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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΗΜΔΗΣ
(ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σπάρτη _05_/_05_/_2020_

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας,
Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος

Αρ. Πρωτ. : _οικ. 7229_

Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ
:
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΣΠΑΡΤΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
231 00
Πληροφορίες :
Μιχάλης Αναστασιάδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
:
27313 61134
Fax
:
27313 61135
m.anastasiadis@1504.syzefxis.gov.gr
e-mail
:

ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣ:

1. Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών
2. Την Διατάκτη, κα
Αντιδήμαρχο
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης ποσού
3.999,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 35-6279.003 με τίτλο «Συλλογή
Νερατζιών» έτους 2020

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
- του Ν.3852/2010 «…Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010, τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση
114/08.06.2006, τεύχος Α')

του

Κώδικα

Δήμων

και

Κοινοτήτων»

(ΦΕΚ

- του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/2016, τεύχος Α΄)
- του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
- του άρθρου 203 του Ν.4555/2018
133/19.07.2018, τεύχος Α΄).

«Πρόγραμμα

Κλεισθένης

Ι»

(ΦΕΚ

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάρτης (ΦΕΚ 2982/2017, τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 17650/02.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΜΟΖΩ1Ν-ΟΨΚ) απόφαση Δημάρχου Σπάρτης
ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μέχρι 01.09.2020.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 17687/04-02-2020 (ΑΔΑ: 60ΦΑΟΡ1Φ-5ΒΧ) απόφαση Συντονιστή
Α.Δ/κ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός του Δήμου Σπάρτης έτους 2020, ως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ.
535/30-12-2019 (ΑΔΑ:612ΚΩΝ-Ε39) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης.
5. Τον προϋπολογισμό Δήμου Σπάρτης, ως έχει τροποποιηθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις
και ισχύει, αναφορικά με τον Κ.Α. 35-6279.003 με τίτλο «Συλλογή Νερατζιών» για την
υλοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.
6. Την ανάγκη υλοποίησης δαπάνης σχετικής παροχής υπηρεσίας ποσού 3.999,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. Ε6/6/2020 Τεχνικές
Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και
Περιβάλλοντος.
7. Την υπ’ αριθ. 77/04-05-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σπάρτης (ΑΔΑ:
Ω58ΞΩ1Ν-46Ε) με θέμα «Έγκριση Ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή Νεραντζιών”».
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Εισηγούμαστε όπως


Η Διατάκτης, προβεί σε λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης της παροχής υπηρεσίας με
τίτλο «Συλλογή Νερατζιών» πίστωσης ποσού 3.999,00 € και διάθεση σχετικής πίστωσης
σε βάρος του Κ.Α. 35-6279.003 κατά τα οριζόμενα των διατάξεων της παρ.1 άρθρου 203
του Ν.4555/2018.



Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνήσει για τις διαδικασίες που απαιτούνται για
την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΑΚΟΣ
Πολ. Μηχ. Π.Ε. με Α’βαθμ.

Συνημμένα:
- Οι υπ’ αριθ. Ε6/6/2020 Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης ΤΥΧΥΔΟΠ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας,
Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πολιτικής Προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Υπ’ αριθ. Ε6 / 6 /2020

ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ»
ΈΤΟΥΣ 2020

ΣΠΑΡΤΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Υπηρεσία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ
Αρ. Τ.Π.: Αρ. Ε6 / 6 /2020

CPV: 77310000-6 Φύτευση και
συντήρηση χώρων πρασίνου

«Συλλογή Νερατζιών»

Κ.Α.: 35-6279.003

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η τεχνική αυτή περιγραφή αφορά τις Υπηρεσίες (Εργασίες) Συγκομιδής Νεραντζιών που
επιβάλλονται από λόγους υγιεινής, ασφαλείας ανθρώπων και αισθητικής, στους κεντρικούς
δρόμους (πεζοδρόμια), κοινόχρηστους χώρους και πλατείες της πόλης της Σπάρτης της
Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών.
Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Η συγκομιδή των νεραντζιών κρίνεται ως εργασία απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν
προβλήματα όχλησης των κατοίκων και ρύπανσης της πόλης από τη φυσιολογική τους πτώση
που επέρχεται σταδιακά, προκαλώντας συνεχή ρύπανση της πόλης.
Οι υπηρεσίες αυτές, προβλέπεται να συμβάλλουν στη μείωση των περιπτώσεων κατά τις οποίες
αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, λόγω των πτώσεων καρπών
νεραντζιών από τα δένδρα των δενδροστοιχιών των κεντρικών οδών, των πλατειών και άλλων
δημόσιων χώρων της πόλης. Γενικά αναμένεται να καλύψουν μέρος των υποχρεώσεων του
Δήμου οι οποίες απορρέουν βάσει του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα του Άρ. 75, παρ. 1, εδ. γ), αρ. 1 & 13 αυτού,
σύμφωνα με τα οποίο είναι αρμοδιότητες του Δήμου «η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την
απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους» και «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση
των (…) κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά».
Η παρούσα υπηρεσία συγκομιδής, περιλαμβάνει δένδρα που εντάσσονται στις δενδροστοιχίες
των βασικών οδών (πεζοδρομίων), πλατειών και κοινοχρήστων χώρων της πόλης της Σπάρτης
και αποτελεί εργασία που δεν μπορεί να υλοποιήσει ο Δήμος με ίδια μέσα λόγω ανεπάρκειας
προσωπικού, που θα μπορούσε να καλύψει την απαιτούμενη ένταση εργασίας στο περιορισμένο
χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα
που δημιουργούνται από την φυσιολογική πτώση των καρπών.
Πρέπει δε να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ότι οι εργασίες της ως άνω υπηρεσίας απαιτούν αφενός
πολυμελή συνεργεία, αποκλεισμό παρόδιων τμημάτων πεζοδρομίων και απομάκρυνση
οχημάτων, εργασίες σε ύψος (κλίμακες) που ενέχουν στοιχεία επικινδυνότητας, ως εκ τούτου
απαιτούν αντίστοιχα ικανό προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, για ένα
εκτιμώμενο διάστημα 20 καθαρών ημερών εργασίας.
Επίσης πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά τις σχετικές εργασίες ώστε να μην τίθενται σε
κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με τα δέντρα.
Μεταξύ του συνόλου των δένδρων νεραντζιάς (Citrus aurantium) της πόλης, η επιλογή των
συγκεκριμένων οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και δέντρων στα οποία θα
πραγματοποιηθούν οι εργασίες γίνεται από την υπηρεσία με επιστημονικά κριτήρια φόρτου
καρποφορίας και τις προτεραιότητες που έχει θέσει το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Πολιτικής Προστασίας, όπως περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Επειδή, ωστόσο, κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να συντρέχουν
επείγουσες ανάγκες, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει δένδρα σε άλλες θέσεις που
μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα, ή και επιλέγοντας μεταξύ των δένδρων
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των αναφερόμενων οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, ακολουθώντας πάντως σε κάθε
περίπτωση τον πίνακα ως προς την ποσότητα και την περιγραφή των εργασιών.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται να προχωρήσει στις παραπάνω εργασίες με το κατάλληλο προσωπικό
και αφού πρώτα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των περαστικών, των
σταθμευμένων οχημάτων κλπ.
Στις ανωτέρω υπηρεσίες περιλαμβάνονται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού
προσωπικού και μέσων (π.χ. τελάρα συλλογής), για τη συγκομιδή των παραγόμενων καρπών,
από τις νεραντζιές που φύονται στους κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου.
Η αποκομιδή των συλλεχθέντων καρπών από τις θέσεις συγκομιδής (χώρους όπου φύονται τα
δένδρα), θα γίνει με μέσα του Δήμου.
Περιγραφή
Εργασιών

Θέσεις

Αριθμός δέντρων

Συγκομιδή
Νεραντζιών

Οδός Λεωνίδου

110
νεαρά δέντρα που
έχουν εισέλθει στην
παραγωγή

Συγκομιδή
Νεραντζιών

Κεντρική Πλατεία Σπάρτης
Πάρκο Μουσείου Σπάρτης – Πάρκο ΟΤΕ
Λεωφόρος Κω/νου Παλαιολόγου
Λεωφόρος Λυκούργου
Οδός Λεωνίδου
Οδός Όθωνος – Αμαλίας
Οδός Θερμοπυλών
Εθν. Αντιστάσεως
1ο Κοιμητήριο Σπάρτης
Οδοί Λυσάνδρου / Πλατανιστά / Αρχιδάμου /
Επισκόπου Βρεσθένης / Ωραίας Ελένης / Ορθίας
Αρτέμιδος / Πλατεία Σαϊνόπουλου.

680 δέντρα
πλήρους ανάπτυξης

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες προϋπολογισμένων πιστώσεων δαπάνης
4.000,00 € στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Το συνολικό κόστος (με ΦΠΑ 24%) προϋπολογίζεται σε 3.999,00 € εις βάρους του Κ.Α. 356279.003 και δεν απαιτείται επιπλέον ποσό για την υλοποίηση του αντικειμένου του Κ.Α.
Κριτήρια Επαγγελματικής Ικανότητας υποψήφιων Αναδόχων
Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει αφενός Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής
στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο / Μητρώο, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους (εφόσον το τελευταίο καταχωρείται από το Επιμελητήριο
στην οικεία βεβαίωση) και, αφετέρου, τα κατά περίπτωση κατάλληλα έγγραφα (όπως
καταχώρηση στο Μητρώο του Υπ. Οικ.) που τεκμηριώνουν την δραστηριότητα της επιχείρησης
σε έναν από τους ΚΑΔ: 01.61.10.07 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών,
01.61.10.09 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, 02.10 Δασοκομία
και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες, 02.30.40 Συλλογή βρώσιμων προϊόντων αυτοφυών
φυτών, 38.11.11 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων,
δημοτικών, 71.11.41.03 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων,
πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης, 81.30.10.01 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και
περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού).
Έναρξη και διάρκεια παροχής υπηρεσίας
Η έναρξη εργασιών θα είναι άμεση, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση. Ο
ανάδοχος θα ακολουθήσει τις οδηγίες και προτεραιοποίηση που θα θέσει ο Δήμος για την άμεση
υλοποίηση των εργασιών. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται στις 30 ημέρες.
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Τεχνικές ικανότητες & εξοπλισμός
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό και να διαθέτει τον απαραίτητο
εξοπλισμό που απαιτείται για την άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. Ως τεκμήρια
της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:
 Υπεύθυνη Δήλωση περί διάθεσης του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση των
περιγραφόμενων εργασιών (τελάρα / καφάσια συλλογής και αριθμός αυτών με κατώτερο όριο
τα 70, κλίμακες/σκάλες εργασίας με κατώτερο όριο τις 2).
 Υπεύθυνη Δήλωση περί διαθεσιμότητας του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση των
περιγραφόμενων εργασιών (τουλάχιστον 3 άτομα).
 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο διευθύνων των εργασιών της παρούσας (μπορεί
να είναι ο ίδιος ο ανάδοχος σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης).
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης μεταξύ των έγκυρων προσφορών (που πληρούν τους ανωτέρω όρους)
αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μαγούλα 24 / 04 / 2020
Οι Συντάξαντες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 24 / 04 /2020
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.

Δημοσθένης Τσαπάρας
Γεωπόνος ΠΕ, με A’ βαθμ.
Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχανικός με A’ βαθμ.
Μιχαήλ Αναστασιάδης
Γεωπόνος ΠΕ, MSc με A’ βαθμ.
Πρ. Τμήματος Π.Ε.Π.Π.

4

20REQ006656544 2020-05-05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Υπηρεσία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ
Αρ. Τ.Π.: Αρ. Ε6 / 6 /2020

CPV: 77310000-6 Φύτευση και
συντήρηση χώρων πρασίνου

«Συλλογή Νερατζιών»

Κ.Α.: 35-6279.003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή

Μον. Μέτρ.

1

Συλλογή Νεραντζιών βάσει
της Ε6/6/2020 Τ.Π.

Κατ’ αποκοπήν

Δαπάνη €
3.225,00

Σύνολο καθαρής αξίας

3.225,00

ΦΠΑ 24%

774,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

3.999,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές
παροχής υπηρεσίας των σχετικών εργασιών, όπως αναφέρονται στη σχετική Τεχνική
Περιγραφή.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Μαγούλα 24 / 04 / 2020
Οι Συντάξαντες

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη 24 / 04 /2020
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.

Δημοσθένης Τσαπάρας
Γεωπόνος ΠΕ, με A’ βαθμ.
Δημήτριος Λιακάκος
Πολιτικός Μηχανικός με A’ βαθμ.
Μιχαήλ Αναστασιάδης
Γεωπόνος ΠΕ, MSc με A’ βαθμ.
Πρ. Τμήματος Π.Ε.Π.Π.
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