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ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
Η παρούσα μελέτη υπηρεσίας αφορά στην παροχή υπηρεσίας καθαρισμού
δεξαμενών του Δήμου Κέας.
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν στις κάτωθι δεξαμενές :
1. Σκλαβονικόλας 300m3
2. Πέρα Μεριά 150m3
3. Άγιος Συμεών 200m3
4. Λούρου 200m3
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτές είναι οι:
•
•
•
•
•
•

Άντληση υδάτων δεξαμενής αποθήκευσης νερού, με χρήση κατάλληλης
ισχύος αντλητικού συγκροτήματος, ντιζελοκίνητου ή βενζινοκίνητου σε
οποιδήποτε βάθος ή ύψος από την στάθμη άντλησης
Άντληση ιλύος από τον πυθμένα με αντλία λάσπης και με αναβατόριο λάσπης
και απομάκρυνσή της με ίδια μέσα από τον χώρο
Καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά των δεξαμενών
Καθαρισμός φρεατίων συγκοινωνούντων με τις δεξαμενές (παραπήγαδα)
Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου των δεξαμενών από βλάστηση και
σκουπίδια/φερτές ύλες
Σκούπισμα

Σημαντικές υποχρεώσεις:
•

Ο καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης θα γίνει αφού πρώτα αδειάσει η
δεξαμενή. Οι εργασίες θα είναι καθαρισμός των τοιχωμάτων της δεξαμενής
και του δαπέδου αυτής από τυχόν επικαθήσεις ξένων σωμάτων επι των
επιφανειών αυτής δια χειρός αλλά και με πλυντικό πιεστικό μηχάνημα και
στο τέλος θα σκουπιστεί καλά όλο το εσωτερικό της δεξαμενής(τοίχοι,
δάπεδα) και θα γίνει και απολύμανση αυτής με διάλυμα χλωρίου.

•

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει στην κατοχή του και να χρησιμοποιήσει αντλία
λάσπης και αναβατόριο λάσπης για την πλήρη άντλησή της ιλύος από τις
δεξαμενές

Τα υλικά καθαριότητας, εργαλεία που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις
υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
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Η δαπάνη συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 7.997,62 € (συμπ.Φ.Π.Α. 24%) θα
καλυφθεί από τον Κ.Α. 25.6275.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
Ο Ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για
κάθε ατύχημα εργατικό ή μη, που τυχόν θα συμβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου,
από πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας, που κρίνεται αναγκαία, έστω και αν αυτή δεν
αναφέρεται ρητά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συμβατικά
στοιχεία του έργου, θα εκτελεσθεί μόνο μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
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 πιστοποιητικό/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
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
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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
8.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25.6275.0001 (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
Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία
ανάθεσης. (άρθρο 217 του Ν.4412/16).
Τόπος Παροχής
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει στις προαναφερθείσες δεξαμενές του Δήμου Κέας.
Παραλαβή Εργασίας :
Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με
το άρθρο 216 & 219 παρ.1 του Ν.4412/16.
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, 12/11/2020
Η Συντάξασα υπάλληλος

Βασιλική Πετρή
Χειριστής Η/Υ

Κέα, 12/11/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς
Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α
1

Είδος Εργασιών

Άντληση υδάτων δεξαμενής αποθήκευσης
νερού , με χρήση κατάλληλης ισχύος αντλητικού συγκροτήματος, ντιζελοκίνητου ή βενζινοκίνητου σε οποιδήποτε βάθος ή ύψος
από την στάθμη άντλησης
2 Προσκόμιση ανλητικού εξοπλισμού στην
προβλεπόμενη θέση και αποκόμιση εξοπλισμού μετά το πέρας των εργασιών
3 Καθαρισμός ιλύος από τον πυθμένα της δεξαμενής με χειρονακτικές μεθόδους , φόρτωση , μεταφορά και απόρριψη προϊόντων καθαρισμού σε θέσεις όπου αυτό επιτρέπεται
4 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσης επί επιφανειών σκυροδέματος
5 Καθαρισμός θαλάμων συγκοινωνούντων με
το κυρίως φρέαρ
6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαρισμού ή
κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων
7 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και
κλαδέματος με αυτοκίνητο
8 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου
Γενικό Σύνολο κόστους υπηρεσίας
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%
Γενικό Σύνολο Έργου

Αρ.
Τιμ.

Μον.
Μέτρ.

Ποσ/τες
Προϋπ.

1

ΤΕΜ

2

ΤΕΜ

3

ΔΑΠΑΝΕΣ(€)

Τιμ.
Μον.

Μερικη

4,00

670,00

2.680,00

4,00

54,00

216,00

Μ2

285,00

4,00

1.140,00

4

Μ2

777,00

2,60

2.020,20

5

ΤΕΜ

3,00

104,00

312,00

6

Μ3

8,50

3,50

29,75

7

Μ3*ΚΜ
ΣΤΡ.

127,33
0,55

0,32
20,00

40,75
11,00

8

Ολικη

6.449,70
1.547,93
7.997,62
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