ΠΤΡΚΑΓΙΕ, ΠΛΗΜΜΤΡΕ, ΧΙΟΝΟΠΣΩΕ, Κ.Λ.Π. ) Γ ΙΑ ΣΗ Δ. Ε. ΧΑΛΑΣΡΑ.
ΆΘΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Θ διενζργεια τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ γίνεται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ :
 του Ν. 3852/2010: «Νζα Αρχιτεκτονικι
τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» .
 του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, άρκρο 118.
 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Αϋ/8.6.2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».
 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014- Διορκ.ςφαλμ. Στο ΦΕΚ
111 Α/7-5-14) : Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ.
 Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Ρρόγραμμα διαφγεια» (ΦΕΚ Αϋ112/13.7.2010) και τθν αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.8/οικ.16752/227-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ».
 Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Αϋ107) περί «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16.2.2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007
 Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων, οι οικονομικοί φορείσ τθροφν τισ υποχρεϊςεισ
τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα
που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
ΆΘΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα:
α. Σφμβαςθ
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β. Οικονομικι προςφορά
γ. Ρροχπολογιςμόσ
δ. Θ Γενικι & Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων
ε. Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
ΆΘΟ 4ο : ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ωσ τθν 31-03-2021 από τθν υπογραφι τθσ.
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
1. Ολοκλθρϊκθκε θ υπθρεςία ι μζροσ αυτισ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου.
2. Ραραλιφκθκε οριςτικά θ παρεχόμενθ υπθρεςία.
3. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.
4. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα
μζρθ
ΆΘΟ 5ο : ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ωσ τθν 31 Μαρτίου 2021 από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
εντόσ του οποίου είτε κα εξαντλθκεί το ςφνολο των υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτον
προχπολογιςμό, είτε όςεσ απαιτθκοφν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου, ο οποίοσ δεν ζχει
υποχρζωςθ να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων του προχπολογιςμοφ.
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που
διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μζχρι το 50%
αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα
του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα κατά τα ανωτζρω διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
ΑΘΟ 6ο : ΕΓΓΥΘΣΘ
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε διαδικαςίεσ απευκείασ ανάκεςθσ (άρκ.72, παρ.1α,
Ν.4412/2016), όπωσ επίςθσ και εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.
ΆΘΟ 7ο : ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ρυκμίηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του
Διμου Δζλτα, εντόσ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ.
Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται τμθματικά, κατόπιν εντολισ τθσ Υπθρεςίασ (ζγγραφθσ ι
προφορικισ), άμεςα από τθν ειδοποίθςθ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, όλεσ τισ ϊρεσ του 24ωρου.
ΆΘΟ 8ο : ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οι οποίεσ
υπολογίηονται και καταλογίηονται ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον
ανάδοχο ζκπτωτο.
ΆΘΟ 9ο : ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Θ παραλαβι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ γίνεται από τθν οριςκείςα επιτροπι παραλαβισ (άρκρο
221, παρ.5 του Ν. 4412/2016).
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Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Πςον αφορά ςτισ διαδικαςίεσ παραλαβισ ςε περιπτϊςεισ που οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ,
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219, του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωςθ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι αντικατάςταςισ
τουσ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 220, του Ν. 4412/2016.
Κατόπιν των ανωτζρω ελζγχων, από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ επιτροπζσ παραλαβισ,
ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ.
ΆΘΟ 10ο : ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ
διενεργείται από τθν κακ’ φλθ αρμόδια υπθρεςία (άρκρο 216, Ν. 4412/2016). Θ ανωτζρω
υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων
του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και
ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 132, του Ν. 4412/2016).
Θ αρμόδια υπθρεςία με απόφαςθ τθσ, ιδίωσ ςε ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που θ εκτζλεςθ
τουσ απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ, δφναται να ορίηει για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με
οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και
ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί
αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον
χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ
ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο
για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.
ΆΘΟ 11ο : ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
Θ πλθρωμι των παρεχομζνων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει άπαξ με το τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ,
με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ αξίασ, ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ τουσ
και τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ.(άρκρο 200, παρ.5α, Ν.
4412/2016).
Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία είναι τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 200, παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Ρζραν των κατ’ ελάχιςτο δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε
άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
Μετά από τθν παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, τθν ζκδοςθ του τιμολογίου του προμθκευτι, τθν
προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν και τθν ολοκλιρωςθ κάκε νόμιμου ελζγχου από τθν
Υπθρεςία του Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, ο Διμοσ υποχρεοφται να εξοφλεί τον
προμθκευτι εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηεται από τθν υποπαρ. Η.5 του Ν.
4152/2013 (ΦΕΚ Αϋ107): «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».

ΑΔΑ: 69ΟΑΩ9Ι-ΒΥ8

ΆΘΟ 12ο : ΦΟΟΙ, ΤΕΛΘ, ΚΑΤΘΣΕΙΣ
Ατυχιματα, ηθμιζσ, φόροι, τζλθ, χαρτόςθμα, βαρφνουν τον ανάδοχο χωρίσ καμιά ευκφνθ και
υποχρζωςθ του διμου. Τον ανάδοχο βαρφνουν και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ και φόροι που
προβλζπονται από τθν νομοκεςία, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ για τθν εκτζλεςθ τθσ
υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων,
πλθν του Φ.Ρ.Α. με τον οποίο βαρφνεται ο Διμοσ.
Ν. Μαγνθςία 30/11/20

ΟΣυντάξασ

Θεωρικθκε

ΡΑΡΑΔΟΓΙΑΝΝΘΣΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΕΓΕΩΡΟΝΩΝ–Αϋ
Αν.ΡροϊςτάμενοσΤμιματοσΡεριβάλλοντοσκαι
ΡολιτικισΡροςταςίασ

ΚΑΑΝΤΑΙΔΘΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝΤΟΦΙΜΩΝ–Αϋ
Αν.ΡροϊςτάμενοσΔ/νςθσΚακαριότθτασ

ΑΔΑ: 69ΟΑΩ9Ι-ΒΥ8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΠΗΡΕΙΑ:

ΔΗΜΟ ΔΕΛΣΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΠΡΑΙΝΟΤ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΧΗΜΑΣΩN
ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΜΙΘΩΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ
ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΤΡΚΑΓΙΕ,ΠΛΗΜΜΤΡΕ
ΧΙΟΝΟΠΣΩΕΙ ,κ.τ.λ.) ΓΙΑ ΣΗ Δ .Ε . ΧΑΛΑΣΡΑ.

Προχπολογιςμόσ: 24.738,00 €
Κ.Α.: 02.20.6236.003
Χρθματοδότθςθ:TAKTIKA ΕΣΟΔΑ – ΙΔΙΟΙ

ΡΟΟΙ

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΑΔΑ: 69ΟΑΩ9Ι-ΒΥ8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΣΑ
Του/Τθσ……………………………………………………………………………………….......................
(ι τθσ εταιρίασ ι κοινοπραξίασ κατά περίπτωςθ)……………………………………….............. με ζδρα
τ……………………………....οδόσ…………………………...................…αρικ:…………………..……
Τ.Κ…………………...........……………τθλ.…………....................……Fax………………………...
ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΡΟΨΘ
1. Τθν αρικ. Ρρωτ. ……….........……. Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για «Μίςκωςθ
μθχανθμάτων ζργου για αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν (πυρκαγιζσ , πλθμμφρεσ, χιονοπτϊςεισ,
κλπ) για τθ Δθμοτικι Ενότθτα Χαλάςτρασ».
2. Πλουσ τουσ όρουσ ςυμμετοχισ που αναφζρονται ςτθν εν λόγω Ρρόςκλθςθ.
ΑΡΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
Ανεπιφφλακτα τουσ παραπάνω όρουσ και δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε τθν εκτζλεςθ τθσ
υπθρεςίασ για ……. Εκχιονιςτικά μθχανιματα, προςφζροντασ τισ κάτωκι τιμζσ:
Α/Α
1

ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ
Εκχιονιςτικό με λεπίδα

Α.Σ.

Μ.Μ

1

h

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΗΧΑΝΗΜ
ΑΣΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ
Ποςότθτα

1

2

Επιφυλακι
μθχανιματοσ/θμζρα

2

d

115

1

120

ΤΝΟΛΟ
ΑΘΡΟΙΜΑ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Σίνδοσ, /

/

Ο προςφζρων

Υπογραφι - Σφραγίδα

Σιμι Μον.

Μερικι

