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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Κάλυψη απορριμμάτων προϊόντων 

επεξεργασίας ξύλου με εδαφικό 
υλικό  

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
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email: thanasisL@doxato.gr ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 94/2021 
 
 

1 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

 

Στην περιοχή των αγροτεμαχίων με αριθμό 52 και 58  του αγροκτήματος Καλαμπακίου στο παρελθόν έχουν αποτεθεί 
προϊόντα επεξεργασίας ξύλου (πριονίδια) και άλλα υλικά. Τα υλικά αυτά έχουν αναφλεγεί και δεν είναι δυνατόν να σβήσουν 
με χρήση νερού και πρέπει να καλυφθούν με εδαφικό υλικό. 

 
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και του σοβαρού κινδύνου εξάπλωσης φωτιάς στη βλάστηση του 

παρακείμενου χείμαρρου Δοξάτου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η άμεση κάλυψή της περιοχής με εδαφικό υλικό. Ο δήμος 
Δοξάτου διαθέτει ένα μόνο χειριστή για JCB και ένα φορτηγό. Το JCB ήδη βρίσκεται στο χώρο και καλύπτει με το υπάρχον 
στην περιοχή εδαφικό υλικό το οποίο μεταφέρει το φορτηγό του δήμου. Όμως για να ολοκληρωθεί άμεσα η εργασία και να 
προληφθεί η εξάπλωση της φωτιάς, απαιτείται η μίσθωση 2 φορτηγών και ενός φορτωτή ή εκσκαφέα για να φορτωθεί 
εδαφικό υλικό και να μεταφερθεί στο χώρο της φωτιάς. 

 
Επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη πίστωση για εκτέλεση παρόμοιων εργασιών, προτείνεται η προσφυγή στη διαδικασία 

του κατεπείγοντος. 
 

 

 

Καλαμπάκι, 11-8-2021 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων Ο Προϊστάμενος 

 Δ/νσης Περιβάλλοντος 

  

  

Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 

ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 

 

mailto:thanasisL@doxato.gr
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2  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

α/α Είδος 
Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

1 
Μίσθωση εκσκαφέα ή φορτωτή 
(λαστιχοφόρος ή ερπυστριοφόρος) 

ώρες 16 15,00 240,00 

2 
Μίσθωση φορτηγού ανατρεπόμενου 
(τουλάχιστον 10tn) 

ώρες 32 20,00 640,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 880,00 

   
ΦΠΑ 24% 211,20 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.091,20 

 

 

 

Καλαμπάκι, 11-8-2021 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων Ο Προϊστάμενος 

 Δ/νσης Περιβάλλοντος 

  

  

Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 

ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 

 

mailto:thanasisL@doxato.gr
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3 .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
 
Άρθρο 1 Γενικά 

Για την απόδειξη κατοχής των οχημάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ευκρινή αντίγραφα της άδειας 
κυκλοφορίας ή του βιβλιαρίου μεταβολών ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι τα διαθέσιμα 
μηχανήματα μπορούν να εκτελέσουν εργασίες στην υπόψη Παροχή Υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 2 Χρόνος ολοκλήρωσης 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών είναι δύο (2) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.. 
 

Άρθρο 3 Περιλαμβανόμενες δαπάνες 
Τα οχήματα του αναδόχου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένα – καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης – όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Καθ όλη της εκτέλεσης τη Παροχής Υπηρεσιών ο Δήμος δεν έχει καμία 
υποχρέωση σχετικά με την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων. 

Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού πέραν από τα λιπαντικά και τα 
ελαστικά του για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα βαρύνει τον ανάδοχο εξ ολοκλήρου. Για όλο το χρονικό διάστημα 
της σύμβασης ο Δήμος δεν θα έχει ουδεμία υποχρέωση επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η ωριαία αποζημίωση των οχημάτων, οι δαπάνες πληρωμής του χειριστή-οδηγού, καυσίμων, λιπαντικών 
πάσης φύσεως ασφαλειών, ζημιών, βλαβών, φύλαξης κλπ. 

 
Άρθρο 4 Επιμετρήσεις-Πληρωμές 

Επιμετρώνται μόνο οι ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, χωρίς να περιλαμβάνονται οι ώρες στάσης και 
πορείας προς την περιοχή εκτέλεσης της εργασίας ή οι ώρες αναμονής.  

 
Άρθρο 5 Τροποποίηση της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων άρθρου 132 και 201 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 με 
αυξομείωση των ωρών εργασίας των οχημάτων χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη που αφορά στη μίσθωση των 
μηχανημάτων, σε περίπτωση που για την εκτέλεση εργασιών υπάρχουν ανεκτέλεστες ώρες εργασίας ενός οχήματος και 
περίσσεια σε άλλο 

 
Καλαμπάκι, 11-8-2021 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεων Ο Προϊστάμενος 

 Δ/νσης Περιβάλλοντος 

  

  

Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 

ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 

 


