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Aξηζ.ερλ.Οεξηγξαθήο: 2/2017 

Θέκα:  

 

Εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο 

Δήκνπ Αικσπίαο  

Ρρεη.λνκνζ.: 

 

λ.3463/06, πεξ.Θγ10, άξζξν 75, λ.3852/10, πεξ.28,παξ.2,άξζξ.94, 

λ.4039/2012 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (Μ.4235/2014) 

ΙΑΕ 15.6142.0002 

Cpv: 98390000-3, Κνηπέο εξγαζίεο 

Λε ηελ παξνχζα κειέηε πεξηγξάθεηαη ε δαπάλε παξνρήο ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε εξγαζίεο 

πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο, θαζψο, κεηαμχ άιισλ, ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ΞΑ πεξηιακβάλεηαη ε πξναλαθεξφκελε εξγαζία ζχκθσλα κε ηνλ λ.3463/06, 

πεξ.Θγ10, άξζξν 75, λ.3852/10, πεξ.28,παξ.2,άξζξ.94, λ.4039/2012 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

(Μ.4235/2014) θαη εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ηνπ 

Δήκνπ Αικσπίαο. Ιξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, δεδνκέλνπ φηη ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ δελ επαξθεί, δελ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη δελ δηαζέηεη ηελ 

αλάινγε εκπεηξία ελψ παξάιιεια ν δήκνο δελ δηαζέηεη ην θαηάιιειν φρεκα κεηαθνξάο ησλ 

δψσλ. Επηπιένλ, ε πξνεγνχκελε αληίζηνηρε ζχκβαζε πιεζηάδεη ζηε ιήμε ηεο. 

Ρηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δήκνπ ππάξρεη δηακνξθσκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έηνπο 2017 ζηνλ Ι.Α.Ε. 15.6142.0002 κε ηίηιν «εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ 

αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο» κε πνζφ ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί ζηηο 12.000,00 € κε ΦΟΑ.- 

ΑΜΑΚΣΡΗ ΑΜΘΙΕΘΛΕΜΞΣ – ΠΞΟΞΡ ΕΦΑΠΛΞΓΗΡ 

Ξ αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πεξηζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ αδέζπνησλ δψσλ εληφο ησλ νξίσλ 

ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην γξαθείν ηνπ κήκαηνο νπηθήο 

Ξηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο.  

Ξ αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη επάξθεηα γηα ηηο 

πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο, λα δηαζέηεη πξνο ρξήζε φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη θαηάιιειν φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο. 

Ξ αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζα είλαη αλάινγνο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε επηκειήο εθηέιεζε ηεο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αλαδφρνπ.  

Ξη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζα εθηεινχληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Δήκνπ θαη θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο. Ρε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε εληνιή κπνξεί λα είλαη 

πξνθνξηθή θαη εθηφο εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη σξψλ. Ρηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο γηα ηηο 

νπνίεο ζα ιακβάλεη εληνιή ν αλάδνρνο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρσξίο πεξαηηέξσ ρξέσζε 

ζπλδξνκή ηνπ, φπνηε παξαζηεί αλάγθε, ζηνπο εηήζηνπο, επηηφπηνπο αληηιπζζηθνχο 

εκβνιηαζκνχο αλά ηνπηθή θνηλφηεηα (ρσξίο κεηαθνξά ηνπ δψνπ απφ ην κέξνο εληνπηζκνχ ηνπ). 
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α αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο, πνπ πεξηζπιιέγνληαη, νδεγνχληαη ζην θηεληαηξείν ηνπ 

ζπκβεβιεκέλνπ θηεληάηξνπ γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη απαξαίηεησλ 

θηεληαηξηθψλ πξάμεσλ, γηα πηζαλή απνζεξαπεία ηνπο ή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο. Ιαηφπηλ 

επαλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν Μ.4039/2012.  

Ξ αλάδνρνο θαζνδεγείηαη ζην έξγν ηνπ θαη εθηειεί ηηο εξγαζίεο πεξηζπιινγήο ππφ ηελ επίβιεςε 

πηζηνπνηεκέλνπ θηεληάηξνπ. 

Ξ αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ζίηηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 

ην αξκφδην γξαθείν ηνπ δήκνπ. Θα ηεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζσζηήο πγηεηλήο θαη ηηο ηξνθέο 

ζα ηηο παξέρεη ν Δήκνο. 

Ξ αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη θαη λα παξέρεη ζην αξκφδην γξαθείν ηνπ δήκνπ ηα 

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη ηελ ηπρφλ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, έηζη ψζηε λα 

κελ δεκηνπξγείηαη ην παξακηθξφ θελφ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δήκνπ.  

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη πεξηνδηθά, κε ρξεκαηηθή εληνιή 

ηνπ εξγνδφηε (ρξεκαηηθφ έληαικα), θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη εληφο 30 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαη αθνχ βεβαησζεί ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαη ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηψλ ηνπ Δήκνπ. Η ακνηβή νξίδεηαη αλά 

πεξηζηαηηθφ πεξηζπιινγήο - κεηαθνξάο θαη αλάινγα κε ηελ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ηνπ απφ ηελ 

έδξα ηνπ δήκνπ. 

 

                               ΕΜΔΕΘΙΘΙΞΡ ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ 

 

Α/Α ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΤΘΚΘΞΛΕΠΘΙΗ 

ΑΟΞΡΑΡΗ 

ΘΛΗ ΑΜΑ 

ΖΩΞ 

ΦΟΑ 24% 

1 Εξγαζίεο πεξηζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο ησλ 

αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο  

Απφ ηελ έδξα ηνπ 

δήκνπ (Αξηδαία) 

έσο ηελ απφζηαζε 

ησλ 10 

ρηιηνκέηξσλ 

 

 

12,6 € 

 

3,02 € 

2 Εξγαζίεο πεξηζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο ησλ 

αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο  

Απφ ηελ έδξα ηνπ 

δήκνπ (Αξηδαία) 

γηα πεξηνρέο κε 

απφζηαζε απφ 10 

έσο  20 ρηιηφκεηξα 

 

 

18,9 € 

 

4,54 € 

3 Εξγαζίεο πεξηζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο ησλ 

αδέζπνησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο  

Απφ ηελ έδξα ηνπ 

δήκνπ (Αξηδαία) 

γηα απφζηαζε  άλσ 

ησλ 20 

ρηιηνκέηξσλ 

 

 

37,80 € 

 

9,07 € 

Λεξηθφ ζχλνιν      9.677,42 € 

ΦΟΑ 24%          2.322,58 € 

Ρπλνιηθφ πνζφ     12.000,00 € 

 

Η Οξντζηακέλε κ.νπ.Ξηθ.Αλάπηπμεο 

Λαθξπγηάλλε Ονιπμέλε 
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