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Aριθµ. Μελέτης :   44-2017

Γενική Υπηρεσία µε τίτλο:  
 «Παροχή υπηρεσιών εκκένωσης βόθρων στον ∆ήµο Θέρµης»

  Προϋπολογισµός: 2.951,20€ 
  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με την παρούσα  µελέτη προβλέπεται  η ανάθεση εργασιών εκκένωσης των βόθρων  που διαθέτουν τα κτίρια που

στεγάζονται η ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, η ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών, η ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίας και η
Τοπική Κοινότητα Κ.Σχολαρίου, διάρκειας ενός χρόνου, (εκτός και αν το ποσό της σύµβασης εξαντληθεί νωρίτερα) . 

Η Προϊ/νη Τμ.Διοικητικής  Μέριμνας

Ελένη Νικολαϊδου   
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Aριθµ. Μελέτης :   44-2017

   Γενική Υπηρεσία µε τίτλο:  
 «Παροχή  υπηρεσιών  εκκένωσης  βόθρων  στον  ∆ήµο
Θέρµης»

   Προϋπολογισµός: 2.951,20€  
  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Περιγραφή Αντικειµένου 
Αντικείµενο  της  παρούσας  µελέτης  αποτελεί  η  παροχή  υπηρεσιών  εκκένωσης  βόθρων  του  κτιρίου  της  ∆ηµοτικής
Κοινότητας  Τριλόφου,  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Βασιλικών,  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Καρδίας  και  της  Τοπικής

Κοινότητας Κ.Σχολαρίου στον ∆ήµο Θέρµης 

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις αναδόχου-Όροι Εκτέλεσης της Εργασίας

1. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να εκκενώνει τους βόθρους σε καθορισµένες από πριν ηµεροµηνίες έτσι ώστε να µην

δηµιουργούνται προβλήµατα υπερχείλισης αυτών µε συνέπιες στη δηµόσια υγιεινή των κατοίκων της περιοχής
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία σύµφωνα  µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής

µελέτης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου υλοποιηθούν οι υπηρεσίες κατά

τρόπο άρτιο και πλήρη και µέσα στο προβλεπόµενο, από την παρούσα µελέτη, χρονικό διάστηµα. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να βελτιώσει την παροχή των υπηρεσιών του εάν οι υπηρεσίες εκτελούνται µε τρόπο

που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της µελέτης.

5. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις υποδείξεις της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου Θέρµης εντός της από
τη ίδια οριζόµενης προθεσµίας, η  Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην τακτοποίηση της ορθής εκτέλεσης εις βάρος

και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου
Θέρµης τρόπο.

6. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµία ήθελε επέλθει σε αυτόν, το

προσωπικό του ή τρίτο  εξ αφορµής της ανωτέρω υπηρεσίας  και  καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής.   Θα
ευθύνεται αποκλειστικά και µόνο ο ανάδοχος και ο ∆ήµος δεν θα έχει καµία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη. 

7. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 2, του άρθρου 18 και του άρθρου 130 του
Ν.4412/2016,  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές  συµβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016.

8. Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016

Άρθρο 3
∆ιατάξεις εκτέλεσης της εργασίας
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύµφωνα τις διατάξεις του 

1. Ν.3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  –  Πρόγραµµα
Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,, 
3. τις  διατάξεις του Ν.4412/2016  «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4. τις διατάξεις του Ν.4441/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. τις  διατάξεις  του  Π.∆.  80/2016  (ΦΕΚ 145  Α/5-8-16)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από  τους  διατάκτες»   όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις  διατάξεις  της  αριθ  2/100018/0026/30-12-2016  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Οικονοµικών  «Κοινοποίηση

διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»  όπως τροποποιήθηκε
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και ισχύει

Άρθρο 4
Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία είναι:

1. Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Εκτιµώµενη Αξία - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Μελέτης

4. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

Άρθρο 5
Προσφορά 
Η οικονοµική  προσφορά δίδεται σε ευρώ και συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.

Η προσφερόµενη τιµή, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.

Η προσφορά του αναδόχου πρέπει είναι απολύτως σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής µελέτης.

Ο  Ανάδοχος  εγγυάται  το σταθερό  και  αµετάβλητο της  προσφερόµενης  τιµής  σε  όλη τη  διάρκεια  της  ανάθεσης,

παραιτούµενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρµογής από κάθε λόγο και αιτία. 

Στην  προσφερόµενη  τιµή  περιλαµβάνονται  το  σύνολο  των  προβλεπόµενων  επιβαρύνσεων  και  δαπανών  του

προµηθευτή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως νόµιµων επιβαρύνσεων του

προσφερόµενου είδους, των υποχρεώσεων προς τρίτους και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού

που θα απασχολήσει.

Άρθρο 6
Τρόπος Πληρωµής-∆απάνες-Κρατήσεις (άρθρο 200 του Ν.4412/2016)
Η καταβολή στον ανάδοχο του τιµήµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά για το 100% της αξίας του

εκάστοτε  τιµολογίου  ή  άλλου  ισοδύναµου  για  πληρωµή εγγράφου  µετά  την  οριστική  παραλαβή  του  τµήµατος  της
προσφερόµενης υπηρεσίας που αφορά η πληρωµή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της αρµόδιας υπηρεσίας του

∆ήµου και την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από τον ∆ήµο. 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου ή άλλου

ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου και εφόσον προσκοµιστούν τα νόµιµα δικαιολογητικά  σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 200 του Ν.4412/2016.  
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. ∆εν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. ∆εν

παρέχεται το δικαίωµα προαίρεσης. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρµογής της τιµής.

Άρθρο 7
Χρόνος Εκτέλεσης-Παράταση ∆ιάρκειας-Ολοκλήρωση εκτέλεσης της υπηρεσίας (άρθρο 217,202 του Ν.4412/2016)
Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12)  µήνες εκτός και αν το ποσό της σύµβασης εξαντληθεί νωρίτερα,

µε  ηµεροµηνία  έναρξης  την  ηµεροµηνία  ανάρτησης  της  υπογεγραµµένης  από  τα  συµβαλλόµενα  µέρη  σύµβασης  στο
ΚΗΜ∆ΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.

Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η
συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται 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.  Αν  λήξει  η  συνολική διάρκεια  της  σύµβασης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτηµα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα

παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος .
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους 
2. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν
3. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος

4. Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συµβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συµβαλλόµενα  µέρη  κατά  τα
προβλεπόµενα από την ανάθεση. 

Άρθρο 8
Παρακολούθηση της υπηρεσίας (άρθρο 216 του Ν.4412/2016)
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της ανάθεσης της υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην
αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 216 του Ν.4412/2016. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο

αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
µελέτης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης
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των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας

της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 9
Παραλαβή του αντικειµένου της υπηρεσίας (άρθρο 219 του Ν.4412/2016)
Η παραλαβή του αντικειµένου της υπηρεσίας  θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, της αρµόδιας
υπηρεσίας  του  ∆ήµου  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  219  του  Ν.4412/2016.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής

διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10
Απόρριψη παραδοτέου–Αντικατάσταση (άρθρα 220 του Ν.4412/2016)
Η οριστική απόρριψη ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών και η αντικατάσταση τους γίνεται σύµφωνα µε
το άρθρο 220 του Ν.4412/2016

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις

Άρθρο 11
Ανωτέρα Βία (άρθρα 204 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται,  µέσα σε  είκοσι  (20)  ηµέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 12
Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκπτωτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που

απορρέει από αυτήν σύµφωνα µε το  άρθρο 203 του Ν.4412/2016

Άρθρο 13
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης (άρθρο 133 του Ν.4412/2016)
Ο ∆ήµος µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλει µια δηµόσια σύµβαση κατά τη

διάρκεια της εκτέλεσής της σύµφωνα µε το άρθρο 133 του  4412/2016

Άρθρο 14
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  (άρθρο 205 του Ν.4412/2016)
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 218

και  220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία  τριάντα (30)  ηµερών,  από την ηµεροµηνία που  έλαβε  γνώση της σχετικής  απόφασης.  Επί  της

προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 15
Επίλυση ∆ιαφορών
Οι τυχόν διαφορές και διαφωνίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις

Θέρµη,  26/04/2017   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Θέρµη,  26/04/2017                   Θέρµη, 26/04/2017

    Συντάχθηκε

Χρυσάφω Τσολάκη

Η  Προϊσταµένη         Η  Προϊσταµένη
Τµήµατος Π.Λ.Π.& Α.                 ∆ιεύθυνσης Ο.Υ.

       Τολίκα Μαρία                            Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Aριθµ. Μελέτης :   44-2017

Γενική Υπηρεσία µε τίτλο:  
 «Παροχή  υπηρεσιών  εκκένωσης  βόθρων  στον  ∆ήµο
Θέρµης»

  Προϋπολογισµός:   2.951,20€ 
  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

ΕΚΤ ΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΞ Ι Α -
ΕΝ∆Ε ΙΚΤ ΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ Ι ΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

                                                                             

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας 
Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα
Τιµή Μον

Μέτρησης(€)
Ενδεικτική
∆απάνη(€)

1

Εκκένωση βόθρου των παρακάτω κτιρίων
1. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου    4x4x3 κ.µ.
2. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών  23 κ.µ.

3. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας      3x3x3 κ.µ.
4. της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου  4x4x3 κ.µ.

Εκκένωση βόθρου 34 70,00 2.380,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.380,00

ΦΠΑ 24% 571,20

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.951,20

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καταλογιστεί σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.10.6276 του σκέλους των
εξόδων του  προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν για τους σκοπούς των εργασιών.

Θέρµη,  26/04/2017

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Θέρµη,  26/04/2017                   Θέρµη, 26/04/2017

    Συντάχθηκε

Χρυσάφω Τσολάκη

 Η  Προϊσταµένη       Η  Προϊσταµένη
Τµήµατος Π.Λ.Π.& Α.               ∆ιεύθυνσης Ο.Υ.
      

     Τολίκα Μαρία                            Μαϊδου Ελένη

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ – ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        Σελίδα 6 από 7



    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Aριθµ. Μελέτης :   44-2017

Γενική Υπηρεσία µε τίτλο:  
 «Παροχή  υπηρεσιών  εκκένωσης  βόθρων  στον  ∆ήµο
Θέρµης»

  Προϋπολογισµός:   2.951,20€ 
  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

ΕΝΤΥΠΟ  Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας 
Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα
Προσφερόµενη

Τιµή Μον
Μέτρησης(€)

Προσφορά(€)

1

Εκκένωση βόθρου των παρακάτω κτιρίων
5. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου    4x4x3 κ.µ.
6. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών  23 κ.µ.

7. της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας      3x3x3 κ.µ.
8. της Τοπικής Κοινότητας Κ.Σχολαρίου  4x4x3 κ.µ.

Εκκένωση βόθρου 34

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

  

  
Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν για τους σκοπούς των εργασιών.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  ................................................
                              (σφραγίδα και υπογραφή)
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