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Ζάκυνθος 27/05/2021
Αρ.πρωτ.
10135

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟ
ΦΥΤΙΚΗ ΘΑΜΝΩΔΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΕ
ΛΑΓΑΝΑ Π.Π». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’
αριθ. Α 277 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ
80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.
Κριτήριο ανάθεσης για την εν λόγο παροχή υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας
μέχρι την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ και αφού λάβετε υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. 11/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση
79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας εν
προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας ή
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης)
ε. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ
Καταστατικό εταιρείας, απόφαση ορισμού εκπροσώπου, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)

στ. άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος
ζ. άδεια κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος
η. υπεύθυνη δήλωση για το μέσο με το οποίο θα γίνεται η αποκομιδή των προϊόντων
κοπής βλάστησης.
Θ. ασφαλιστήριο οχήματος.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α, β, γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80
παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Ο Δήμαρχος

Νικήτας Αρετάκης

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.05.24 16:46:05
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6626ΩΡ1-ΧΥΑ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ
Εάκσνθος : 14-5-2021
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ

Αριθ. Ξρωτ. :

9081

ΑΟΗΘ. ΑΞΝΦ. : 138/2021
ΘΔΚΑ : Έγκπιζη ηηρ μελέηηρ για ηην ςπηπεζία με ηίηλο «ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΑΞΌ ΦΡΗΘΖ ΘΑΚΛΩΓΖ ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΑΦΟΩΛ ΚΔ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΓΔ ΙΑΓΑΛΑ».

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Έσονηαρ ςπ’ ότιν :
1.
2.
3.
4.
5.

Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209 παπ. 9 ηος Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τιρ διαηάξειρ ηηρ πεπ. 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016
Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/08
Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 54 παπ. 7 ηος Ν. 4412/2016
Την ςπ’ απιθμ. 11/2021 μελέηη ηηρ Δ/νζηρ Τεσνικών Υπηπεζιών και ηηρ Δ/νζηρ
Πεπιβάλλονηορ & Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ για ηη ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΑΞΌ ΦΡΗΘΖ - ΘΑΚΛΩΓΖ
ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΑΦΟΩΛ ΚΔ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΓΔ ΙΑΓΑΛΑ
6. Την ανάγκη ηος Δήμος για ηην ςπηπεζία αςηή
ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ

Εγκπίνοςμε ηην ςπ’ απιθμ. 11/2021 μελέηη για ηην ςπηπεζία με ηίηλο «ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΑΞΌ
ΦΡΗΘΖ - ΘΑΚΛΩΓΖ ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΑΦΟΩΛ ΚΔ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΓΔ
ΙΑΓΑΛΑ», όπυρ επιζςνάπηεηαι και αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ παπούζαρ

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΛΗΘΖΡΑΠ ΑΟΔΡΑΘΖΠ
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ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ

ΡΗΡΙΝΠ:
"

ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΑΞΌ ΦΡΗΘΖ - ΘΑΚΛΩΓΖ ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΑΦΟΩΛ ΚΔ
ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΓΔ ΙΑΓΑΛΑ "

Απ. Κελέηηρ: 11/2021

ΚΔΙΔΡΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
(ζύμθωνα με ηο N.4412/2016)

Ξποϋπολογιζμόρ: 10.465,60 €

Εάκςνθορ 11-05-2021
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Ξιαηεία Γηνλπζίνπ Πνισκνχ 1 –
29 100 Εάθπλζνο
Ρει.: 2695360941
Fax: 2695360923

ΡΗΡΙΝΠ : “ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΑΞΌ ΦΡΗΘΖ ΘΑΚΛΩΓΖ ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ
ΡΑΦΟΩΛ ΚΔ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΓΔ ΙΑΓΑΛΑ”
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 10.465,60 επξψ
K.A.: 30.7336.355

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ
Ζ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, αθνξά ηε ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΑΞΝ ΦΡΗΘΖ - ΘΑΚΛΩΓΖ
ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΑΦΟΩΛ ΚΔ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΓΔ ΙΑΓΑΛΑ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 31-12-2021 ή μέσπι εξαντλήσεωρ τος
σςμβατικού ποσού σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού.
Άπθπο 2ο :

Ηζσύοςζερ διαηάξειρ

Ζ δηελέξγεηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο:
 Ρνπ Λ. 4412 / 2016 ( ΦΔΘ 147 / 8-8-2016 ) « Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ , Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014 / 24 / ΔΔ θαη 2014 / 25 / ΔΔ ) .
 Ρνπ Λ. 3463/ΦΔΘ 114 Α/8-6-2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
 Ρνπ N. 3852/10 (ΦΔΘ 87 Α/7-6-2010) : Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο.
 Ρνπ N. 3861/10 (ΦΔΘ 112 Α/13-7-2010) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
 Tνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ204 Α/15-9-2011) Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε
ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Λ.4072/12 (ΦΔΘ86Α) Ρξνπνπνίεζε.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Ρα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Ρερληθή πεξηγξαθή-πξνυπνινγηζκφο
β. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
Άπθπο 4ο : Σπόνορ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών
Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 31-12-2021 ή μέσπι εξαντλήσεωρ τος σςμβατικού ποσού
σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού.
Άπθπο 5ο : ποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ
αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
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Άπθπο 6ο : ποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άπθπο 7ο : Ανωηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά
θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα
ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ,
πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα
θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο
ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ν φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο
εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα.
Άπθπο 8ο : Αναθεώπηζη ηιμών
Νη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .
Άπθπο 9ο: Δίδορ Δπγαζιών
Νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Άπθπο 10ο: Ξαπαλαβή Δπγαζιών
Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ δηελεξγείηαη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ.
Άπθπο 11ο: πογπαθή Πύμβαζηρ
Ν αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
Άπθπο 12ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ν εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο,
ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά
ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.
Άπθπο 13ο : Δπίλςζη διαθοπών
Νη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 14ο : Ρπόπορ πληπωμήρ
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 10.465,60
επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24% , γηα ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο . Ζ θαηαβνιή
ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ
εληνινδφρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ. Πην πνζφ ηεο ακνηβήο
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε

ΑΔΑ: 6626ΩΡ1-ΧΥΑ
θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε
ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο.

Εάκςνθορ

11-05-2021
ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ & ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ

ΑΟΒΑΛΗΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΞΔ ΓΔΩΞΝΛΝΠ

ΑΔΑ: 6626ΩΡ1-ΧΥΑ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
ΡΚΖΚΑ ΠΓΘ/ΘΩΛ ΘΑΗ
ΘΡΗΟΗΑΘΩΛ ΔΟΓΩΛ

ΡΗΡΙΝΠ : “ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΑΞΌ ΦΡΗΘΖ - ΘΑΚΛΩΓΖ
ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΑΦΟΩΛ ΚΔ
ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΓΔ ΙΑΓΑΛΑ”
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 10.465,60 επξψ
K.A.: 30.7336.355
Σπημαηοδόηηζη : ΞΝΙΗΡ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 2021

ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ππεξεζία κε εξγαζίεο θαζαξηζκνχ απφ απηνθπή βιάζηεζε,
ησλ κηθξψλ ξεκάησλ ,ηάθξσλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ παξά ηηο δεκνηηθέο νδνχο πνπ
βξίζθνληαη ζηελ ΓΔ Ιαγαλά θαη έρεη επηζεκαλζεί φηη ρξήδνπλ θαζαξηζκνχ γηα ιφγνπο
ππξνπξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ηεο νδνχ, θαζψο θαη ησλ ζρνιείσλ θαη λεθξνηαθείσλ ηεο πεξηνρήο.
Νη δξφκνη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Ρερληθή πεξηγξαθή είλαη νη θάησζη:
1. Ρ.Θ. ΘΑΙΑΚΑΘΊΝ
 Ξεξηνρή δηαζηαχξσζε Κακηδάθε κέρξη θπθιηθφ θφκβν Θαιακαθίνπ
 Γξφκνο ΘΡΔΝ
 Θεληηθφο Θαιακαθίνπ - Ιαγαλά
 Ξεξηνρή εθθιεζίαο Θαιακαθίνπ
 Απνζπαζκαηηθά κεηαμχ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ
Πύνολο 20 σλμ
2.

Γ.Θ. ΙΑΓΑΛΑ
 θεληξηθφο δξφκνο Θεξαίεο - Ιαγαλά
 δξφκνο παιηά αζηπλνκία – Παξαθίλα – Πηαπξφο- Ξαληνθξάηνξαο
 δηαζηαχξσζε Bigboys – Βεδάι – Φαλεξφ – Ξαληνθξάηνξαο
 θεληξηθφο δξφκνο Ξαληνθξάηνξα (Γεκαξρείν)
 δξφκνο Ληθνιαθάδν
 δξφκνο Κειηλάδν
 δξφκνο Οίδαο – Ξαληνθξάηνξαο – Κνπδάθη
 απνζπαζκαηηθά κεηαμχ μελνδνρηαθψλ κνλάδσλ
Πύνολο 23 σλμ
3.
Ρ.Θ. ΙΗΘΑΘΗΆΠ
 Γξφκνο Ιηζαθηά -Αγ. Πψζηεο – Ξφξην Θνχθια – Βεδάι
 Θεληξηθφο δξφκνο Ιηζαθηάο - Θεξίνπ
 Απνζπαζκαηηθά κηθξνί παξάδξνκνη εληφο ρσξηνχ
Πύνολο 10 σλμ
4.

Ρ.Θ. ΚΝΕΑΘΗΝ
 Γξφκνο Κπνλαθέ - λεθξνηαθείν
 Γξφκνο Οίδαο Κνπδάθη
 Γξφκνο Γαλάηνπ
 Γξφκνο Αγξηιηάο απφ δηαζηαπξψζεηο Ιαγαλά πξνο δηαζηαχξσζε Ιάππνπ θαη Zante
 Απνζπαζκαηηθά κηθξνί παξάδξνκνη εληφο ρσξηνχ
Πύνολο10 σλμ

5.

Ρ.Θ. ΘΔΟΊΝ
 Δζληθή νδφο Εαθχλζνπ – Θεξίνπ (απφ ζχλνξα Ιηζαθηάο κέρξη Ιίκλεο Θεξίνπ θαη ρσξηνχ)
 Γξφκνο Καξαζηά

ΑΔΑ: 6626ΩΡ1-ΧΥΑ
 Ξεξηθεξηαθή νδφο ιίκλεο (βαιηνο)
Πύνολο 16 σλμ
6.

Ρ.Θ. ΑΓΑΙΑ
 Γξφκνο Αγαιά – Θεξί
 Γξφκνο Αγαιά – Ιηζαθηά
 Γξφκνο Αγαιά – Θνηιησκέλνο
 Γξφκνο Αγαιάο – Αλδξνληφο έσο Ξιαθάθη
 Γξφκνο Αγαιάο - Ιηζάρεηξνο
 Γξφκνο Αγαιάο - Πηηκηέο
 Γξφκνο Αγαιάο - Βαζαληφο
 Γξφκνο Αγαιάο - Ρξαγφινη
 Γξφκνο Αγαιάο – Γηκηλίηζα
 Γξφκνο Αγαιάο - Κίζθα
Πύνολο 23 σλμ
ΡΔΙΗΘΝ ΠΛΝΙΝ: 99 σλμ
Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε κέζα, πιηθά, δαπάλεο, θαη κεραληθά κέζα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
γεσξγηθνχ ειθπζηήξα κε εμάξηεκα θαηαζηξνθέα
, ηνπ αλαδφρνπ, θαηάιιεια γηα ηηο
πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ησλ πξναλαθεξφκελσλ νδψλ. Ζ ππεξεζία αθνξά
εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζηε Γ.Δ. Ιαγαλά ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ.
Ππγθεθξηκέλα ν Αλάδνρνο ζα κεηαβαίλεη ζηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ νη νπνίνη ζα ηνπ
ππνδεηθλχνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ Γήκν (αξκφδην Αληηδήκαξρν ή Ξξφεδξν)θαη αθνχ επηιεγεί
αλάινγα κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ν θαζαξηζκφο ζα
πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηάθξνπ πιεπξηθά θαη θαηαζηξνθή ησλ θαιακηψλ θαη ινηπψλ
απηνθπψλ θπηψλ κέρξη πιήξνπο θαζαξηζκνχ. Κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη άκεζε
απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ θνπήο βιάζηεζεο, θαη ινηπψλ θεξηψλ απφ ηνλ ηφπν ησλ εξγαζηψλ. Ζ
απφζεζε ηνπο ζα γίλεηαη ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη. Νη ρψξνη πνπ ζα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ζα
δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί.
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή
αηπρήκαηνο (ζεκαηνδφηεζε, εθηξνπή δηεξρνκέλσλ πεδψλ θαη νρεκάησλ θιπ) κε κεγαιχηεξε
έκθαζε φηαλ νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ζε Γεκφζηνπο Γξφκνπο κε ηελ ζχγρξνλε δηέιεπζε πεδψλ θαη
νρεκάησλ.
Ν πάξνρνο βαξχλεηαη κε φιεο γεληθά ηηο δαπάλεο, θφξνπο, ηέιε, θαζψο θαη θάζε άιιεο
πξνβιεπφκελεο απφ λφκν θξάηεζεο σο επίζεο θαη κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ.
ΕΑΘΛΘΝΠ 11-5-2021
ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ

ΕΑΘΛΘΝΠ 11-5-2021
ΘΔΩΟΔΗΡΑΗ

Ζ Ξξντζηακέλε ΡΚ. ΠΓΘ.&Θ.Δ

Ζ Ξξντζηακέλε Γ.Ρ..Γ.Ε

Πνχιε Αζπαζία
Msc Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ΞΔ κε Α’ β

Φαξανχ Καξηέηηα
Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο ΞΔ κε Α’ β
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ
Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
ΡΚΖΚΑ ΠΓΘ/ΘΩΛ ΘΑΗ
ΘΡΗΟΗΑΘΩΛ ΔΟΓΩΛ

ΡΗΡΙΝΠ : “ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΑΞΌ ΦΡΗΘΖ - ΘΑΚΛΩΓΖ
ΒΙΑΠΡΖΠΖ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΑΦΟΩΛ ΚΔ
ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ ΓΔ ΙΑΓΑΛΑ”
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 10.465,60 επξψ
K.A.: 30.7336.355
Σπημαηοδόηηζη : ΞΝΙΗΡ. ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
α/
α
1

Δπγαζία
Δξγαζίεο
κεραλήκαηνο
θαηαζηξνθέα

CPV

Κονάδα
Κέηπηζηρ

Ξοζόη
ηηα

ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓ. (€)

77312000-0

Δξγ/ψξα

211

40,00
ΠΛΝΙΝ
ΦΞΑ 24%
ΡΔΙΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

ΖΑΚΤΝΘΟ 11-5-2021
ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ

ΖΑΚΤΝΘΟ 11-5-2021
ΘΕΩΡΕΘΣΑΘ

Η Πποϊσταμένη ΣΜ. ΤΓΚ.&Κ.Ε

Η Πποϊσταμένη Δ.Σ.Τ.Δ.Ζ

ούλη Ασπασία
Msc Πολιτικόρ Μησανικόρ ΠΕ με Α’ β

Φαπαού Μαπιέττα
Σοπογπάυορ Μησανικόρ ΠΕ με Α’ β

ΓΑΞΑΛΖ (€)
8.440,00
8.440,00
2.025,60
10.465,60

