ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γαύδος: 28/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 838

ΠΡΟΣ
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ο.Ε
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από
11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), σας καλούμε στην 15 η κατεπείγουσα
συνεδρίαση που θα γίνει στις 29/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 15:30 έως 16:30 η οποία λόγω των
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα
πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:
1) Μίσθωσης Απορριμματοφόρου για την κάλυψη επειγόντων και επιτακτικών αναγκών συλλογής απορριμμάτων
Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλεται ΠΙΝΑΚΑΣ όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς την
έγκριση ή μη του θέματος. Έχετε την δυνατότητα να βάλετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ.
Τα τακτικά μέλη που δεν θα συμμετέχουν παρακαλώ να ειδοποιήσουν τα αναπληρωματικά.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί βρισκόμαστε στην αιχμή της τουριστικής περιόδου και η πλημμελής
αποκομιδή απορριμμάτων δημιουργεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα μέλη της Οικ. Επιτροπής θα ψηφίσουν
αρχικά για το κατεπείγον της συνεδρίασης.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Για τη σχετική διαδικασία απαιτείται δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον το ένα δεύτερο (3/4) των μελών
της οικονομικής επιτροπής.
2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους την ώρα που
καθορίζεται ανωτέρω. Η ψήφος (συμπληρωμένος ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dimos@gaudos.gr ή με sms στο τηλ. της προέδρου (6945100393). Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν
ψήφο το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας
παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
4. Κάθε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των θεμάτων από τη δήμαρχο
(τηλ. 6945100393) ή με e-mail (lilian.stefanaki@gmail.com) από την παραλαβή της πρόσκλησης μέχρι την έναρξη
της ψηφοφορίας.
5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την
αποστολή του e-mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.
6. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο της Επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη
της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
Η πρόεδρος ΟΕ
Λ. Στεφανάκη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Υπάρχει άμεση-επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ9781
απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου, το οποίο έχει ακινητοποιηθεί λόγω
πολλαπλών προβλημάτων, οφειλόμενα στην πολυετή εκτεταμένη χρήση του οχήματος.
Το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο όχημα έχει καταστεί μη λειτουργικό και μη ικανό για
κυκλοφορία και εκτέλεση της αποκομιδής των απορριμμάτων, διότι παρουσίασε σοβαρά
προβλήματα σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα αδειάσματος των κάδων. Η
επαναχρησιμοποίηση του οχήματος, αναμένεται να γίνει μετά την αποκατάσταση των
πολλαπλών βλαβών, για την οποία απαιτείται χρονοβόρα διαδικασία επισκευής του
λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη μεταφοράς του οχήματος στα Χανιά και τον έλεγχο
του από την Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Χανίων.
Επίσης, το απορριμματοφόρο με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2429 είναι σε ακινησία και με
την 33/2020 διαπιστώθηκε η αχρηστία της υπερκατασκευής του οχήματος.
Το νησί είναι τουριστικός προορισμός και την περίοδο αυτή υπάρχει μεγάλος αριθμός
επισκεπτών νησί με αποτέλεσμα ο όγκος των απορριμμάτων να είναι αυξημένος και η
μη τακτική και συχνή αποκομιδή τους να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία..
Δημιουργείται επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την συλλογή και απομάκρυνση των
απορριμμάτων. Βρισκόμαστε στην αιχμή της τουριστικής περιόδου και η κίνηση στο
Δήμο μας είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με

το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) όπου στις αρμοδιότητες της
οικονομικής επιτροπής προβλέπεται να «......δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»
2.

Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/06, στις περιπτώσεις απευθείας

ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών και εκτέλεσης έργων,
όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή
αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού
γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου
3.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

4.

Την τεχνική περιγραφή 837/28-07-2020

5.

Την ύπαρξη απροβλέπτου γεγονότος, πού είναι η ακινητοποίηση του

απορριμματοφόρου ανατρεπόμενου οχήματος ΚΗΥ9781
6.

Την ύπαρξη κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες

που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες (αναμόρφωση, διαγωνιστική διαδικασία), καθώς η
περίοδος για την οποία απαιτείται η καθημερινή χρήση του οχήματος είναι η παρούσα.
7.

Τη μη ευθύνη της αναθέτουσας αρχής καθώς είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες

ενέργειες για την καλή λειτουργία του οχήματος, όπως αναφέρονται στην υπ΄αριθμ.
837/28-07-2020 τεχνική περιγραφή
8.

Την 838/28-7-2020 Πρόσκληση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32

Ν.4412/2016

προς

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

τον

ΜΠΑΖΩΝ

ΠΑΥΛΑΚΗ

ΚΩΝ/ΝΟ,

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΦ

9

CONTAINERS

ΓΑΛΑΤΣΙ,

ΤΗΛ.

2102915343, ΑΦΜ 059049256 ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
9.

Την από 28/07/2020 προσφορά της ανωτέρω για μίσθωση του υπ' αριθμό IOE

6810 Αρ. Πλαισίου WD86544281KO22875VWASBFTL32178609.
Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους σύμφωνα με το νέο ΚΑ 206234.001 του προϋπολογισμού 2020 με τίτλο «Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων».
Λόγω την κατεπείγουσας ανάγκης για τη δημόσια υγεία και για την προστασία του
κοινού από τον covid-19 θα γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού με νέο κωδικό 206234.001 με το ποσό 8.680€ και αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 20-6279.001 €.
Επειδή δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση εισηγούμαστε να γίνει δέσμευση
στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από
το δημοτικό συμβούλιο στην πρώτη μετά την σύμβαση συνεδρίαση.
Η πρόεδρος ΟΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
τηλ: 28230 43031
φαξ: 28230 43031
email :dimos@gavdos.gr

Γαύδος, 28-07-2020
Αρ. πρωτ.: 837

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Μίσθωση Απορριμματοφόρου Οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 20 m3
Λόγω του αυξημένου όγκου των απορριμμάτων λόγω της θερινής περιόδου,
κρίνεται αναγκαία και επείγουσα η μίσθωση ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου
πρέσας χωρητικότητας 20 m 3 για την αποκομιδή τους για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
Ο Δήμος Γαύδου με στόχο την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του ΚΗΙ 9781
οχήματος και δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επισκευής και συντήρησης του στο
νησί έχει μεταβεί το τελευταίο διάστημα δύο φορές για έλεγχο μετά από αίτημα που
υποβάλλαμε στην υπηρεσία επισκευής και συντήρησης οχημάτων του δήμου Χανίων με
τον οποίο ο Δήμος Γαύδου έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση. Δεν διαπιστώθηκε
πρόβλημα στη λειτουργία του όμως κατά τη χρήση του στο νησί παρουσίασε σοβαρή
βλάβη στα υδραυλικά και στο σύστημα αδειάσματος κάδων.
Το απορριμματοφόρο όχημα θα είναι τύπου πρέσας χωρητικότητας 20 m3 με
αναλογία συμπίεσης τουλάχιστον 4:1 και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα διαθέτει δύο
(2) κατάλληλες θέσεις όρθιων για την μετακίνηση του προσωπικού συλλογής των
απορριμμάτων με αναδιπλούμενα σκαλιά τύπου εσχάρας με συστήματα ασφάλισης. Το
όχημα θα διαθέτει φτερά και λασπωτήρες για την προστασία του προσωπικού φόρτωσης
και τις ανάλογες χειρολαβές για την ασφαλή στήριξη του προσωπικού καθώς και ειδικές
θέσεις για την τοποθέτηση φτυαριού και σκούπας.
Το απορριμματοφόρο όχημα θα χρησιμοποιηθεί για εργασίες αποκομιδής
απορριμμάτων από 50 περίπου κάδους που είναι τοποθετημένοι στους οικισμούς:
Καστρί, Βατσιανά, Άμπελος και τις παραλίες Κόρφος, Σαρακήνικο και Άη Γιάννη του
Δήμου Γαύδου.
Η παράδοση του προς μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος θα γίνει στη Γαύδο. Ο
Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για την ορθή και
ασφαλή χρήση του οχήματος σε χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος.
Η κίνηση του Απορριμματοφόρου οχήματος θα είναι σύμφωνα με το ημερήσιο
πρόγραμμα του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το αναλυτικό
πρόγραμμα εργασιών σε οποιαδήποτε φάση θεωρηθεί η μεταβολή του αναγκαία για την
καλή εκτέλεση των εργασιών.
Το όχημα του αναδόχου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη άδεια
κυκλοφορίας, να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να
είναι ασφαλισμένο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης όπως ορίζει η ισχύουσα
νομοθεσία και ο Κ.Ο.Κ. Όλα τα ανωτέρω θα ελεγχθούν από τον Δήμο με την ανάληψη
καθηκόντων από τον ανάδοχο.
Καθ' όλη την διάρκεια της μίσθωσης, ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση σχετικά με
την επισκευή και συντήρηση του οχήματος.

Η τακτική και η έκτακτη επισκευή και συντήρηση του οχήματος πέραν από τα λιπαντικά
και τον καθαρισμό των φίλτρων, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο για όλο το χρονικό
διάστημα της σύμβασης.
Ειδικότερα για το προσφερόμενο απορριμματοφόρο όχημα οι ενδιαφερόμενοι θα
αναφέρουν όλα τα βασικά τεχνικά στοιχεία και κυρίως τον τύπο, το εργοστάσιο
κατασκευής, στοιχεία εκμετάλλευσης (ωφέλιμα φορτία), γεωμετρικά και κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά, κατάλογο με τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
και την Ελληνική νομοθεσία, λοιπά τεχνικά στοιχεία και εγχειρίδια χρήσης καθώς και
οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο στα οποία θα αποδεικνύονται οι
απαιτούμενες από την τεχνική περιγραφή προδιαγραφές, κανονισμοί και ιδιότητες για την
τεχνική αξιολόγηση του προσφερόμενου οχήματος.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μίσθωσης
Α/Α
1.

Είδος Υπηρεσίας
Μίσθωση Απορριμματοφόρου 20m3 για διάστημα 2
μηνών
Φ.Π.Α. (24%)
Συνολικός Προϋπολογισμός

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
7.000 €
1.680 €
8.680 €

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους σύμφωνα με το νέο ΚΑ 206234.001 του προϋπολογισμού 2020 με τίτλο «Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων».
Λόγω την κατεπείγουσας ανάγκης για τη δημόσια υγεία και για την προστασία του
κοινού από τον covid-19 θα γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού με νέο κωδικό 206234.001 με το ποσό 8.680€ και αντίστοιχη μείωση του ΚΑ σε 20-6279.001 €.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ

