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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως
περιγράφονται παρακάτω:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας:
«Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν ∆ . Ζ Α Γ Ο Ρ Α Σ Μ Ο Υ Ρ Ε Σ Ι Ο Υ »
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας
µε τίτλο: «Καθαρισµός παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου», προϋπολογισµού
8.000,00€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί τους οικονοµικούς φορείς να καταθέσουν την
οικονοµική προσφορά τους, στο τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς
Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου (dzag.mour@gmail.com), έως την ∆ευτέρα
31.05.2021 και ώρα 12:00'µ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 5535/26.05.2021
Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών.
Το ποσόν της δαπάνης ανέρχεται σε:
6.451,61 € συν 1.548,39 € (24% Φ.Π.Α) = 8.000,00€.
Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2021, στον κωδικό Κ.Α. 20-6279.07
µε εγκεκριµένη δαπάνη 8.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό οικ. έτους
2021, ο οποίος εγκρίθηκε µε την 48/2021 Απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε µε την 49923/12.03.2021
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα
∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση περί µικρών νησιωτικών και ορεινών
∆ήµων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 9362/05.02.2021 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
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Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.
Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την
παροχή της ανωτέρω δαπάνης.
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:
1/. 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
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή
υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43
παρ.7αβ του Ν. 4605/09 που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16.
2/. Φορολογική ενηµερότητα
3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους
οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.
3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστικές ενηµερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική
ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις
σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισµούς.
4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας.
5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου
να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα.
6/. 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.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο
80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019) .
∆ιευκρινίζεται ότι 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)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά 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
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7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι:
α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης
β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη
γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.
δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη
µελέτη
8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που
ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/
νόµιµου εκπροσώπου.
9/. Βεβαίωση ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελµατικής ∆ιαγωγής και Οικονοµικών Υποχρεώσεων)
ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
της υπ' αρίθµ. 5535/26.05.2021 Τεχνικής Έκθεσης.
Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου
του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, µέχρι και στις 31/05/2021 και ώρα 12:00 µ.µ.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση
νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της
οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της
επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους
οικονοµικούς φορείς.
Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να
απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.
Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονοµικός
φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα
πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

Συνηµµένα:
- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 5535/26.05.2021 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών
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Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
Ο Προϊστάµενος
ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ.1από7

α/. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Οι εργασίες καθαρισµού αφορούν τις ακτές Παπά Νερό (18στρ) , Αγ. Σαράντα (14στρ) ,
Χορευτό (62στρ) και Αγ. Ιωάννης (11στρ) . Οι εργασίες θα γίνουν σε τρία στάδια µε την χρήση
µηχανικών µέσων. Πρώτα θα γίνει η αναµόχλευση της άµµου µε απώτερο σκοπό την εµφάνιση
των θαµµένων απορριµµάτων- φερτών υλών και σκουπιδιών. Το δεύτερο στάδιο αφορά την
εκρίζωση ζιζανίων. Το τρίτο στάδιο είναι το κοσκίνισµα της άµµου και συγκοµιδή των προς
αποµάκρυνση υλών. Με το πέρας του κοσκινίσµατος ακολουθεί η διάστρωση των παραλιών.
Σύµφωνα µε το παράρτηµα: «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαµορφώσεων για απλή
χρήση εντός αιγιαλού παραλίας- περιορισµοί – συστάσεις» της Κ.Υ.Α. ∆10Β 1053970/1672ΕΞ
29.3.13 « … δεν επιτρέπονται διαµορφώσεις µε τη χρήση µηχανηµάτων πέραν του
κοσκινίσµατος µε στόχο τον καθαρισµό της άµµου».
Για τον σκοπό αυτό ο καθαρισµός της παραλίας θα γίνει µε µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού και
κοσκινίσµατος της άµµου, σε βάθος µέχρι δεκαπέντε εκατοστών (15cm) σε όλο το µήκος και
πλάτος των προσβάσιµων παραλιών του ∆ήµου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός
καθαρισµός από τα ογκώδη υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα) καθώς και από τα απορρίµµατα
ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, µεταλλικά αντικείµενα, γυαλιά).
Τα απορρίµµατα τα οποία θα αποµακρύνονται από τις ακτές στον ειδικό κάδο που θα διαθέτει το
µηχάνηµα καθώς και οι µεγάλες πέτρες τα φύκια κ.α. θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλα
σηµεία όπου από εκεί θα είναι δυνατή η φόρτωση τους σε φορτηγά αυτοκίνητα του αναδόχου τα
οποία στην συνέχεια θα µεταφέρονται και απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται.
Θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη η µορφολογία της ακτής (Κ.Υ.Α. ∆10Β 1053970/1672ΕΞ
29.3.13, σύµφωνα µε την οποία «απαγορεύεται οποιαδήποτε επέµβαση που αλλοιώνει τη φυσική
µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,
καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών») και ως εκ τούτου τα φύκια θα αποµακρύνονται
µόνο όταν έχουν εκβρασθεί στην ακτή.
Ο καθαρισµός θα γίνει σε διάφορες περιόδους που θα καθορισθούν από την αναθέτουσα αρχή,
ώστε οι παραλίες να είναι καθαρές σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο διάστηµα κατά την
καλοκαιρινή περίοδο.
Ο προϋπολογισµός των υπηρεσιών καθαρισµού παραλιών ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου είναι
8.000,00ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους
2021, στον κωδικό Κ.Α. 20-6279.07 µε εγκεκριµένη δαπάνη 8.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό οικ. έτους 2021 ο οποίος εγκρίθηκε µε την 48/2021 Απόφαση του ∆.Σ. περί
έγκρισης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και η οποία εγκρίθηκε µε την 49923/12.03.2021
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού
Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από επιχορήγηση περί µικρών νησιωτικών και ορεινών ∆ήµων, σύµφωνα
µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 9362/05.02.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

β/. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Α.Τ.1 (κατ’ απόκ.)- Καθαρισµός µε ειδικό µηχάνηµα όλων των προσβάσιµων παραλιών του
∆ήµου - Φόρτωση, Μεταφορά και Απόρριψη
Για την εργασία καθαρισµού των προσβάσιµων ακτών του ∆ήµου µε ειδικό µηχάνηµα το οποίο
θα διαθέτει σύστηµα συλλογής και εκφόρτωσης απορριµµάτων και ξένων αντικειµένων και για
αυτό τον σκοπό θα διαθέτει ανατρεπόµενο κάδο συλλογής απορριµµάτων χωρητικότητας
τουλάχιστον 5 κυβικών µέτρων ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εκφόρτωσης και
ταυτόχρονα ο χρόνος καθαρισµού για την αποφυγή οχλήσεων των παραθεριστών.
Σελ.2από7

Το µηχάνηµα θα έχει δυναµικότητα καθαρισµού 30 στρεµµάτων ωριαίος ούτως ώστε να γίνεται
γρήγορα ο καθαρισµός και να υπάρχει η µικρότερη δυνατή όχληση των λουοµένων.
Το πιο πάνω ειδικό µηχάνηµα καθαρισµού θα έλκεται από ελκυστήρα 4Χ4 διπλού διαφορικού
και ισχύος άνω των 120 ίππων ούτως ώστε να έχει πρόσβαση σε δυσπρόσιτες ακτές και να
εκτελεί το γρηγορότερο τις εργασίες καθαρισµού. Συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές –ασφάλιση
του προσωπικού και όλων των δαπανών λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπών εξόδων του
αναδόχου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία φόρτωσης ενός τριαξονικού φορτηγού οχήµατος
χωρητικότητας 12m3 περίπου µε προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισµό των ακτών µε
ίδια µέσα του αναδόχου και η απόρριψή τους προς νόµιµο χώρο διάθεσης σε οποιαδήποτε
χιλιοµετρική απόσταση, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών του προσωπικού, και γενικώς
όλων των δαπανών λειτουργίας των φορτηγών και µηχανηµάτων που πιθανά να
χρησιµοποιηθούν.
Τιµή Εφαρµογής (κατ’ απόκ)
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΟΧΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 8.000,00€
γ/. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ - ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ(ΤΥΠΟΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΤΕΜ/
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

τεµ

6.451,61€

Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ

1.548,39€
8.000,00€

δ/. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της σύµβασης
Η παρούσα συγγραφή αφορά στις εργασίες καθαρισµού όλων των προσβάσιµων ακτών του
∆ήµου µε ειδικό µηχάνηµα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Ο καθαρισµός της παραλίας θα
γίνεται µε µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού και κοσκινίσµατος της άµµου, σε βάθος µέχρι δεκαπέντε
εκατοστών (15cm) σε όλες τις προσβάσιµες ακτές του ∆ήµου, αφού προηγηθεί πλήρης
επιφανειακός καθαρισµός από τα ογκώδη υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα ) καθώς και από τα
απορρίµµατα ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. πλαστικά, µεταλλικά αντικείµενα, γυαλιά).
Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριµµάτων των ακτών (καύση, ανεξέλεγκτη
απόρριψη κλπ).
Ο καθαρισµός θα γίνεται σε διάφορες περιόδους που θα καθορισθούν από την επίβλεψη, ώστε οι
παραλίες να είναι καθαρές σε όλη την καλοκαιρινή περίοδο.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούµενο κατάλληλο εξοπλισµό για την
αποτελεσµατική εφαρµογή του έργου.
Ελάχιστος απαιτούµενος εξοπλισµός:
•
Γεωργικό εκλυστήρα ιπποδύναµης 120ΗP.
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•
Ένα ελκόµενο από γεωργικό ελκυστήρα, µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού για τον µηχανικό
αµµοκαθαρισµό µέχρι βάθους 15 εκ των ακτών, µε δυνατότητα συλλογής και φόρτωσης
απορριµµάτων χωρητικότητας 5m³. Απόδοση µηχανήµατος αµµοκαθαρισµού 30στρ./ώρα,
κατάλληλο για τις ακτές του ∆ήµου.
•
Επίδειξη λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας του µηχανήµατος αµµοκαθαρισµού στις
παραλίες του ∆ήµου µας.
•
Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον µηχανολογικό εξοπλισµό πρέπει να είναι
κατάλληλα εκπαιδευµένο και να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα προφύλαξης.
•
Ο εξοπλισµός ασφάλειας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από
στολή εργασίας και όλα όσα ορίζει η σχετική εν ισχύ νοµοθεσία.
•
Θα καλύψει τον ∆ήµο σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (έντονα καιρικά φαινόµενα) µε
εφαρµογή ανεξαρτήτως προκαθορισµένου προγράµµατος.
•
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου
αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται
η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει
αυτοί να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι
εργαζόµενοι των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον
το απαιτήσει ο ∆ήµος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την οµαλή διεκπεραίωση
του συµβατικού έργου.
•
Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζηµίωση από ατυχήµατα προς
τρίτους ή από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήµατα, δίκτυα κλπ. που πιθανά µπορεί να
προκληθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης ή εξ’ αιτίας της πραγµατοποιηθείσας εργασίας.
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι έλαβε πλήρη γνώση των
επιτόπιων συνθηκών µε εκτίµηση των ιδιαίτερων τυχόν προβληµάτων που αφορούν στην
εκτέλεση της εργασίας και αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αυτής.
•
Κατά την εκτέλεση της εργασίας δεν θα πρέπει να θίγεται η υπάρχουσα βλάστηση. Φύκια
θα αποµακρύνονται στην περίπτωση όπου εκβρασθούν από τη θάλασσα.
•
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπου θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την επίδειξη
λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας του µηχανήµατος αµµοκαθαρισµού, σε συγκεκριµένο
τόπο και χρόνο που θα οριστεί από την Υπηρεσία.
•
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον ∆ήµο. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δηµοσίευσης της παραπάνω
δηµοπρασίας καθώς και τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού.

Άρθρο 2ο : ∆ιατάξεις που ισχύουν
Η ανάθεση των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 273, παρ.1 και του άρθρου 209 παρ. 5 του Νέου ∆ηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα, Ν. 3463/06.
2. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις.
4. Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας»
5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)."
6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν
περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
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απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 3ο : Συµβατικά τεύχη – Σειρά ισχύος
Τα συµβατικά τεύχη µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας είναι τα
επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος
τους καθορίζεται παρακάτω :
1/ Η τεχνική περιγραφή µε τον προϋπολογισµό της εργασίας
2/ Το τιµολόγιο της µελέτης
3/ Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

Άρθρο 4ο : Περιεχόµενα των τιµών τιµολογίου
Οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης αναφέρονται στις µονάδες ολοκληρωµένων εργασιών,
χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καµιά άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεσή τους. Αναλυτικά στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης περιλαµβάνονται όλες οι
απαιτούµενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας, όπως είναι οι δαπάνες µισθών και
ηµεροµισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες
για τη µετακίνησης του προσωπικού του αναδόχου, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφοράς,
διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης,
µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, οι φόροι, τα τέλη, δασµοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή
επιβαρύνσεις, οι δαπάνες αποζηµιώσεων και ζηµιών στο προσωπικό του αναδόχου, και γενικά
κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 5ο : Γενικά έξοδα
Στην τιµή της ανάθεσης των υπηρεσιών θα έχουν ληφθεί υπόψη και θα περιλαµβάνονται:
1. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του
προσωπικού του αναδόχου,
2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου.
3. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, και κάθε είδους επιβαρύνσεις,
4. Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε
φύσεως αποζηµίωση 9. Ο εξοπλισµός των προς ανάθεση υπηρεσιών αν δεν διατίθεται από τον
ανάδοχο θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα και έξοδά του χωρίς καµιά υποχρέωση της Υπηρεσίας ή
σχετική ευθύνη.
Άρθρο 6ο : Ατυχήµατα – Ζηµιές
Ο ανάδοχος της εργασίας είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του που
ασχολείται στην εργασία. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα (που πρέπει να καταβάλλονται από τον
ανάδοχο συνολικά δαπάνη εργοδοτική, εισφορά ασφαλισµένου) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του
προσωπικού του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων, ζηµιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε
έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα.
Άρθρο 7ο : Φόροι – Τέλη και κρατήσεις
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόµενους από τους νόµους
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα την διάρκεια της ανάθεσης των
υπηρεσιών. Επίσης είναι υποχρεωµένος να πληρώνει το προσωπικό του σύµφωνα µε όσα
καθορίζονται από το αρµόδιο Υπουργείο, µε τις διάφορες αποφάσεις του, δηλαδή των δώρων
εορτών-Πάσχα και Χριστουγέννων , του επιδόµατος αδείας και των ηµεροµισθίων για τις ηµέρες
υποχρεωτικής αργίας.
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Άρθρο 8ο : Μελέτη συνθηκών της εργασίας
Η υποβολή προσφοράς ως εκδήλωση ενδιαφέροντος στην διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών
της επικεφαλίδας, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και
ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία της εργασίας και έχουν πλήρη γνώση των γενικών
και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις θέσεις καθηκόντων, τις
µεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εν γένει
προσωπικού, και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, τις φυσικές
συνθήκες στον τόπο των εργασιών, την διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και
τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την
εκτέλεση των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µε οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος της εργασίας σε συνδυασµό µε τους όρους της
σύµβασης. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει την µελέτη, ως και τα λοιπά
συµβατικά στοιχεία της που αποτελεί µαζί µε την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του,
καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις
του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί στους όρους της Σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από
την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωση του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Άρθρο 9ο : Φύλαξη υλικών και µέσων – Προστασία περιβάλλοντος
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα για τις εργασίες
που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν.
Ζηµιές που προξένησε η αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν και σε
αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του
αναδόχου. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή όπου
εκτελείται η εργασία και ευθύνεται για κάθε καταστροφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος
που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας.
Άρθρο 10ο : Πρόληψη ατυχηµάτων – Μέτρα υγιεινής
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε το νόµο, λαµβάνει µέτρα για την
πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτον, καθώς και την παροχή πρώτων
βοηθειών σε αυτούς. Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή
πρώτων βοηθειών.
Άρθρο 11ο : Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν
Η τεχνική µελέτη της εργασίας, που αποτελείται από την Τεχνική Περιγραφή, συµπληρώνεται
µε τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο ανάδοχος, κατά την
εκτέλεση των εργασιών .
Άρθρο 12ο : Προϋπολογισµός της εργασίας
Ο προϋπολογισµός της εργασίας µε ΦΠΑ είναι 8.000,00€
Η εργασία θα χρηµατοδοτηθεί από επιχορήγηση περί µικρών νησιωτικών και ορεινών ∆ήµων,
σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 9362/05.02.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και οι
πληρωµές του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Π.∆. 28/80, Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) και τις ισχύουσες εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών, και όσα ισχύουν από τις διατάξεις "περί οικονοµικής διοικήσεως και
λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων" τον χρόνο δηµοπράτησης της εργασίας.

Άρθρο 13ο : Τήρηση στοιχείων µελέτης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία
για των καθαρισµό παραλιών καθώς επίσης και κάθε έγγραφη συµπλήρωση ή τροποποίηση της
µελέτης από την Αναθέτουσα Αρχή. Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής αφ'
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ενός και του αναδόχου αφ' ετέρου, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή
διαφωνιών, είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε µε έγγραφο.
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε υπαίτια από µέρους του κακή
εκτέλεση της εργασίας ορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 14ο : Προσωπικό – Τεχνικός & Μηχανικός εξοπλισµός
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούµενο προσωπικό,
εξοπλισµό, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους και οποιαδήποτε άλλα µέσα που είναι αναγκαία
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναλαµβάνει.
Άρθρο 15ο : Πληρωµή
Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνει µε την έκδοση τιµολογίων, τα οποία θα
κοπούν τα οποία θα συνοδεύονται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Άρθρο 16ο : Αλλαγή συµβατικού αντικειµένου
Απαγορεύεται οποιαδήποτε υπέρβαση του οικονοµικού συµβατικού αντικειµένου χωρίς
προηγούµενη έγκριση της Αναθέτουσας που προϋποθέτει την έγκριση διάθεσης της σχετικής
πίστωσης.
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