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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Πρόληψη, Αντιμετώπιση και 

Αποκατάσταση ζημιών που 

προκλήθηκαν στο Δήμο Ληξουρίου 

από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό το 

χρονικό διάστημα από 17 έως 19 

Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών 

Πρόγραμμα πρόληψης και 

αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ 

βαθμού της Χώρας 

ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 

 

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Μίσθωση μηχανήματος 

κλαδοθρυμματιστή  

 

K.A. : 35.6233.01 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.956,80 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

 

NUTS: 3-EL623 

 

CPV: 77112000-8 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ (ΕΚΤΑΚΤΗ 

ΑΝΑΓΚΗ ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΝΟΣ 2020) 

 
Αριθμός μελέτης  47/2022 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Μίσθωση μηχανήματος 

κλαδοθρυμματιστή (Έκτακτη Ανάγκη 

Κυκλώνας Ιανός 2020) 

K.A. : 35.6233.01 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.956,80 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 77112000-8 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.1 Εισαγωγή 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μίσθωση μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή – 

υπερκαταστροφέα για τις ανάγκες του Δήμου Ληξουρίου. 

 Μετά τα σημαντικά  προβλήματα και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον 

μεσογειακό κυκλώνα Ιανό και τις πτώσεις δέντρων δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη 

μίσθωση κλαδοθρυμματιστή προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες τεμαχισμού και 

θρυμματισμού του μεγάλου όγκου των κλαδιών και των κορμών που έχουν 

εναποθέσει σε διάφορα σημεία τόσο από τα συνεργεία του Δήμου Ληξουρίου όσο 

και ιδιώτες σε τοποθεσίες που υποδείχτηκαν από την υπηρεσία προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη. 

Ως χώρος συμβατικής υπηρεσίας και άμεσης παροχής εργασιών του αναδόχου 

ορίζεται ο Δήμος Ληξουρίου με όλες Κοινότητες που τον απαρτίζουν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να διαθέτει τουλάχιστον 

τον παρακάτω εξοπλισμό: 

1 συρόμενο πετρελαιοκίνητο κλαδοθρυμματιστή ικανό να τεμαχίζει κλαδιά μέχρι 30 

εκ. διάμετρο και να έχει τη δυνατότητα θρυμματισμού άνω των 50 κυβικών μέτρων 

κλαδιών ή χόρτων ανά ώρα.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τον εξοπλισμό και το προσωπικό που 

απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Η τροφοδοσία με υλικό του ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή θα γίνεται με 

μηχανήματα και προσωπικό που θα διαθέτει ο ανάδοχος ενώ το θρυμματισμένο 

υλικό θα απομακρύνεται άμεσα με ευθύνη και εξοπλισμό επίσης του αναδόχου.  

Οι  τιμές  του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο και αφορούν στην 

υπηρεσία όπου θα πραγματοποιηθεί τόσο στην έδρα του Δήμου Ληξουρίου όσο και 

στις Κοινότητες του Δήμου. 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις  

του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 περί απευθείας 

ανάθεσης , κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης  ενδιαφέροντος και με κριτήριο την 

οικονομικότερη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής τηρουμένων των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 
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    Το  ποσό της εν λόγω δαπάνης  ανέρχεται σε  €  23.956,80  ( είκοσι τρεις χιλιάδες 

εννιακόσια πενήντα έξι και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% και  

θα καλυφτεί από επιχορήγηση  του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα 

πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 

θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας  ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. 

ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 και θα βαρύνει   τον Κ.Α. Εξόδων 35.6233.01  του 

προϋπολογισμού   του Δήμου Ληξουρίου Οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα και 

με την υπ΄αρίθ. πρώτ. 59916 /21-9-2020 απόφασης χρηματοδότησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στη μίσθωση μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή 

για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ληξουρίου 

σε υπηρεσίες τεμαχισμού και θρυμματισμού κλαδιών και κορμών δέντρων που έχουν 

συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία σε όλη την επικράτεια του Δήμου Ληξουρίου είτε 

από τα συνεργεία του Δήμου είτε από Δημότες μετά τις εκτεταμένες καταστροφές 

και πτώσεις δέντρων που προκάλεσε ο Μεσογειακός κυκλώνας Ιανός. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης τουλάχιστον 

τον παρακάτω εξοπλισμό: 

 1 συρόμενο πετρελαιοκίνητο ή κλαδοθρυμματιστή που θα παίρνει κίνηση 

από τον άξονα ΡΤΟ του τρακτέρ ή ισοδύναμου μηχανήματος έργου , ικανό να 

τεμαχίζει κλαδιά μέχρι 30 εκ. διάμετρο και να έχει τη δυνατότητα 

θρυμματισμού άνω των 50 κυβικών μέτρων κλαδιών ή χόρτων ανά ώρα. 

 1 τρακτέρ ή ισοδύναμο μηχάνημα έργου. 

 1 αλυσοπρίονο. 

 1 φυσητήρα φύλλων. 

 1 απορροφητήρα φύλλων. 

Ο ανάδοχος θα διαθέσει τον εξοπλισμό και το προσωπικό που είναι απαραίτητα για 

την εκτέλεση όλων των υπηρεσιών και θα υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα της 

Υπηρεσίας ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Η μίσθωση του ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή θα γίνεται με χρέωση ανά 

ώρα εργασίας και θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 Θα σύρεται από τρακτέρ ή ισοδύναμο μηχάνημα έργου και αν δεν είναι 

αυτόνομος πετρελαιοκίνητος θα παίρνει κίνηση από τον άξονα ΡΤΟ του 

τρακτέρ ή του ισοδύναμου μηχανήματος έργου. 

 Θα απαιτεί κινητήρα τρακτέρ ή ισοδύναμου μηχανήματος έργου 100 hp και 

άνω. 

 Θα περιλαμβάνει χοάνη τεσσάρων μέτρων και άνω για την τροφοδοσία του 

υλικού. 
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 Θα τροφοδοτείται με υλικό από εργάτες ή μηχανήματα που θα διαθέσει ο 

ανάδοχος. 

 Θα έχει τη δυνατότητα θρυμματισμού άνω των 50 κυβικών μέτρων κλαδιών 

ανά ώρα και θα μπορεί να τεμαχίζει κλαδιά διατομής έως και 30 εκατοστών. 

 Θα συμπεριλαμβάνει χοάνη εξόδου ή ταινία για τη μεταφορά του 

θρυμματισμένου υλικού και τη φόρτωσή του σε φορτηγό. 

 Το θρυμματισμένο υλικό θα απομακρύνεται άμεσα με ευθύνη και εξοπλισμό 

του αναδόχου. 

   

  
 

 

Ληξούρι 17/10 / 2022 
 

Συντάχθηκε 
Ο Αν/της Προϊσταμένος 

του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Προμηθειών  
 
 
 

Διονύσιος Παγώνης  
ΠΕ Διοικητικών  

 

 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Μίσθωση μηχανήματος 

κλαδοθρυμματιστή(Έκτακτη Ανάγκη 

Κυκλώνας Ιανός 2020) 

K.A. : 35.6233.01 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 
23.956,80 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV:  

 

1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 

α/α Είδος προμήθειας 
Μονάδα 

Μέτρ. 

Κόστος 

μονάδας (€) 
Ποσότητα 

Συνολικό 

Κόστος (€) 

1 

Εργασία τεμαχισμού κλαδιών και 

κορμών δέντρων με 

πετρελαιοκίνητο ρυμουλκούμενο 

κλαδοθρυμματιστή , τη φόρτωση 

και μεταφορά προς απόρριψη με 

ευθύνη του αναδόχου  

ώρα 60 322 19.320,00 
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Σύνολο 19.320,00 

ΦΠΑ 24% 4.636,80 

Γενικό Σύνολο 23.956,80 

 
Στον  ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που 

περιγράφονται στη τεχνική έκθεση. 

 
Ληξούρι:  17/10// 2022 

 

 

 
Συντάχθηκε 

Ο Αν/της Προϊσταμένος 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γοςΜηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Προμηθειών  
 
 
 

Διονύσιος Παγώνης  
ΠΕ Διοικητικών  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ : Μίσθωση μηχανήματος 

κλαδοθρυμματιστή (Έκτακτη 

Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020) 

K.A. : 35.6233.01 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ: 

23.956,80 € (περιλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ 24%) 

NUTS: 3-EL623 

CPV: 37400000-2 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : 

Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους 

οποίους θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο οι υπηρεσίες μίσθωσης ειδικού 

μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή στο Δήμο Ληξουρίου. 

 

 

Άρθρο 2ο : 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από: 

1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

6. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των 

διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 

7. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/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 

8. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

i) Η Σύμβαση 

ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 

ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €  23.956,80   ( είκοσι 

τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά)  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα 

με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον έναν οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την 

χαμηλότερη τιμή.  

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του 

άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως 

απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την 

παρούσα υπηρεσία, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 

Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για 

τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση 

για την παρούσα υπηρεσία, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας 

εργασίας σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί 

για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο του 

προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 

Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της 

Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς.   

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, 

υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την 
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κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που 

απαιτείται.  

     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 30 ( τριάντα ) ημέρες   με ημερομηνία 

έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη μέχρι να 

ολοκληρωθεί η προμήθεια και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 

αναθεώρηση. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων 

φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. 

που βαρύνει το Δήμο. 

Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 

υπέρ Ο.Γ.Α.) 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.  

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

 Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

 Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

 Το CPV της υπηρεσίας και τον Κωδικό NUTSIII 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.  

 Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

 Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

 Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο διενέργειας της υπηρεσίας.  

 Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι 

πληροί τις προϋποθέσεις 

 Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 Tον τρόπο παραλαβής.  

 Tον τρόπο πληρωμής.  

 Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και 

εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

      Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε 

έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή 

ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) 

μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο 

εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την 

ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης  (άρθρα 129 -133 του Ν. 

4412/2016) 

1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  

α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  

β) οι όροι της σύμβασης και  

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις 

υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς 

επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα 

άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι 

όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 

4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε 

οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στα ακόλουθα: 

1.Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών συστήσει συνεργεία σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για την παροχή της υπηρεσίας και την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος της σύμβασης. 

2.Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή της υπηρεσίας πρέπει να 

είναι ειδικευμένο και με πείρα για κάθε είδους εργασία. 

3.Να διαθέτει επαρκή εργατικά χέρια και μηχανικά μέσα και να εφαρμόσει 

υπερωρίες και νυχτερινά συνεργεία αν χρειαστεί για την καλή και εμπρόθεσμη 

παροχή της υπηρεσίας χωρίς να δικαιούται καμίας πρόσθετης αποζημίωσης για το 

λόγο αυτό. 

Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον 

αριθμό των συνεργείων ,τις υπερωρίες και τον αριθμό των εργατικών χεριών αν 

κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου της υπηρεσίας δεν είναι ικανοποιητικός.  

4.Να φροντίσει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στον τόπο εργασίας. 

5. Να διασφαλίσει την ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού ,των επιβλεπόντων 

και κάθε τρίτου και να εκτελεί τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας , σύμφωνα με 

τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις , φέροντας αποκλειστικά και μόνο αυτός την 

ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο οφείλεται από τη μη εφαρμογή 

τους. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 10ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος  δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  

Άρθρο 11ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με 

τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια 

της Κεφαλονιάς. 

 

Ληξούρι : 17/10/ 2022 

 
Συντάχθηκε 

Ο Αν/της Προϊσταμένος 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 
 
 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γοςΜηχ/γος Μηχανικός 

 Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Του Τμήματος Προμηθειών  
 
 
 

Διονύσιος Παγώνης  
ΠΕ Διοικητικών  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Προς  το Δήμο Ληξουρίου  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

 

 

α/α 

Είδος υπηρεσίας 
Μονάδα 

Μέτρ. 
Ποσότητα  Τιμή  

Συνολικό 

Κόστος (€) 

1 

Εργασία τεμαχισμού κλαδιών και 

κορμών δέντρων με 

πετρελαιοκίνητο ρυμουλκούμενο 

κλαδοθρυμματιστή , τη φόρτωση 

και μεταφορά προς απόρριψη με 

ευθύνη του αναδόχου. 

ώρα 322   

 

Σύνολο 
 

ΦΠΑ 24% 
 

Γενικό Σύνολο  

 

 

Ο προσφέρων  

 

 

 Ημερομηνία  …/…./2022 


