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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από τις εργασίες του  συντήρησης  χώρων πρασίνου (πάρκων και κοινοχρήστων χώρων) , όπως
είναι η κοπή θάμνων ξερών και επικινδύνων δέντρων και οι ετήσιες κλαδεύσεις των δέντρων, προκύπτει
ένας μεγάλος όγκος δασοκομικών προϊόντων ετησίως. Επίσης κλαδιά συλλέγονται περιοδικά καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους από την  Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τα οποία προκύπτουν από τις
καθημερινές δραστηριότητες των δημοτών. Τα προϊόντα κλάδευσης σε συγκεκριμένους  αδειοδοτημένους
χώρους προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου όπου ο όγκος που καταλαμβάνουν είναι τεράστιος. Επίσης
σημειώνεται ότι εξαιτίας των παράνομων ανεξέλεγκτων αποθέσεων σε διαφορές θέσεις της περιφέρειας
του Δήμου Θέρμης, μεγάλος όγκος των προϊόντων κλάδευσης αυτών μεταφέρονται και αποθηκεύονται
σύμμικτα με ογκώδη απόβλητα στους χώρους προσωρινής αποθήκευσης.

Επισημαίνεται,  ότι αυτός ο μεγάλος όγκος των κλαδιών αποτελεί, πάντα με τις επικρατούσες
καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μία μεγάλη απειλή για ανάφλεξη κι
εκδήλωση  πυρκαγιάς.. Όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Π.Υ.
με σχετικά της έγγραφα, κάθε χρόνο και πριν την έναρξη της εαρινής περιόδου, επισημαίνει την υποχρέωση
των Δήμου (βάση της κείμενης νομοθεσίας) να προβεί σε τέτοιου  είδους  εργασίες απομάκρυνσης των
κλαδεμάτων και της ξερής φυτικής μάζας.

Κατά το παρελθόν η διαχείριση τους περιελάμβανε είτε τη μεταφορά τους μαζί με τα  ογκώδη
απόβλητα, την επεξεργασία τους  και απόρριψη τους στο ΧΥΤΑ το 50% της ποσότητας μέσω αναδόχου είτε
απευθείας μεταφορά και απόρριψη τους στο ΧΥΤΑ με ίδια μέσα γεγονός που καθιστά οικονομικά
ασύμφορη τη συγκεκριμένη διαχείριση  εξαιτίας του όγκου που καταλαμβάνουν στην αρχική τους μορφή.
Επιπλέον  ο  Δήμος  επιβαρύνεται  με  το  τέλος  απόρριψης  στο  ΧΥΤΑ το  οποίο  μπορεί  να  αποφύγει
διαθέτοντας και αξιοποιώντας τα εναλλακτικά, καθώς ανακυκλώνονται στο 100 % με φυσικό τρόπο. Η
ανακύκλωση  των  οργανικών  υλικών  στη  φύση  είναι  μια  αυτόματη  αλλά  χρονοβόρα  διαδικασία
αποδόμησης. Η επιτάχυνση της αποδόμησης των οργανικών υλικών (κλαδιών) επιτυγχάνεται με την
αύξηση της επιφάνειας των προς αποδόμηση υλικών (θρυμματισμός). Ο θρυμματισμός επίσης μειώνει τον
όγκο τους τουλάχιστον κατά 5 φορές. 

Προτείνεται λοιπόν ο τεμαχισμός- θρυμματισμός των κλαδιών και λοιπών δασοκομικών προϊ-
όντων με ειδικό μηχάνημα θρυμματισμού με σκοπό τη σημαντική μείωση του όγκου τους  και ταυτόχρονη
αύξηση της επιφάνειας των προς αποικοδόμηση υλικών για την περαιτέρω διάθεση ή αξιοποίηση τους. Τα
θρυμματισμένα προϊόντα κλάδευσης στη συνέχεια θα πρέπει να διατεθούν σε ειδικές αδειοδοτημένες μο-
νάδες κομποστοποίησης  για την αξιοποίηση τους, ως εδαφοβελτιωτικό. Με τα ανωτέρω προτεινόμενα το
κόστος  διαχείρισης, και διάθεσης των προϊόντων κλάδευσης και λοιπών φυτικών υπολειμμάτων θα μειω-
θεί τουλάχιστον κατά 30%.



Όπως προκύπτει και από την τεχνική περιγραφή της μελέτης, η υπηρεσία που πρέπει να εκτελε-
στεί περιλαμβάνει εργασίες που για να εκτελεστούν προϋποθέτουν τη χρήση εξειδικευμένων μηχανη-
μάτων τα οποία δε διαθέτει ο Δήμος, και βέβαια χειριστές με ειδική τεχνογνωσία στη χρήση τους.

Συμπερασματικά λοιπόν πρόκειται για μια εργασία ιδιαίτερης σημασίας και πολύ ιδιαίτερων συν-
θηκών, την οποία ο Δήμος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει και η οποία  προϋποθέτει τη χρήση εξειδικευ-
μένων μηχανημάτων, οχημάτων και χειριστών τους με ειδική γνώση, δεξιότητα κι εμπειρία τα οποία και δε
διαθέτει και ως εκ τούτου προτείνεται η ανάθεση των εργασιών αυτών σε ανάδοχο.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται οι εργασίες διαλογής και συγκέντρωσης των κλαδιών που
βρίσκονται διάσπαρτα εντός των χώρων προσωρινής αποθήκευσης, θρυμματισμός αυτών, μεταφορά του
θρυμματισμένου υλικού σε αδειοδοτημένη μονάδα κομποπστοποιησης  και αξιοιποιηση του για την παρα-
γωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού. Όπως προαναφερθηκε ελλείψει τεχνογνωσίας, τεχνικών μέσων και προ-
σωπικού από την πλευρά του Δήμου Θέρμης τις εργασίες αυτές, θα τις αναλάβει ανάδοχος.

Ο ανάδοχος έπειτα από σχετική ειδοποίηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου
θα αναλαμβάνει τις εργασίες θρυμματισμού των κλαδιών με δικά του μέσα και προσωπικό εντός της
εγκατάστασης του Δήμου. Η εργασία θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανήματα και ευθύνη του αναδόχου. 

Η παραπάνω περιγραφόμενη Υπηρεσία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση:
CPV:77211000-2 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με υλοτομία).

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, και θα χρηματοδοτη-
θεί από ίδιους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 02.35.62.62.014 του έτους 2020.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή και έως 31/12/2020  με δυνατότητα παράτασης μετά
από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως 4 μήνες εάν δεν έχει καλυφθεί το σύνολο των πιστώσεων.
Η σύμβαση λήγει μετά την εξάντληση των πιστώσεων, κατόπιν έκδοσης της βεβαίωσης από το Δήμο ότι
έληξαν καλώς οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει όλες τις αναγραφόμενες
ποσότητες  του  προϋπολογισμού.  Τονίζεται  ότι  οι  ποσότητες  ανά  εργασία  μπορούν  να
τροποποιηθούν  αναλόγως  των  αναγκών  του  Δήμου  χωρίς  να  γίνεται  υπέρβαση  του
προϋπολογισμού. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά από παραλαβή των εργασιών
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Θέρμης. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θέρμη 28/1/2020
Θέρμη 28/1/2020 Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Δημήτριος Καρακύριος Ελένη Αδαμοπούλου
Δασολόγος Γεωπόνος
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Β.ΤΕΧΝΙΚΗ         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      
β1.Τεχνική Περιγραφή Εργασιών  

Τα προϊόντα κλάδευσης και λοιπά δασοκομικά προϊόντα βρίσκονται διάσπαρτα σε σωρούς
εντός της αδειοδοτημένης εγκατάστασης ενώ εμπεριέχονται μεταξύ αυτών και ξένα σώματα όπως
πλαστικές σακούλες διάφορα πλαστικά και μέταλλα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνει
διαλογή και συγκέντρωση των κλαδιών  και απομάκρυνση τυχόν μη συμβατών αντικειμένων πριν
τον θρυμματισμό τους. Επίσης μεγάλες ποσότητες είναι σύμμικτες με ογκώδη απόβλητα διάσπαρ-
τες εντός της εγκατάστασης προερχόμενες από παράνομες ανεξέλεγκτες αποθέσεις σε διαφορές
θέσεις της περιφέρειας  του Δήμου Θέρμης.

Αναλυτικά η υπηρεσία περιλαμβάνει τις εξής εργασίες που θα βαρύνουν τον ανάδοχο :
 Διαλογή κλαδιών καθώς βρίσκονται  διάσπαρτα μέσα στην εγκατάσταση με κατάλληλα
μηχανήματα  και με χειρωνακτικά μέσα όπου απαιτείται (ενδείκνυται η χρήση τηλεπισκοπικού μη-
χανήματος-φορτωτή με αρπάγη )
 Απομάκρυνση με χειρονακτικά μέσα ενδεχόμενων πλαστικών, μεταλλικών και λοιπών
μη συμβατών αντικειμένων και συγκέντρωση τους  σε χώρο εντός της εγκατάστασης που θα υπο-
δειχθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
 Συγκέντρωση των κλαδιών και διαμόρφωση κατάλληλων πλατειών (χώρων) για θρυμματι-
σμό.
 Θρυμματισμός κλαδιών και λοιπών δασοκομικών προϊόντων με κατάλληλο κινητό θρυμ-
ματιστή αυτοτροφοδοτούμενο ή μη, με κατάλληλη χοάνη τροφοδοσίας τουλάχιστον 1,6 μ χ 1μ , με
ισχύς μηχανήματος θρυμματισμού τουλάχιστον 400 PS, με άδεια μηχανήματος έργου σε ισχύ.
 Φόρτωση και Μεταφορά του θρυμματισμένου υλικού με μέσα του αναδόχου σε φορτηγά
χωρητικότητας σταθερού κυβισμού σε αδειοδοτημένη μονάδα κομποστοποιησης και παροχή στον
Δήμο αντίστοιχης βεβαίωσης διάθεσης με τα αντίστοιχα ζυγολόγια θρυμματισμένου υλικού για τη
συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων. (Η επεξεργασία και αξιοποίηση του θρυμμα-
τισμένου υλικού για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού τύπου κομποστ  θα βαρύνει  τον ανάδοχο
όπως και η διάθεση του υπολείμματος επεξεργασίας )

Οι εργασίες θα εκτελούνται με την εποπτεία και την καθοδήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Πρασίνου

Σύμφωνα μετά παραπάνω κατ’ ελάχιστον ο ανάδοχος από πλευράς εξοπλισμού και μέσων
θα πρέπει να διαθέτει για την εργασία τα εξής :

Α) Κατάλληλο κινητό θρυμματιστή- σπαστήρα ξυλείας, αυτοτροφοδοτούμενο ή μη,  με κατάλληλη
χοάνη τροφοδοσίας τουλάχιστον  1,6 μ χ 1μ  , με ισχύς μηχανήματος θρυματισμού τουλάχιστον 400
PS, με άδεια μηχανήματος έργου σε ισχύ.
 Β) Τηλεσκοπικό Φορτωτή με αρπάγη ή ανάλογο μηχάνημα  για την διαλογή των σύμμικτων κλαδιών
με ογκώδη απόβλητα.
Γ) Κατ’ ελάχιστον 2 εργάτες για την χειρονακτική διαλογή πέραν των χειριστών των μηχανημάτων.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για τον θρυμματισμό, τη φόρτωση και τη
μεταφορά του υλικού σε μονάδα κομποστοποίησης βάσει του όγκου σε κυβικά μέτρα  του παρα-
γόμενου θρυμματισμένου υλικού, ενώ για τη διαλογή, όπου απαιτείται, με ώρες εργασίες.

 Επισημαίνεται ότι το θρυμματισμένο υλικό που θα μεταφέρεται στην μονάδα κομποστο-
ποίησης θα συνοδεύεται από εντολή μεταφοράς της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία
θα περιγράφει  τα στοιχεία  του φορτηγού  και  την  μεταφερόμενη  ποσότητα  σε κυβικά μέτρα.
Τέλος στην εντολή μεταφοράς θα επισυνάπτεται το αντίστοιχο ζυγολόγιο εισόδου στην μονάδα
κομποστοποίησης. Επιλπλέον  θα εκδίδεται συνολική αντίστοιχη βεβαίωση αξιοποίησης για τα
σύνολα τους έτους.



Η πιστοποίηση των εργασιών του αναδόχου θα γίνεται α) για το θρυμματισμό την φόρτω-
ση και τη μεταφορά  τμηματικά βάσει του όγκου σε κυβικά μέτρα  του παραγόμενου θρυμματι-
σμένου υλικού που θα μεταφέρεται για αξιοποίηση στη μονάδα κομποστοποίησης μετά από προ-
σκόμισή από πλευράς αναδόχου των αντίστοιχων εντολών μεταφοράς, από όπου θα προκύπτει ο
όγκος σε κυβικά,  επισυναπτόμενων των αντίστοιχων ζυγολογίων εισόδου στην μονάδα κομποστο-
ποίησης. β) για την διαλογή τμηματικά βάσει των ωρών εργασίας που θα προκύπτουν από το ημε-
ρολόγιο εργασιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1. Θρυμματισμός προϊόντων κλάδευσης
φορτώση και μεταφορά θρυμματισμένου

υλικού σε μονάδα κομποστοποίησης . 3000

Κυβικά μέτρα
Μ3

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟ

2. Διαλογή κλαδιών εντος της
εγκατάστασης με τηλεσκοπικό φορτωτή
με αρπάγη ή με ανάλογο μηχάνημα και

με εργατικό δυναμικό

100 Ώρες

Τονίζεται ότι    οι ποσότητες ανά εργασία μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως των  
αναγκών του Δήμου χωρίς να γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού.  

β2. Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαραίτητα Τεχνικά Προσόντα Αναδόχου

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών
προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που
θα συσταθεί  ή έχει  ήδη συσταθεί  και  πρέπει  απαραίτητα,  να  διαθέτουν πιστοποιητικό του
οικείου  επιμελητηρίου  με  το  οποίο  θα  προκύπτει  το  συναφές  της  επαγγελματικής  τους
δραστηριότητας με το αντικείμενο εργασίας.

 Για  τις  ανωτέρω περιγραφόμενες  εργασίες  οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  απαραίτητα  με  ποινή
αποκλεισμού να διαθέτουν τα εξής :

1. Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  διαθέτουν  τον  κατάλληλο  εξοπλισµό  και  τεχνικό  προσωπικό
εφοδιασµένο µε τις απαραίτητες νόµιµες άδειες  για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών
και ότι θα εκτελέσουν την εργασία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη και οτι είναι
απόλυτος  ενήμερος  της  φύσης  και  τοποθεσίας  του  έργου  καθως  και  των  γενικών  και
τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης.

2. Άδεια μηχανήματος έργου σε ισχύ κατάλληλου κινητού θρυμματιστή- σπαστήρα ξυλείας, με
κατάλληλη  χοάνη  τροφοδοσίας  κατ  ελάχιστον  1,6  μ  χ  1μ,  με  ισχύς  μηχανήματος
θρυματισμού τουλάχιστον 400 PS. Σε περίπτωση που δε διαθέτουν το σχετικό εξοπλισμό
(θρυμματιστή) να προσκομισθεί συμφωνητικό συνεργασίας- μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες
αυτού.

3. Άδεια  Συλλογής  και  Μεταφοράς  Στερεών  Μη  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  σε  ισχύ  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή στην περίπτωση που δεν διαθέτουν, Άδεια Συλλογής
και  Μεταφοράς  Στερεών  Μη  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  σε  ισχύ  συνεργαζόμενης  εταιρίας
συνοδευόμενη από αντίστοιχη Σύμβαση συνεργασίας.

4. Άδεια  σε  ισχύ  μονάδας  κομποστοποίησης  παραγωγής  εδαφοβελτιωτικών  ή  και
οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή σε περίπτωση που δεν τη κατέχει συμφωνητικό
συνεργασίας με αδειοδοτημένη μονάδα κομποστοποιησης σε ισχύ.

5. Τεκμηριωμένη Εμπειρία για την συγκεκριμένη εργασία που να αποδεικνύεται από σχετικές
βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  Δημοσίου  Φορέα,  τουλάχιστον  μία  (1)  την  τελευταία
πενταετία.



β3. Ειδικές  συμβατικές Υποχρεώσεις αναδόχου  

1. Ο  ανάδοχος  αποδέχεται  ότι  είναι  απόλυτος  ενήμερος  της  φύσης  και  τοποθεσίας  της
εργασίας καθώς και των και γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης
με την υποβολή της προσφοράς του αναδόχου αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για
το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν την έναρξη και κατά τη πρόοδο των εργασιών και για
οποιαδήποτε  αλλά  ζητήματα  κατά  οποιοδήποτε  τρόπο  μπορούν  να  επηρεάσουν  τις
εργασίες την πρόοδο ή το κόστος αυτών. Παράληψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε
πληροφορία που αφορούν τις εργασίες και την εκτέλεση τους, δεν τον απαλλάσσει από την
ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του ευθύνες.

2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
του Δήμου Θέρμης προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει  της περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων
αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη,
που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή
έµµεση σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας.

4. Το  πάσης  φύσεως  και  ειδικότητας  έμμισθο  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας
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.

5. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει
κατά τις εργασίες του µε την υπαιτιότητα του. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του αναδόχου
που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος για
σωματικές βλάβες και ζημίες έναντι τρίτων.

6. Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα της μελέτης, και θα
πρέπει µε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
µέτρα ασφαλείας.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και
του Κ.Ο.Κ. περί καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων.

8. Οι  εργασίες  θα  γίνονται  από  κατάλληλα  εκπαιδευµένο  τεχνικό  προσωπικό,  υπό  την
επίβλεψη υπευθύνων της εταιρείας.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει  στη διάθεση του για τις εργασίες  όλο το απαιτούμενο
προσωπικό, υλικά,  μηχανήματα,  οχήματα,  εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την
καλή ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.

10. Τα μηχανήματα, οι συσκευές, τα όργανα και τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιούνται
πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των
εργασιών.

11. Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και  μέριμνα αναλαμβάνει  το κόστος και  τα έξοδα που
αφορούν στη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση της
εργασίας,  το  προσωπικό  που  θα  χρησιμοποιήσει  τα  ασφάλιστρα  (κάθε  είδους),  τη
συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, τα καύσιμα, λιπαντικά, service, το Κ.Τ.Ε.Ο., τους
φόρους και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.

12. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της
εργασίας.  Ο  μηχανολογικός  εξοπλισμός  που  θα  χρησιμοποιηθεί  θα  πρέπει  να  είναι
εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες.

13. Οι  εργασίες  του  αναδόχου  θα  εντάσσουν  το  βασικό  ωράριο  τους,  κατά  κανόνα,  στο
διάστηµα  µεταξύ  των  ωρών  από  7:00  π.µ.  έως  19:00  µ.µ,  ∆ευτέρα  έως  Σάββατο.  Στην
περίπτωση έκτακτων αναγκών (λόγοι υγιεινής και ασφάλειας, πυρκαγιών κλπ) και εφόσον
κρίνεται και  απαραίτητο, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συµβατικό έργο κατά
Κυριακές και Αργίες.

14. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  είδος  συντήρησης  των  μηχανημάτων  στους  χώρους  της
εργασίας.

15. Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού εξοπλισµού ή καθοιονδήποτε  τρόπο αδυναµίας
εκτέλεσης  εργασίας,  ο  αναδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιήσει  εγγράφως  την  αρµόδια



υπηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης εργασίας και να ενηµερώσει
µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της
ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών.

16. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  σε  διάστημα  10  ημερών από  την
έγγραφη ειδοποίηση  της Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου οι  οποία είναι
αρμόδια για την διοίκηση, επίβλεψη και έλεγχο των εργασιών.

17. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά βάση των εργασιών που εκτελέστηκαν και
ύστερα  από  τη  σύνταξη  του  πρωτόκολλου  παραλαβής  της  εργασίας  από  την  αρμόδια
επιτροπή του Δήμου. 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ημερολόγιο εργασιών που θα θεωρείται από την επι-
βλέπουσα υπηρεσία για την πιστοποίηση των εργασιών. 

19. Η πιστοποίηση των εργασιών του αναδόχου θα γίνεται α) για το θρυμματισμό τη φόρτωση και μετα-
φορά τμηματικά βάσει του όγκου σε κυβικά μέτρα  του παραγόμενου θρυμματισμένου υλικού που
θα μεταφέρεται για αξιοποίηση στη μονάδα κομποστοποίησης, μετά από προσκόμισή από πλευράς
αναδόχου των αντίστοιχων εντολών μεταφοράς, από όπου θα προκύπτει ο όγκος σε κυβικά,  επισυνα-
πτόμενων των αντίστοιχων ζυγολογίων εισόδου στην μονάδα κομποστοποίησης. β) για την διαλογή
όπου απαιτείται τμηματικά βάσει των ωρών εργασίας που θα προκύπτουν από το ημερολόγιων εργα-
σιών.

20. Η επεξεργασία και αξιοποίηση του θρυμματισμένου υλικού για την παραγωγή εδαφοβελ-
τιωτικού τύπου κομποστ θα βαρύνει τον ανάδοχο όπως και η διάθεση του υπολείμματος
επεξεργασίας.

21.  Οι ποσότητες ανά εργασία μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως των αναγκών του Δήμου
χωρίς να γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού

22. Το διάστημα παροχής υπηρεσιών του αναδόχου αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης,
εως  31/12/2020  με  δυνατότητα  παράτασης  έως  4  μήνες με  απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου εάν δεν έχει καλυφθεί το σύνολο των πιστώσεων στο διάστημα αυτό, μέχρι να
εξαντληθεί το σύνολο των πιστώσεων. Λήγει μετά την εξάντληση των πιστώσεων, κατόπιν
έκδοσης της βεβαίωσης από το Δήμο ότι έληξαν ικανοποιητικά οι συμβατικές υποχρεώσεις
του αναδόχου.

23. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί
το έργο πλημμελώς και όταν παρουσιάζει επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς,
να  τον  καταστήσει  έκπτωτο  και  να  εφαρμόσει  τις  ανάλογες  κυρώσεις  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του του Ν.4412/2016,  αφού πρώτα τον καλέσει να υποβάλει τις  απόψεις του
εγγράφως.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θέρμη 28/1/2020
Θέρμη 28/1/2020 Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Δημήτριος Καρακύριος Ελένη Αδαμοπούλου
Δασολόγος Γεωπόνος
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A/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1 Θρυμματισμός προϊόντων κλάδευσης φόρτωση και
μεταφορά θρυμματισμένου υλικού σε μονάδα

κομποστοποίησης

Κυβικά μέτρα
Μ3

ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟ

3000 8,5 25500

2 Διαλογή κλαδιών εντος της εγκατάστασης με
τηλεσκοπικό φορτωτή με αρπάγη ή με ανάλογο

μηχάνημα και με εργατικό δυναμικό
ΩΡΕΣ 100 65 6500

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 32000
ΦΠΑ 24% 7680
ΣΥΝΟΛΟ 39680

                           
            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             
                          Θέρμη 28/01/2020                                                                              Θέρμη  28/01/2020                   

Ο Συντάκτης

Μανταλής Σταύρος

                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                                          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ         
                       ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,                                                                                                                                            Δ/ΝΣΗΣ  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΣ                                                                                   .
                                                 ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩ

                                                                                        
                    Τσαπικούνης Θεοφάνης                                                                   Τσαπικούνης Θεοφάνης
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