
                      Κέα  09/06/2020

                 Αρ. Πρωτ.: 2500
                                                                                 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 

Αντικείμενο υπηρεσίας
Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας αποψίλωσης χόρτων σε
Δημόσιους δρόμους της νήσου Κέας για λόγους πυρασφάλειας.

1. Λόγω  της  υψηλής  επισκεψιμότητας  ιδιαίτερα  κατά  την  ανοιξιάτικη   και
καλοκαιρινή περίοδο, 

2. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο,
3. Λόγω του ότι  μέσα στη φυτική βιομάζα διαβιούν έντομα (κουνούπια κλπ)

όπως και τρωκτικά, ερπετά κλπ που επιφυλάσσουν κινδύνους για την υγεία
των πολιτών,

4. Λόγω του ότι σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου η ανεπιθύμητη βλάστηση
εμποδίζει  την  ορατότητα  και  προκειμένου  να  αποφευχθούν  κίνδυνοι
ατυχημάτων ή πρόκλησης ζημιών,

απαιτούνται: 

Εργασίες  αποψίλωσης  χόρτων  και  ξυλωδών  φυτών,  με  τη  χρήση
μηχανήματος  -  καταστροφέα  και  χορτοκοπτικού  μηχανήματος  πεζού
χειριστή,
Κλάδεμα δένδρων σε ζώνη πλάτους έως 2μ,
Καθαρισμός  τάφρου  από  φερτές  ύλες  σε  όλο  το  μήκος  των  εν  λόγω
διαδρομών, 
Συγκέντρωση και απομάκρυνση των χόρτων και υποκείμενων απορριμμάτων,
με ευθύνη και έξοδα του εργολάβου.

και  αφορούν σε  συνολική χιλιομετρική απόσταση 73,3  ΧΛΜ, εκατέρωθεν του
οδικού δικτύου:
1.Ιουλίδα  (Ροκομένο) – Κορησσία:  5,1 Χλμ
2. Ιουλίδα ( Ροκομένο) –Ποίσσες - Κούνδουρός  - Καμπί  – Κοκκινάδα – Χαβουνά
– Κάτω μεριά – Ελληνικά – Αστράς – Γυριστή – Παλιόμυλος -  Αγιος Λουκάς :
37,8 Χλμ
3. Από κεντρικό δρόμο Ιουλίδας/ Ποίσσες – Πύργος Αγ. Μαρίνας:  1,2 Χλμ
4. Βρουλίδια - Ποίσσες 3,7 Χλμ
5. Οτζιάς – Καστριανή 6,4 Χλμ
6. Διασταύρωση Καστριανής  -  Άγιοι Θεόδωροι – Διασταύρωση Ιουλίδας 6,3
Χλμ
7. Από κεντρικό Δρόμο Ιουλίδας / Κάτω Μεριάς – Παραλίου Ορκού 5 Χλμ



8. Από κεντρικό Δρόμο Ιουλίδας / Κάτω Μεριάς – δρόμος Αγ. Συμεών 2,8 Χλμ
9. Από κεντρικό Δρόμο Ιουλίδας / Κάτω Μεριάς – Πέρα Μεριά Χριστός 3,5 Χλμ
10. Κάτω Μεριά -Ατζερίτης 1Χλμ
11. Βελάδο- Γρίκου 500m

σε σημεία κατά μήκους των δρόμων, όπου απαιτείται παρέμβαση.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) άτομα.

Το  μεταφορικό  μέσο  (τσάπα  και  φορτηγό)  που  θα  χρησιμοποιηθεί,  για  τις
ανωτέρω εργασίες θα είναι του εργολάβου.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών με τα απαραίτητα υλικά ανέρχεται στο
ποσό των  11.923,43€ πλέον Φ.Π.Α.  24% 2.861,62 €.  Συνολικός  προϋπολογισμός
εργασιών 14.785,05 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6279.0003 με τίτλο « Αποψίλωση
χόρτων για λόγους πυρασφάλειας» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Κέας,
έτους 2020.

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας  ανάθεση  με  απόφαση  Δημάρχου  (άρθρο  209  του  Ν.  3463/06,  όπως
συμπληρώθηκε από παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008), μετά από συλλογή
προσφορών  από  τις  επιχ/σεις  του  αντίστοιχου  κλάδου  και  την  αξιολόγησή  τους
σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  των  παρ.1  και  2  του  άρθρου  73  και  άρθρου  74
ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η
προσκόμιση  των  σχετικών  δικαιολογητικών  εγγράφων  (υπεύθυνη  δήλωση  του
οικονομικού  φορέα  σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  ή  σε  περίπτωση  νομικού
προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, πιστοποιητικό
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες)για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ.7
ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328.

Επιπλέον και προκειμένου να διασφαλιστεί  η καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 75 Ν.4412/2016), απαιτείται βεβαίωση από
αρμόδια  φορολογική  αρχή  περί  έναρξης  (ή  και  μεταβολής)  εργασιών  φυσικού  ή
νομικού προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να
προκύπτει  ο  κωδικός  αριθμός  δραστηριοτήτων  (ΚΑΔ)  ,    ή    π  ιστοποιητικό/βεβαίωση  
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε από
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008)
2.Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3536/2007

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000004176_S0000032266


3.Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και   
   λογιστικού  Δήμων και Κοινοτήτων»
4.Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10  
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-16)
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016
7.Τις διατάξεις του Ν.4497/2017
8.Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α

 Ύπαρξη πιστώσεων :
Για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  υπάρχει  διαθέσιμη  και  εξειδικευμένη
πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Κέας  οικονομικού  έτους  2020,  ύψους
15.000,00€ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6279.0003. (σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 80/16 ).

Έγκριση Αποτελέσματος 
Η απευθείας  ανάθεση διενεργείται  από τον  Δήμαρχο Κέας  χωρίς  να  απαιτείται  η
συγκρότηση  συλλογικού  οργάνου  για  το  σκοπό  αυτόν  (άρθρο  118   παρ.2  του
Ν.4412/16). 

Διάρκεια Σύμβασης 
Το  διάστημα  που  αφορά  η  σύμβαση  είναι  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
σύμβασης και έως την 15η Ιουλίου 2020 (άρθρο 217  του Ν.4412/16).

Τόπος Παροχής 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει κατά μήκος οδικού δικτύου του Δήμου,  συνολικής
χιλιομετρικής απόσταση 73,3 ΧΛΜ, εκατέρωθεν του δρόμου:

1.Ιουλίδα  (Ροκομένο) – Κορησσία:  5,1 Χλμ
2. Ιουλίδα ( Ροκομένο) –Ποίσσες - Κούνδουρός  - Καμπί  – Κοκκινάδα – Χαβουνά – 
Κάτω μεριά – Ελληνικά – Αστράς – Γυριστή – Παλιόμυλος -  Αγιος Λουκάς : 37,8 
Χλμ
3. Από κεντρικό δρόμο Ιουλίδας/ Ποίσσες – Πύργος Αγ. Μαρίνας:  1,2 Χλμ
4. Βρουλίδια - Ποίσσες 3,7 Χλμ
5. Οτζιάς – Καστριανή 6,4 Χλμ
6. Διαστάυρωση Καστριανής  - Αγίοι Θεόδωροι – Διασταύρωση Ιουλίδας 6,3 Χλμ
7. Από κεντρικό Δρόμο Ιουλίδας / Κάτω Μεριάς – Παραλίου Ορκού 5 Χλμ
8. Από κεντρικό Δρόμο Ιουλίδας / Κάτω Μεριάς – δρόμος Αγ. Συμεών 2,8 Χλμ
9. Από κεντρικό Δρόμο Ιουλίδας / Κάτω Μεριάς – Πέρα Μεριά Χριστός 3,5 Χλμ
10. Κάτω Μεριά -Ατζερίτης 1Χλμ
11. Βελάδο- Γροίκου 500m

Παραλαβή Εργασίας :
Η  καλή  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  πιστοποιηθεί  από  αρμόδια  επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126677


Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει μετά την ποιοτική παραλαβή από την
αρμόδια  επιτροπή,  κατόπιν  εκδόσεως  δελτίου  παροχής  υπηρεσιών,  με  χρηματικό
ένταλμα πληρωμής και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σε βάρος του αναδόχου. Τυχόν
διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής, μεταξύ του
Δήμου και του αναδόχου, σύμβασης θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 218 του Ν.4412/16).

Κατά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
αυτή  γίνεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής,  η  οποία  διενεργεί  τον  απαιτούμενο
έλεγχο και συντάσσει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό
εγκρίνεται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  στην  περίπτωση
ωστόσο που το πρωτόκολλο υποβληθεί και παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από  την ημερομηνία υποβολής του, χωρίς να έχει ληφθεί απόφαση
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.    

Κέα, 02/06/2020

Η Συντάξασα υπάλληλος  

                 Βασιλική Πετρή      
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 02/06/2020
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

Α Π Ο Ψ Ι Λ Ω Σ Η  Χ Ο Ρ Τ Ω Ν  Α Π Ο  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Σ  Χ Ω Ρ Ο Υ Σ  

ΠΡ ΟΫ ΠΟΛ ΟΓ ΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛ Ε Τ ΗΣ

Ανάλυση Δαπανών 
  
Οι δαπάνες χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες: 
 
(Α) Τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές δύο (2) απασχολούμενων
 
Για  τις  δαπάνες  μισθοδοσίας  έχει  ληφθεί  υπόψη  το ημερομίσθιο  του
εργατοτεχνίτη,  σύμφωνα  με  την  οικ.  4241/127/30.1.19  απόφαση  Υπ..Εργ.
Κοιν.ασφ.& Κοιν.Αλληλ. ( βασικό ημερομίσθιο 37,75€).
Επίσης  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  ο  απασχολούμενος  λόγω
δραστηριότητας  υπάγεται  στο  πακέτο  ασφαλιστικής  κάλυψης  που  περιλαμβάνει
ασφαλιστικές  εισφορές  εργοδότη  (27,21%), ασφαλιστικές  εισφορές
ασφαλισμένου (19,45%).

(Β) Χρήση  μηχανήματος  -  καταστροφέα  αποψίλωσης  χόρτων  με  υπολογισμό
κόστους κατ’ αποκοπή.

(Γ) Το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των
αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22. 

Ως αναλώσιμα  θεωρούνται  η  δαπάνη προμήθειας  τεχνικού  εξοπλισμού (εργαλεία,
μέσα ατομικής προστασίας, κλπ.)  καθώς και η δαπάνη για τη συντήρηση εξοπλισμού.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(€)
1 Δαπάνες μισθοδοσίας-

Ημερομίσθιο  2  ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ι τ ώ ν
( π λ ή ρ ο υ ς  α π α σ χ ό λ η σ η ς  )  

90 67,16* 6.044,40



2 Χρήση μηχανήματος - καταστροφέα αποψίλωσης
χόρτων (30 χρήσεις)

30 190,00** 5.700,00

3 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των ανα-
λώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των
νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων,
σύμφωνα με τον Ν. 4144/2013, άρθρο 22  (1,5%)

179,03 179,03

ΣΥΝΟΛΟ 11.923,43
ΦΠΑ 24%  2.861,62

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 14.785,05

* έχει ληφθεί υπόψη το ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη με έτη προϋπηρεσίας 6-9,
οι  ασφαλιστικές  εισφορές  (του  εργοδότη  και  του  εργαζόμενου),  το  δώρο
Χριστουγέννων, του προσωπικού  που απασχολείται για την εκτέλεση της εργασίας
καθαριότητας.

** Κατ’ αποκοπή

Η  αναφερόμενη  τιμή  μορφώθηκε  μετά  από  έρευνα  που  έκανε  η  Υπηρεσία  στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Κέα, 02/06/2020

Η Συντάξασα υπάλληλος  

                 Βασιλική Πετρή      
               ΔΕ Χειριστής Η/Υ

 Κέα, 02/06/2020
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                        



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ημερομίσθια)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 Δαπάνες μισθοδοσίας-
Ημερομίσθιο  2

ε ρ γ α τ ο τ ε χ ν ι τ ώ ν
( π λ ή ρ ο υ ς

α π α σ χ ό λ η σ η ς  )  
90 67,16

Χρήση μηχανήματος -
καταστροφέα αποψίλωσης

χόρτων (30 χρήσεις)
Κατ’

αποκοπή
190,00

2 Προεκτιμούμενο ποσοστό διοι-
κητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών του αναδόχου, των
αναλώσιμων, του εργολαβικού
τους κέρδους και των νόμιμων

υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρα-
τήσεων, σύμφωνα με τον Ν.
4144/2013, άρθρο 22  (1,5%)

Κατ’
αποκοπή

179,03

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

                      Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τους
όρους της  υπ΄ αριθμ. 2500/2020
τεχνικής έκθεσης και βάσει αυτής 
καταθέτω την προσφορά μου.

     Κέα,  ....../...../2020

                                         Ο προσφέρων  


