
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΛΠ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Με την παρούσα αίτηση,  ο Δήμος μας  έχει ανάγκη  να προβεί άμεσα στην εργασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών κλπ. απορριμμάτων. Η παροχή υπηρεσίας θα είναι συνολικού ενδεικτικού κόστους 
60.189,60€ με το Φ. Π. Α. 24%. 
Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση υπηρεσίας πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
 Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας : Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής :απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρίαδεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΑΚΛΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΣΤΑΜΟΥ
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Παιανία :   9/8/2019

Αριθμ. Πρωτ:  10.025                       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   Απομάκρυνση Ογκωδών 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αντικειμένων, Κλαδιών κλπ.
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : ΜΙΧ.ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ 1
Ταχ. Κώδ. : 19 002
Τηλ. : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  17/2019
Fax : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 60.189,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εργασία της απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών, κλπ. 
Δ.Ε. Παιανίας. 

Στο Δήμο μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τα ογκώδη αντικείμενα καθώς και τα προϊόντα από 
τα κλαδέματα των δέντρων και των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, μαζί με τα αντίστοιχα προϊόντα που 
εγκαταλείπουν οι δημότες μας από κλαδέματα των ακαλύπτων χώρων τους, μεταφέρονται με δικά μας 
μέσα και προσωπικό στο ΧΥΤΑ Λιοσίων. Λόγω όμως του αυξημένου όγκου των απορριμμάτων αυτών 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες αποκομιδής 
των απορριμμάτων αυτών και  κρίνει  σκόπιμη την  εκτέλεση της  εργασίας αυτής  από ιδιώτη που θα 
κατέχει την αναγκαία άδεια, οχήματα & τις προϋποθέσεις. Αποτέλεσμα αυτών να έχει γεμίσει ο Δήμος με 
πολλά σημεία που είναι εστίες ρύπανσης και επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς. 

Με την αρ. 102/2019 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η σκοπιμότητα εκτέλεσης 
της πιο πάνω εργασίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011.

Ο  προϋπολογισμός  ανέρχεται  σε  60.189,60€ συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%  και  θα 
βαρύνει τον Κ. Α. 20-6142.007 με πίστωση 60.200,00 € των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2019 του Δήμου Παιανίας.

Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, μετά 
από συλλογή προσφορών από εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το είδος των εργασιών. Θα γίνει με  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παιανία    7/8/2019 Παιανία    7/8/2019

Κωνσταντίνος Τσακίρης Κων/νος Τσιάκλας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   Απομάκρυνση Ογκωδών 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αντικειμένων, Κλαδιών κλπ.
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : ΜΙΧ.ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ 1
Ταχ. Κώδ. : 19 002
Τηλ. : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  17/2019
Fax : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. :  60.189,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μον. Σύνολο

1. Απομάκρυνση κλαδιών και λοιπών 
υπολειμμάτων πρασίνου. m3 3.180 8,00 25.440,00

2 Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων 
συμμείκτων απορριμμάτων προς διαλογή. m3 1.400 16,50 23.100,00

ΣΥΝΟΛΟ 48.540,00

Φ.Π.Α 24% 11.649,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 60.189,60
Οι άνω ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν. Δεν μπορεί να υπερβεί η 
σύμβαση το ποσό των 48.540,00€ χωρίς το ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης (ενδεικτικός) δεν μπορεί να ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το 
ποσό  των  60.189,60€  με  Φ.Π.Α.,  Oι  ποσότητες  μπορούν  να  τροποποιηθούν  και  δεν  υπάρχει  η 
υποχρέωση για εξάντληση του προϋπολογισμού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παιανία    7/8/2019 Παιανία    7/8/2019

Κωνσταντίνος Τσακίρης Κων/νος Τσιάκλας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   Απομάκρυνση Ογκωδών 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αντικειμένων, Κλαδιών κλπ.
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : ΜΙΧ.ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ 1
Ταχ. Κώδ. : 19 002
Τηλ. : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  17/2019
Fax : 2106641530

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α Είδος Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μον. Σύνολο

1. Απομάκρυνση κλαδιών και λοιπών 
υπολειμμάτων πρασίνου. m3 3.180

2 Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων 
συμμείκτων απορριμμάτων προς διαλογή. m3 1.400

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

     Ο Προσφέρων

Παιανιά      /     /2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:   Απομάκρυνση Ογκωδών 
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ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αντικειμένων, Κλαδιών κλπ.
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδ. : 19 002
Τηλ. : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  17/2019
Fax : 2106641530

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1  ο  
Διατάξεις
Η εκτέλεση της μίσθωσης διέπεται από τις διατάξεις:

1- Του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)
2- Του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 2  ο   
Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία:

1- Η με αριθμό 17/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
2- Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 3  ο  
Χρόνος   ανταπόκρισης   
Ο Ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) οφείλει να ανταποκριθεί για εργασία αφού ειδοποιηθεί μέχρι τις 14.30 μμ από 
τον εντολέα (υπηρεσία) με οποιονδήποτε τρόπο, το πρωί της επόμενης ημέρας.
ΑΡΘΡΟ 4  ο  
Τρόπος Εκτέλεσης
Η επιλογή αναδόχου για  την εκτέλεση της  ανωτέρω εργασίας θα πραγματοποιηθεί  με  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
(ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5  ο  
Προϋποθέσεις συμμετοχής
O συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει:
1. Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, φωτοαντίγραφο της οποίας 
θα καταθέσει στην υπηρεσία. 
2. Κατοχή  ISO 9001,  14001,  18001  για  υπηρεσίες  συλλογής  και  μεταφοράς  μη  επικίνδυνων 
αποβλήτων.
3. Εμπειρία κατά τα 3 τελευταία έτη 2016-2018 σε αντίστοιχα έργα μεταφοράς απορριμμάτων. 

(Να έχει πραγματοποιήσει 1 τουλάχιστον σύμβαση)
4. Άδεια λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων σε ισχύ, με Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) σε ισχύ στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα οι κωδικοί 
των αποβλήτων όπως περιγράφονται  στον Ε.Κ.Α. και  μπορούν να υποβληθούν σε διαχείριση και  η 
οποία να συμπεριλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τους κωδικούς Ε.Κ.Α.: 20 01 (01,02,10,11) ,20 02(02,03) και 
20 03(07)  και
5. Να έχει στην κατοχή του τον απαραίτητο μηχανικό εξοπλισμό για συλλογή και απομάκρυνση των 
προϊόντων για τον οποίο θα καταθέσει άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, ΚΤΕΟ 
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αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 2019 ή βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανημάτων 
(ΜΕ).  Να έχει στην ιδιοκτησία του τουλάχιστον 3 οχήματα μεταφοράς κατηγορίας EURO 5 ή ανώτερη
6. Σύμβαση με τον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.
ΑΡΘΡΟ 6  ο  
Σύμβαση – Παράταση σύμβασης
Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Μπορεί να παραταθεί εφ’ όσον 
κριθεί αναγκαίο για τρεις (3) μήνες επιπλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του  
Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ   7  ο  
Εγγυήσεις
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  του  Ν.4412/2016  δεν  απαιτείται  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  σε 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.  Ο  φορέας  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  υποχρεούται  να  καταθέσει 
εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  το  ύψος  της   οποίας  ανέρχεται  σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 
ΑΡΘΡΟ   8  ο  
Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παιανία    7/8/2019 Παιανία    7/8/2019

Κωνσταντίνος Τσακίρης Κων/νος Τσιάκλας
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