ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το με αριθμό 6/29 Μαΐου 2017
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 103/2017
Σύναψη δημόσιας σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με τρίτους
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 29ην του μηνός Μαΐου
του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.30 συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης,
μετά από την υπ’ αριθ. 4171/198/25-05-2017 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους
Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας,
όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο
«27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «20»
μέλη, ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
1. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
2. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
(Γραμματέας Δ.Σ)
2. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
5. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Αντιδήμαρχος)
6. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
7. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
11. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
και κλήθηκαν νόμιμα
12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14 ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
16. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
17. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο
σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού (Πετράκης Αντώνιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση
Μαριάννα), Ανθοχωρίου (Κύρκος Μιχαήλ), Βαρλααμ(Ρίζος Βασίλειος),
Δερβιζάνων (Λαμπράκης Αθανάσιος), Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης),
Επισκοπικού (Τασιούλας Θωμάς), Κουμαριάς ( Κύρκος Ιωάννης),
Κωστάνιανης (Κανδρέλης Δημήτριος), Λίππας
(Μπέτσης Δημήτριος),
Μαντείου (Ντάρας Θεόδωρος), Μελιγγών (Κωστούλας Σταύρος) ,
Μπαουσιών (Φαρμάκης Πέτρος), Πεντολάκκου (Τόλης
Χρήστος),
Σερβιανών (Κωστής Λάμπρος), Σμυρτιάς (Παπαϊωάννου Χριστόφορος),
Ψήνας ( Γιώτης Βασίλειος),
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Αγίας Αναστασίας (Γκόλας Θεόφιλος), Αγίας Τριάδας (Ζώης Φώτιος),
Αγίου Νικολαου (Τζαλαβρά Mαρίνα), Αλεποχωρίου – Μπότσαρη
(Παργανάς Ευάγγελος), Άρδοσης (Λιόντος Χαρίλαος), Αρτοπούλας
(Παπαδοπούλου Αρετή), Ασπροχωρίου (Λούσης Χριστόφορος), Αχλαδέας
(Σκουλίκας Κωνσταντίνος), Βαλανιδιάς (Χαρίτος Ανδρέας), Βαργιάδων
(Μπούτζιας Χρήστος), Βουλιάστης (Γαλανός Δημήτριος), Γεωργάνων (Νίκας
Οδυσσεύς), Δραμεσιών (Σουμάλας Χριστόφορος), Δωδώνης (Μήτσης
Χριστόδουλος), Ελάφου (Δημάκης Δημήτριος), Ζωτικού (Πάκος Νικόλαος),
Θεριακησίου (Λώλος Νικόλαος), Καταμάχης (Δούλης Στέφανος), Κερασέας
(Γκότοβος Γεώργιος), Κοπάνης (Δρόσος Ιωάννης), Κουκλεσίου (Κίτσος
Γεώργιος), Κρυφοβού (Σκλιβανίτης Γεώργιος), Μελιάς (Χορέβας
Παναγιώτης), Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος Νικόλαος), Μπεστιάς (Κολιάκης
Χαράλαμπος), Μυροδάφνης (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), Παλαιοχωρίου –
Μποτσαρη (Μπότσαρης Ανδρέας), Παρδαλίτσας(Πανταζής Κωνσταντίνος),
Πέρδικας (Ζώης Φίλιππος), Πεστών (Τασιούλας Αριστείδης), Πλατανίων
(Παππάς Κωνσταντίνος), Πολυγύρου ( Ράιδος Ιωάννης), Ραβενίων ( Δήμος
Ηλίας), Ρωμανού (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), Σενίκου ( Βασιλείου Νικόλαος),
Σεριζιανών (Σακκάς Νικόλαος), Σιστρουνίου (Αποστολάκης Ευστράτιος
(Στρατής), Σκλίβανης (Χρήστου Θωμάς), Τερόβου (Αυγέρης Ηλίας).
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
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Οι
Εκπρόσωποι
των
Τοπικών
Κοινοτήτων
ΑΡΤΟΠΟΥΛΑΣ
κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΧΛΑΔΕΑΣ κ. ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και
ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ κ. ΝΙΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ προσήλθαν στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εκφώνησης των ονομάτων των
Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ προσήλθε
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια των
ανακοινώσεων του κ. Δημάρχου προς το σώμα και της σχετικής συζήτησης
που ακολούθησε
Με την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων του κ. Δημάρχου προς το σώμα και
της σχετικής συζήτησης που ακολούθησε, ζήτησε και έλαβε το λόγο ο
Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ο οποίος
ρώτησε τον κ. Πρόεδρο αν υπάρχουν για συζήτηση θέματα εκτός ημερήσιας
διάταξης και στην καταφατική απάντηση του Προέδρου, ότι υπάρχουν δύο
θέματα για συζήτηση, ανέφερε ότι καταθέτει και αυτός ένα θέμα για συζήτηση
εκτός ημερησίας διάταξης και στην συνέχεια ενεχυρίασε στο Προεδρείο
σχετικό έγγραφο στο οποίο όπως είπε αναφέρεται το εκτός ημερησίας
διάταξης θέμα και ζήτησε από τον κ. Πρόεδρο να το αναγνώσει στο σώμα και
να το εισάγει για συζήτηση.
Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου κ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΥΚΑ του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Δημάρχου καθώς
και άλλων δημοτικών συμβούλων, για το αν θα πρέπει να αναγνωσθεί στο
σώμα και να συζητηθεί, το σχετικό έγγραφο, και η σχετική συζήτηση έχει
αναλυτικά καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Λόγω της έντονης λεκτικής αντιπαράθεσης και της σχετικής σύγχυσης που
ακολούθησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διέκοψε την συνεδρίαση
για πέντε(5) λεπτά για να επέλθει η σχετική ηρεμία.
Με την επανέναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
αναφερόμενος στο αίτημα του κ. ΜΠΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ανέγνωσε στο Δημοτικό
Συμβούλιο, σχετική με το θέμα, παράγραφο από το άρθρο 4 του κανονισμού
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι: «…….Οι προτάσεις που τυχόν
υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηριστούν ως
κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου
67 του Ν. 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίσει, μετά
από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου
επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και
να πάρει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης……….»και στην συνέχεια
ενημέρωσε το σώμα ότι κατόπιν τούτου, το θέμα θεωρείται λήξαν και το
σχετικό έγγραφο του Δημοτικού Συμβούλου κ. ΜΠΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, δεν μπορεί
να αναγνωσθεί ως κατεπείγον στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί
οποιαδήποτε απόφαση, και στην συνέχεια προχώρησε στην ανάγνωση και
εισαγωγή στο σώμα για συζήτηση, των δύο θεμάτων εκτός ημερήσιας
διάταξης, όπως αυτά είχαν προγραμματιστεί για δε το θέμα του κ. ΜΠΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ ανέφερε ότι θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία για συζήτηση.
………………………………………………………………………………………….
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο
θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο να εισηγηθεί
το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
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Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 ορίζονται τα εξής:
«1.Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων
χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις
του π.δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και
273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006).
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η
αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και
καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια
και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
2.Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση
αποβλήτων,
θεωρούνται
νόμιμες
μέχρι
τη
λήξη
τους».
Σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμόν 32 και 47/2017 αποφάσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου –Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών (Τμήμα VII) για την
ανάθεση εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων - συντήρησης
αγροτικών δρόμων σε ιδιώτη απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τεκμηριώνεται η
αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα και
προσδιορίζεται μεταξύ άλλων, το αντικείμενο των υπηρεσιών, καθώς και η
διάρκεια και η περιοχή εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του
Δήμου η οποία συνέταξε την σχετική τεχνική έκθεση και τον Ενδεικτικό
προϋπολογισμό για την εργασία:
Α. Κοπή παρόδιας βλάστησης Δ.Ε. Δωδώνης, Σελλών, Αγίου
Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου, προβλέπονται τα εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην ανάγκη του Δήμου για παροχή της
εργασίας κοπής της αυξημένης αυτοφυούς βλάστησης που έχει παρουσιαστεί
μετά από την περίοδο των βροχοπτώσεων σε δημοτικούς οδούς και
κοινόχρηστους χώρους στις Δημοτικές Ενότητες Δωδώνης, Σελλών, Αγίου
Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου του Δήμου μας.
Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει:
- την κοπή (αποψίλωση, κλάδεμα) της αυτοφυούς βλάστησης ήτοι
χόρτων, θάμνων, βάτων, κλαδιών, σε δημοτικούς, αγροτικούς δρόμους
ή κοινόχρηστους χώρους, κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου
Αντιδημάρχου, της υπηρεσίας ή/και των εκπροσώπων/προέδρων των
Τοπ. Κοινοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, σε όλες τις
Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Δωδώνης, Σελλών,
Αγίου Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου, μηχανικά με τη χρήση
χορτοκοπτικού μηχανήματος έργου με τηλεσκοπικό καταστροφέα ή/και
χειρωνακτικά από εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και φορητά
χλοοκοπτικά στα σημεία όπου δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί το
μηχάνημα έργου λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους ή φυσικών και
τεχνιτών εμποδίων.
- Συγκέντρωση, απομάκρυνση και απόρριψη των υλικών που θα
προκύψουν από την κοπή βλάστησης σε χώρους που επιτρέπεται και
που θα υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Δήμου.
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Συγκεκριμένα εργασίες καθαρισμού θα γίνουν σε κάθε πλευρά των δημοτικών
οδών και μέσου πλάτους 1,5 – 2 μέτρων των ερεισμάτων των οδών, από
χόρτα, θάμνους και εισερχόμενα στο οδόστρωμα κλαδιά δέντρων.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της
παρούσας τεχνικής έκθεσης που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
σύμβασης, θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης εργασίας είναι:
- Μείωση του κινδύνου για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιών που
δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης στα
ερείσματα των οδών με απώτερο σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος.
Βελτίωση οδικής ασφάλειας με την κοπή της βλάστησης που αφενός
μειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να
παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση
του οδικού δικτύου με απώτερο σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων και
την ασφαλή διέλευση αγροτικών και λοιπών οχημάτων.
- Βελτίωση της εικόνας του οδικού δικτύου του Δήμου
Η εκτέλεση της εργασίας του τίτλου θα πρέπει να γίνει από ιδιώτη που έχει τα
νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, το
άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης και
των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων)
διότι δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί η συγκεκριμένη υπηρεσία του τίτλου, να
καλυφτούν αποτελεσματικά οι ανάγκες του Δήμου και να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα που υπάρχουν σε όλο το οδικό του δίκτυο με ίδια μέσα του
Δήμου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος μας δεν διαθέτει χορτοκοπτικό μηχάνημα
έργου με τηλεσκοπικό καταστροφέα ούτε το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό
(χειριστή) τέτοιου είδους μηχανήματος παρά μόνο τέσσερα μηχανήματα
τύπου ΄΄JCB΄΄ (ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα) με περιορισμένες
δυνατότητες, δύο χειριστές μηχανημάτων έργου τύπου ΄΄JCB΄΄ και ένα
μηχάνημα ΄΄γκρέιτερ΄΄ χωρίς όμως να διαθέτει χειριστή για αυτό.
Δεδομένου α) των ανωτέρω συνθηκών, β) της μη δυνατότητας πρόσληψης
μόνιμου ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού (χειριστή) αλλά και γ) του
γεγονότος ότι η δαπάνη για να εκτελεστεί η εργασία με ίδια μέσα του Δήμου
(μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές για χειριστή μηχανήματος έργου καθώς
και προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος) υπερβαίνει κατά πολύ σε ετήσια
βάση τη συνολική δαπάνη των 28.800,00 ευρώ που απαιτείται για την
εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας από ιδιώτη στις τέσσερις δημοτικές
Ενότητες, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επιλογή του Δήμου για εκτέλεση της
εργασίας του τίτλου από ιδιώτη είναι και επωφελής οικονομικά για τον Δήμο.
Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών αρχίζει με την υπογραφή και την
ανάρτηση της σχετικής σύμβασης και λήγει στις 30/09/2017 ή μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (νωρίτερα της 30ης/09/2017).
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση του ύστερα από
εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, να παρατείνει την συνολική
διάρκεια της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν 4412/2016.
Είναι δυνατό να επιβληθούν εις βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες με
αιτιολογημένη απόφαση στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 218 του
Ν44122/2016.
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση:
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•

να συνεργάζεται με το Δήμο ώστε να ενημερώνεται και να
προγραμματίζει τις εργασίες του ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου
•
να ξεκινήσει τις εργασίες με τον ανάλογο εξοπλισμό (εργαλεία μηχανήματα που απαιτούνται) και το προσωπικό αμέσως μετά την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την λήψη εκάστοτε εντολής από
την υπηρεσία
• να ασφαλίσει τα μηχανήματα και το τυχόν απασχολούμενο προσωπικό
του καθώς είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για το
απασχολούμενο στην εκτέλεση των εργασιών προσωπικό σε
περίπτωση ατυχήματος.
• να λαμβάνει μέτρα υγιεινής, ασφάλειας της Κυκλοφορίας και
προστασίας από ατυχήματα (τήρηση διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας και γενικότερα να συμμορφώνεται με την παρ. 4 του
άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85 έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη
αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον
ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους, συνέπεια ενεργειών που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση της εργολαβίες.
• να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς του,
τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων, τις απαιτούμενες από τον Δήμο
τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες.
• να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας,
επιμελούμενος την συντήρησή τους στις εργοταξιακές θέσεις και σε
όλες γενικά τις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει
στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις και να τοποθετεί
υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα σήματα (ΦΛΑΣ, ΛΑΪΤΣ).
• να χρησιμοποιεί, όπου παρίσταται η ανάγκη και τροχονόμους
υπαλλήλους προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων,
για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών
προσπελάσεων και γενικά εφ΄ όλων των εργοταξίων του έργου κατά
την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη
και δαπάνες του αναδόχου.
• να ανακινεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια
της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν
σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.
• να έχει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών: άδεια του χειριστή ή
της άδειας οδήγησης, άδεια λειτουργίας των μηχανημάτων και
αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
• να συντηρεί τα μηχανήματα και να τα προσφέρει σε άριστη κατάσταση
για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστούν τα μηχανήματα, βαραίνει
τον ανάδοχο και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός τριών
ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άλλα μηχανήματα ιδίων
δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
Ο Δήμος θα είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή
εκτέλεση των εργασιών, να καταβάλει στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή.
Επίσης, ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται
από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α.Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές θα
αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον ανάδοχο κανενός ποσού,
εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε
από τον ανάδοχο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας του τίτλου για κάθε Δημοτική
Ενότητα του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατό εβδομήντα
εννιά ευρώ και εξήντα λεπτών (7.179,60 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% και οι πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στους αντίστοιχους Κ.Α. του
προϋπολογισμού 2017 του Δήμου μας, όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα, και θα καλυφθούν από το ποσό των 40.938,50 ευρώ με τίτλο: ΄΄
Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017΄΄ , βάσει της 13492/26-042017 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, του 58149/03-05-2017
διαβιβαστικού της Αποκ. Διοικ. Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και της με αριθμό
πρωτοκόλλου: 50123/05-05-2017 αναγγελίας πίστωσης του Τ.Π.Δ.
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ με
ΦΠΑ 24%

30,00 € / ανά
ώρα

5.790,00 €

1.389,60 €

7.179,60 €

193 ώρες

30,00 € / ανά
ώρα

5.790,00 €

1.389,60 €

7.179,60 €

35-7332.010

193 ώρες

30,00 € / ανά
ώρα

5.790,00 €

1.389,60 €

7.179,60 €

35-7332.011

193 ώρες

30,00 € / ανά
ώρα

5.790,00 €

1.389,60 €

7.179,60 €

Κ.Α.
Προυπολογισμού

Ώρες

Κοπή παρόδιας
βλάστησης
Δ.Ε. Δωδώνης

35-7332.006

193 ώρες

Κοπή παρόδιας
βλάστησης
Δ.Ε. Σελλών

35-7332.007

Κοπή παρόδιας
βλάστησης
Δ.Ε. Αγίου
Δημητρίου
Κοπή παρόδιας
βλάστησης
Δ.Ε. Λάκκας
Σουλίου

Καθαρή Αξία
Αμοιβής ανά
ώρα

Συνολική
Καθαρή
Αξία

Περιγραφή
Εργασίας

Δεν υπάρχει η υποχρέωση για εξάντληση των ωρών και των πιστώσεων που
έχουν προβλεφθεί στην συγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση δεδομένου ότι η
Υπηρεσία μπορεί να μειώσει το σύνολο των ωρών εργασίας αναλόγως των
αναγκών, των συνθηκών και του αντικειμένου των εργασιών που θα
προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο δε ιδιοκτήτης των
μηχανημάτων έργου, υποχρεούται να συμμορφωθεί. Η διάθεση και η
κατανομή του ποσού θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας
οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκειά του έτους μέχρι εξαντλήσεως του
συνολικού ποσού της σύμβασης. Κατά τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος δε
δικαιούται αποζημίωση για το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της
εντολής.
Στην αμοιβή περιλαμβάνονται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού
προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, η σήμανση και η
λήψη μέτρων προστασίας καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής
και απόρριψης τους σε οποιοδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι
αρμόδιες αρχές. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες
τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία μας
στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η αμοιβή καταβάλλεται σύμφωνα με την ολοκλήρωση των εργασιών και την
παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Η παραλαβή των
εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά τον
έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής
συμφωνήσει ως προς την ποιότητα των εργασιών, θα καταβάλλεται στον
ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου.
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Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου,
δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
Β. Συντήρηση αγροτικών δρόμων και δρόμων προσπέλασης
βοσκοτόπων Δ.Ε. Δωδώνης, Λάκκας Σουλίου, Αγίου Δημητρίου και
Σελλών προβλέπονται τα εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη του Δήμου που
προέκυψε μετά τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα, για παροχή της εργασίας
συντήρησης αγροτικών δρόμων και δρόμων προσπέλασης βοσκοτόπων στις
Δημοτικές Ενότητες Δωδώνης, Σελλών, Αγίου Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου
του Δήμου μας, με σκοπό την προστασία της ιδιοκτησίας, της δημόσιας
περιουσίας, και του περιβάλλοντος.
Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει:
τον καθαρισμό αγροτικών δρόμων και δρόμων προσπέλασης βοσκοτόπων
δια μηχανικών μέσων με διαμόρφωση των πρανών, των εκσκαφέων καθώς
και διαμόρφωση της βάσης του καταστρώματος των οδών με υλικά αυτούσια
εκσκαφής και προδιαλογής αυτών για την απομάκρυνση κόκκων
μεγαλυτέρων των 0,20 μ.
Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν έχουν ως εξής:
- Καθαρισμός αγροτικών οδών δια μηχανικών μέσων
Περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό του καταστρώματος οποιουδήποτε
αγροτικού δρόμου της κάθε Δημοτικής Ενότητας που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο της κάθε Τοπικής
Κοινότητας και που θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα αλλά και με χέρια αν και
όπου απαιτείται, ανεξάρτητα του όγκου των καθαρισμών, του βαθμού
προσπελασιμότητας των δρόμων και της απόστασης από την έδρα του
Δήμου. Επίσης περιλαμβάνεται η μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε
οποιαδήποτε απόσταση καθώς επίσης και η απόθεση και διάστρωση των
προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς επίσης και η
απόθεση και διάστρωση των προϊόντων καθαρισμού σε κατάλληλες θέσεις
που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
- Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς
διατομής σε κάθε είδος εδάφους
Περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό και μόρφωση των πρανών και του
πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής, σε κάθε
είδους έδαφος, με οποιεσδήποτε διαστάσεις και κλίσεις, που θα εκτελεστεί με
μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια όπου απαιτείται, μετά της μεταφοράς των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπονται από την
Υπηρεσία.
Συγκεκριμένα οι ανωτέρω εργασίες καθαρισμού θα γίνουν με μηχανήματα
όπως εκσκαφέα (τσάπα), εκσκαφέα-φορτωτή (τύπου JCB), διαμορφωτή
γαιών (γκρέιτερ), φορτηγό, οδοστρωτήρα, φορτωτάκι, φορτωτή.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της
παρούσας τεχνικής έκθεσης που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
σύμβασης, θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αποκατάσταση της
βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου, με απώτερο σκοπό:
- την ασφαλή διέλευση αγροτικών και λοιπών οχημάτων, την
διευκόλυνση της πρόσβασης των κτηνοτρόφων και αγροτών προς τις
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εγκαταστάσεις τους, την αποφυγή ατυχημάτων και γενικά την Βελτίωση
της οδικής ασφάλειας.
- την προστασία της ιδιοκτησίας και της δημόσιας περιουσίας.
- την βελτίωση της εικόνας του οδικού δικτύου του Δήμου.
- Την μείωση του κινδύνου για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιών με
απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος
Η εκτέλεση της εργασίας του τίτλου θα πρέπει να γίνει από ιδιώτη που έχει τα
νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, το
άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης και
των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων)
διότι δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί η συγκεκριμένη υπηρεσία του τίτλου, να
καλυφτούν αποτελεσματικά οι ανάγκες του Δήμου και να αντιμετωπιστούν
άμεσα τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο το οδικό του δίκτυο με ίδια μέσα
του Δήμου λόγω του ότι δεν επαρκούν σε σχέση με τον αριθμό των
Δημοτικών Ενοτήτων (4), την μεγάλη έκταση του Δήμου μας (658,880
στρέμματα), το έντονο ανάγλυφο του ορεινού όγκου, τον αριθμό των οικισμών
(περισσότεροι από 120), το μεγάλο πλήθος των Τοπικών Κοινοτήτων (56) και
τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος μας διαθέτει τέσσερα μηχανήματα τύπου ΄΄JCB΄΄ (ένα
για κάθε Δημοτική Ενότητα) που είναι πολύ-μηχανήματα αλλά
χρησιμοποιούνται για επισκευή βλαβών που συμβαίνουν συχνά σε πολλές
περιοχές της κάθε Δημοτικής Ενότητας, παρουσιάζουν συχνά βλάβες των
οποίων η αποκατάσταση είναι χρονοβόρα και έχουν περιορισμένες
δυνατότητες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εκτελεστεί με αυτά η
υπηρεσία του τίτλου για την οποία απαιτούνται ΄΄βαριά΄΄ μηχανήματα έργου.
Επίσης, ο Δήμος διαθέτει μόνο ένα μηχάνημα ΄΄γκρέιτερ΄΄ αλλά δεν διαθέτει
χειριστή γι΄ αυτό.
Δεδομένου α) των ανωτέρω συνθηκών, β) της μη δυνατότητας πρόσληψης
μόνιμου ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού (χειριστή) αλλά και γ) του
γεγονότος ότι η δαπάνη για να εκτελεστεί η εργασία με ιδία μέσα του Δήμου
(μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές για χειριστή μηχανήματος έργου καθώς
και προμήθεια τέτοιου είδους μηχανημάτων έργου) υπερβαίνει κατά πολύ σε
ετήσια βάση τη συνολική δαπάνη των 50.400,00 ευρώ, που απαιτείται για την
εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας από ιδιώτη στις τέσσερις δημοτικές
Ενότητες, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επιλογή του Δήμου για εκτέλεση της
εργασίας του τίτλου από ιδιώτη είναι και επωφελής οικονομικά για τον Δήμο.
Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας ορίζεται το διάστημα των έξι (6) μηνών
από την υπογραφή και την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης ή μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού (νωρίτερα από το διάστημα των έξι
μηνών).
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση του ύστερα από
εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, να παρατείνει την συνολική
διάρκεια της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν 4412/2016.
Είναι δυνατό να επιβληθούν εις βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες με
αιτιολογημένη απόφαση στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 218 του
Ν44122/2016.
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση:
• να συνεργάζεται με το Δήμο ώστε να ενημερώνεται και να
προγραμματίζει τις εργασίες του ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου
• να ξεκινήσει τις εργασίες με τον ανάλογο εξοπλισμό (εργαλεία μηχανήματα που απαιτούνται) και το προσωπικό αμέσως μετά την
Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 103/2017
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υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την λήψη εκάστοτε εντολής από
την υπηρεσία
• να ασφαλίσει τα μηχανήματα και το τυχόν απασχολούμενο προσωπικό
του καθώς είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για το
απασχολούμενο στην εκτέλεση των εργασιών προσωπικό σε
περίπτωση ατυχήματος.
• να λαμβάνει μέτρα υγιεινής, ασφάλειας της Κυκλοφορίας και
προστασίας από ατυχήματα (τήρηση διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας και γενικότερα να συμμορφώνεται με την παρ. 4 του
άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85 έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη
αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον
ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους, συνέπεια ενεργειών που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση της εργολαβίες.
• να παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς του,
τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων, τις απαιτούμενες από τον Δήμο
τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες.
• να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες ασφαλείας,
επιμελούμενος την συντήρησή τους στις εργοταξιακές θέσεις και σε
όλες γενικά τις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει
στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις και να τοποθετεί
υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα σήματα (ΦΛΑΣ, ΛΑΪΤΣ).
• να χρησιμοποιεί, όπου παρίσταται η ανάγκη και τροχονόμους
υπαλλήλους προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων,
για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών
προσπελάσεων και γενικά εφ΄ όλων των εργοταξίων του έργου κατά
την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη
και δαπάνες του αναδόχου.
• να ανακινεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια
της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν
σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.
• να έχει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών: άδεια του χειριστή ή
της άδειας οδήγησης, άδεια λειτουργίας των μηχανημάτων και
αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
• να συντηρεί τα μηχανήματα και να τα προσφέρει σε άριστη κατάσταση
για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστούν τα μηχανήματα, βαραίνει
τον ανάδοχο και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός τριών
ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άλλα μηχανήματα ιδίων
δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
Ο Δήμος θα είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή
εκτέλεση των εργασιών, να καταβάλει στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή.
Επίσης, ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται
από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές θα
αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον ανάδοχο κανενός ποσού,
εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε
από τον ανάδοχο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εργασίας του τίτλου για κάθε Δημοτική
Ενότητα του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (12.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και οι πιστώσεις
είναι εγγεγραμμένες στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού 2017 του
Δήμου μας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, και θα καλυφθούν από το
ποσό των 40.938,50 ευρώ με τίτλο: ΄΄ Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
έτους 2017΄΄ και από τα Τακτικά Έσοδα του Δήμου.
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Περιγραφή
Εργασίας
1

α

β

2

α

β

3

Συντήρηση
αγροτικών δρόμων
και δρόμων
προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε.
Δωδώνης
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος,
προδιαλλογή υγειών
αυτούσιων υλικών.
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος.

Συντήρηση αγροτικών
δρόμων και δρόμων
προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε. Λάκκας
Σουλίου
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος,
προδιαλλογή υγειών
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος.

Συντήρηση αγροτικών
δρόμων και δρόμων
προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε. Αγίου
Δημητρίου
α

β

4

β

Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος,
προδιαλλογή υγειών
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος.

Ποσότητα

Τιμή
Μονά
δ.

Συνολική
Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%

1.899,64
m3

2,25

4.274,19
€

1.025,81 €

5.300,00 €

3.270,61
m3

1,80

5.887,10
€

1.412,90 €

7.300,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

12.600,00 €

30-7333.014

30-7333.015

1.899,64
m3

2,25

4.274,19
€

1.025,81 €

5.300,00 €

3.270,61
m3

1,80

5.887,10
€

1.412,90 €

7.300,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

12.600,00 €

30-7333.031

Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος,
προδιαλλογή υγειών
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος.

Συντήρηση αγροτικών
δρόμων και δρόμων
προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε. Σελλών
α

Κ.Α.
Προυπολογισ
μού

1.899,64
m3

2,25

4.274,19
€

1.025,81 €

5.300,00 €

3.270,61
m3

1,80

5.887,10
€

1.412,90 €

7.300,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

12.600,00 €

1.025,81 €

5.300,00 €

30-7333.032
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1.899,64
m3

2,25

4.274,19
€

1,80

5.887,10
€

7.300,00 €
3.270,61
m3

1.412,90 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

12.600,0012
€

Δεν υπάρχει η υποχρέωση για εξάντληση των ποσοτήτων και των πιστώσεωn
που έχουν προβλεφθεί στην συγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση δεδομένου ότι η
Υπηρεσία μπορεί να μειώσει το σύνολό τους αναλόγως των αναγκών, των
συνθηκών και του αντικειμένου των εργασιών που θα προκύψουν κατά την
διάρκεια της σύμβασης, ο δε ιδιοκτήτης των μηχανημάτων έργου,
υποχρεούται να συμμορφωθεί. Η διάθεση και η κατανομή του ποσού θα γίνει
βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν
κατά την διάρκειά της σύμβασης. Κατά τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος δε
δικαιούται αποζημίωση για το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της
εντολής.
Στην αμοιβή περιλαμβάνονται η δαπάνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού
προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εργαλείων, η σήμανση και η
λήψη μέτρων προστασίας καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής
και απόρριψης τους σε οποιοδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι
αρμόδιες αρχές. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες
τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία
μας στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η αμοιβή καταβάλλεται σύμφωνα με την ολοκλήρωση των εργασιών και την
παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Η παραλαβή των
εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά τον
έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής
συμφωνήσει ως προς την ποιότητα των εργασιών, θα καταβάλλεται στον
ανάδοχο η αξία του εκάστοτε τιμολογίου.
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου,
δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως
αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 6 της συνεδρίασης της
29-05-2017, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον
εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον
λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους,
και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θεοχάρης, και
τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 61 του N.3979/2011(ΦΕΚ 138.16-06-2011 τ.Α) και τις
υπ΄ αριθμόν 32 και 47/2017 Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου –
Κλιμάκιο προληπτικών δαπανών, καθώς και το Τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου οικον. έτους 2017 και τον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους
2017.

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Α. Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας
με ίδια μέσα του Δήμου, για :
1. Κοπή παρόδιας βλάστησης Δ.Ε. Δωδώνης, Σελλών, Αγίου
Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου, ήτοι:
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Περιγραφή
Εργασίας

Κ.Α.
Προυπολογισμού

Ώρες

Καθαρή Αξία
Αμοιβής ανά
ώρα

Συνολική
Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ με
ΦΠΑ 24%

Κοπή παρόδιας
βλάστησης
Δ.Ε. Δωδώνης

35-7332.006

193 ώρες

30,00 € / ανά
ώρα

5.790,00 €

1.389,60 €

7.179,60 €

Κοπή παρόδιας
βλάστησης
Δ.Ε. Σελλών

35-7332.007

193 ώρες

30,00 € / ανά
ώρα

5.790,00 €

1.389,60 €

7.179,60 €

Κοπή παρόδιας
βλάστησης
Δ.Ε. Αγίου
Δημητρίου

35-7332.010

193 ώρες

30,00 € / ανά
ώρα

5.790,00 €

1.389,60 €

7.179,60 €

Κοπή παρόδιας
βλάστησης
Δ.Ε. Λάκκας
Σουλίου

35-7332.011

193 ώρες

30,00 € / ανά
ώρα

5.790,00 €

1.389,60 €

7.179,60 €

για τους λόγους, το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο των παρεχόμενων
υπηρεσιών καθώς και την διάρκεια και την περιοχή εντός της οποίας αυτές θα
παρασχεθούν και αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στην εισήγηση της
παρούσας απόφασης, και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί η ανάθεση σε ιδιώτη
που έχει τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.
4412/2016, το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα
Καλλικράτης) και των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων
και κοινοτήτων).
2. Διαπιστώνει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης
αγροτικών δρόμων και δρόμων προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε.
Δωδώνης, Λάκκας Σουλίου, Αγίου Δημητρίου και Σελλών με ίδια μέσα
του Δήμου, ήτοι:
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για τους λόγους, το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο των παρεχόμενων
Περιγραφή
Εργασίας
1

α

β

2

α

β

3

Συντήρηση
αγροτικών δρόμων
και δρόμων
προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε.
Δωδώνης
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος,
προδιαλλογή υγειών
αυτούσιων υλικών.
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος.

Συντήρηση αγροτικών
δρόμων και δρόμων
προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε. Λάκκας
Σουλίου
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος,
προδιαλλογή υγειών
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος.

Συντήρηση αγροτικών
δρόμων και δρόμων
προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε. Αγίου
Δημητρίου
α

β

4

β

Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος,
προδιαλλογή υγειών
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος.

Ποσότητα

Τιμή
Μονά
δ.

Συνολική
Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%

1.899,64
m3

2,25

4.274,19
€

1.025,81 €

5.300,00 €

3.270,61
m3

1,80

5.887,10
€

1.412,90 €

7.300,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

12.600,00 €

30-7333.014

30-7333.015

1.899,64
m3

2,25

4.274,19
€

1.025,81 €

5.300,00 €

3.270,61
m3

1,80

5.887,10
€

1.412,90 €

7.300,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

12.600,00 €

30-7333.031

Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος,
προδιαλλογή υγειών
Καθαρισμός
αγροτικών οδών δια
μηχανικών μέσων με
διαμόρφωση του
καταστρώματος.

Συντήρηση αγροτικών
δρόμων και δρόμων
προσπέλασης βοσκοτόπων Δ.Ε. Σελλών
α

Κ.Α.
Προυπολογισ
μού

1.899,64
m3

2,25

4.274,19
€

1.025,81 €

5.300,00 €

3.270,61
m3

1,80

5.887,10
€

1.412,90 €

7.300,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

12.600,00 €

1.025,81 €

5.300,00 €

30-7333.032
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1.899,64
m3

2,25

4.274,19
€

1,80

5.887,10
€

7.300,00 €
3.270,61
m3

1.412,90 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

12.600,0015
€

Β. Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό
103/2017
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού
αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
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