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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 01/07/2022
Αρ.πρωτ. 13342

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μισθώματα

απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων».
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α390
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 στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3.
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία
μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 06/07/2022.
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)
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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)

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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ
Α/Α
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΙΝΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γραφείο Δημάρχου Ζακύνθου
Διεύθυνση :
Τ.Κ. :
Τηλ. :
Email:

Πλατεία Σολωμού 1
29100
26953 61301
dimoszak@otenet.gr
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. :210 / 2022

ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών της μελέτης (ορθή επανάληψη την 01.07.2022) για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο «Μισθώματα απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2.

Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

3.

Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016

5.

Την υπ’ αριθμό -38- /2022 μελέτη για την υπηρεσία με τίτλο «Μισθώματα

απορριμματοφόρων

για

αποκομιδή

απορριμμάτων

(ορθή

επανάληψη

την

01.07.2022)»
6.

Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, λόγω των αναγκών

συντήρησης και επισκευής του στόλου.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμό 38 /2022 μελέτη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο
«Μισθώματα απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων (ορθή επανάληψη
την 01.07.2022)», όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ
Α/Α
ΔΡ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε ΑΛΥΚΩΝ
Α/Α ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Μισθώματα απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων»

Αρ. Μελέτης :

38/2022

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(σύμφωνα με το N.4412/2016)
Προϋπολογισμός: 27.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
K.A.: 20.6234.13
CPV : 34144510-6

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 09-06-2022
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Ζάκυνθος : 09-06-2022
Aρ. Πρωτ. :
Αρ. Μελέτης :

38/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση :
Τ.Κ. :
Τηλ. :
Αρμόδιος :

ΠΛΑΖ ΕΟΤ Ζάκυνθος
29100
2695041182
Διονύσιος Τουρκάκης
Μηχ. Τ.Ε.
Email: dkzakynthou@gmail.com

Υπηρεσιακή Εισήγηση
Στο Δήμο μας παρουσιάστηκε η ανάγκη για την υπηρεσία με τίτλο «Μισθώματα
απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων» λόγο αναγκών συντήρησης και
επισκευής του στόλου για την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων και γενικότερα την κάλυψη των
αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου.
Η παρούσα συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ζακύνθου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο
«Μισθώματα απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων»
Η παρούσα μελέτη αφορά στη μίσθωση δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων, τουλάχιστο
Euro 4 και άνω χωρίς οδηγό.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα υπάρχοντα απορριμματοφόρα δεν αρκούν για να καλύψουν τις
αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, αφενός λόγω του περιορισμένου αριθμού τους,
και αφετέρου λόγω της παλαιότητας των συγκεκριμένων οχημάτων, παρουσιάζουν συχνές βλάβες
που τα θέτουν εκτός λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς και εν αναμονή της
αυξημένης τουριστικής κίνησης που αναμένεται στους επόμενους θερινούς μήνες.
Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι στην παρούσα περίοδο απαιτείται η ενίσχυση του
προγράμματος της αποκομιδής με επιπλέον εξοπλισμό, άμεσα.
Στην μίσθωση των απορριμματοφόρών οχημάτων προβλέπεται να βρίσκονται σε πλήρη
λειτουργία, όπου συμπεριλαμβάνεται η ασφάλεια του οχήματος καθώς και η συντήρησή του. Τα
όχηματα θα προβαίνουν στην αποκομιδή σε δρόμους αρμοδιότητας του Δήμου.
Τα προς μίσθωση οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου για
την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων.
Υποχρεώσεις του Δήμου (μισθωτή) :
αι να παραδώσει με
τη λήξη της σύμβασης.
άδεια οδήγησης και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

ΑΔΑ: 6Λ5ΝΩΡ1-ΕΝΥ
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αποκομιδή των απορριμμάτων με σκοπό τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας καταρτίζοντας
πρόγραμμα και δρομολόγια σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.
κατασκευαστή.
οδιάζει διαρκώς και όπου απαιτείται με καύσιμα τα οχήματα για την κίνηση τους.
μίσθωσης αστική ή ποινική ευθύνεται ο Δήμος
Υποχρεώσεις Εκμισθωτή :
χρεούται με την παράδοση των οχημάτων να προβεί στην εκπαίδευση
των οδηγών που θα ορίσει ο Δήμος.
κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο,ΚΤΕΟ κλπ) και να είναι κατάλληλα για την εκτέλεση της
παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις και να
είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
εκτός
εκείνων που οφείλονται σε κακή χρήση εκ μέρους των οδηγών του Δήμου.

του Δήμου αναλαμβάνοντας την ευθύνη και το κόστος της ακτοπλοϊκής μεταφοράς.
Με την παρούσα μελέτη θα διενεργηθεί διαδικασία απευθείας ανάθεση με σκοπό τη μίσθωση
δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 14 m3 έως 18 m3 για χρονικό διάστημα 90
ημερών αντίστοιχα όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. Ο
ενδεικτικός

προϋπολογισμός

της

μελέτης

ανέρχεται

στο

ποσό

των

€

27.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του
Δήμου.
Ο
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης και Συντήρησης
οχημάτων Δήμου Ζακύνθου

Ο
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης και Συντήρησης
οχημάτων Δήμου Ζακύνθου

Ο
Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
Καθαριότητας
Δήμου Ζακύνθου

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ

ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Ζάκυνθος : 09-06-2022
Aρ. Πρωτ. :
Αρ. Μελέτης :

38/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση :
Τ.Κ. :
Τηλ. :
Αρμόδιος :

ΠΛΑΖ ΕΟΤ Ζάκυνθος
29100
2695041182
Διονύσιος Τουρκάκης
Μηχ. Τ.Ε.
Email: dkzakynthou@gmail.com

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1
Αντικείμενο Συγγραφής

Στο Δήμο μας παρουσιάστηκε η ανάγκη για την υπηρεσία με τίτλο «Μισθώματα
απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων» λόγο αναγκών συντήρησης και
επισκευής του στόλου για την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων και γενικότερα την κάλυψη των
αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ζακύνθου.
Η παρούσα συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ζακύνθου να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο
«Μισθώματα απορριμματοφόρων για αποκομιδή απορριμμάτων»
Η παρούσα μελέτη αφορά στη μίσθωση δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων, χωρίς
οδηγό. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα υπάρχοντα απορριμματοφόρα δεν αρκούν για να καλύψουν
τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, αφενός λόγω του περιορισμένου αριθμού
τους, και αφετέρου λόγω της παλαιότητας των συγκεκριμένων οχημάτων, παρουσιάζουν συχνές
βλάβες που τα θέτουν εκτός λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς και εν αναμονή της
αυξημένης τουριστικής κίνησης που αναμένεται στους επόμενους θερινούς μήνες.
Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι στην παρούσα περίοδο απαιτείται η ενίσχυση του
προγράμματος της αποκομιδής με επιπλέον εξοπλισμό, άμεσα.
Το κόστος της Δαπάνης προϋπολογίζεται στα 27.000,00 € και βαρύνει τον Κ.Α.
Κ.Α. 20.6234.13
Στο ανωτέρω κόστος ο παρέχων την υπηρεσία που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει
όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη ολοκλήρωση της
υπηρεσίας στον Δήμο.
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Άρθρο 2ο
Διατάξεις που ισχύουν


Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας
υπάγεται στις διατάξεις:



Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,
Προμηθειών και Υπηρεσιών



(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ ) .



Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».



Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.



Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.



Του Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12
(ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
Άρθρο 3ο
Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές - Συμβατικά Στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το Συμφωνητικό .
β) Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου .
γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές.
δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
ε) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
στ) Η προσφορά του παρέχων
Άρθρο 4ο
Τρόποι εκτέλεσης της Υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους οι
οποίοι θα καθορισθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται
στο άρθρο 2 του παρόντος και με την απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης.
Άρθρο 5ο
Προθεσμία περαίωσης
Η προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας ορίζεται 31-12-2022.
Άρθρο 6ο
Ποσότητες και είδη υλικών
Οι ποσότητες των υλικών καθώς και τα είδη των υλικών που αναφέρονται στον
προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές.
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Οι ακριβείς ποσότητες καθώς και τα είδη θα προκύψουν από τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου με την μόνη προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσουν το
συνολικό ποσό της σύμβασης και θα είναι ομοειδή.
Άρθρο 7ο
Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος
αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για υπογραφή του
συμφωνητικού.
Άρθρο 8ο
Ποινικές ρήτρες
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών
μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του προμηθευτή ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9ο
Προβλήματα – Αστοχίες υλοποίησης
Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά ή να
αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10ο
Παραλαβή Υλικών
Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του
αναδόχου.
Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα η Επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των υλικών.
Άρθρο 11ο
Πληρωμές
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της παραλαβής της
υπηρεσίας. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά με την έκδοση του εκάστοτε
σχετικού παραστατικού αλλά και χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α, ύστερα από
την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της
προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής , η οποία συγκροτείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12ο
Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους
νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της απευθείας
ανάθεσης.
Άρθρο 9ο
Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών
Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος
της προθεσμίας περαίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση των ζητούμενων ειδών, σε χώρο
που θα υποδειχθεί από το Δήμο, εντός του διαστήματος των δύο (2) εργάσιμων
ημερών και κατόπιν δελτίου εντολής της υπηρεσίας, εκτός και υπάρχει αιτιολογημένη
έκθεση για την επιπλέον καθυστέρηση της παράδοσης των ειδών.
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από αρμόδια επιτροπή. Εάν κατά τη
παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα η επιτροπή μπορεί να ενεργήσει την
τακτοποίηση

αυτών

σε

βάρος

και

λογαριασμό

του

προμηθευτή

κατά

τον

προσφορότερο τρόπο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου.
Ο
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης και Συντήρησης
οχημάτων Δήμου Ζακύνθου

Ο
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης και Συντήρησης
οχημάτων Δήμου Ζακύνθου

Ο
Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
Καθαριότητας
Δήμου Ζακύνθου

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ

ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Ζάκυνθος : 09-06-2022
Aρ. Πρωτ. :
Αρ. Μελέτης :

38/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση :
Τ.Κ. :
Τηλ. :
Αρμόδιος :

ΠΛΑΖ ΕΟΤ Ζάκυνθος
29100
2695041181
Διονύσιος Τουρκάκης
Μηχ. Τ.Ε.
Email: dkzakynthou@gmail.com

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Β

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Μίσθωση 2 απορριμματοφόρων
χωρητικότητας 14 m3 εως 18 m3

ΤΙΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Μ.Μ

Ημέρα
Μίσθωσης

60

362,90 €

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

21.774,19 €

27.000,00 €

Σύνολο με
Φ.Π.Α.

27.000,00 €

Ο
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης και Συντήρησης
οχημάτων Δήμου Ζακύνθου

Ο
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Διαχείρισης και Συντήρησης
οχημάτων Δήμου Ζακύνθου

Ο
Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης
Καθαριότητας
Δήμου Ζακύνθου

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ

ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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