ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ.: 44/19 Τ.Υ.
CPV:90511000-2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 19.865,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Προϋπ/σμός: 19.865,00 ευρώ
ΦΠΑ 24%:
4.767,60 ευρώ
ΔΑΠΑΝΗ:
24.632,00 ευρώ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
CPV:90511000-2
Α.Μ.: 44/19 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.632,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με το με αρ.πρωτ. 13783/20-6-19 και αρ. σχεδίου 4135
αίτημα του Προϊστάμενου Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και
Πρασίνου και αφορά την παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη συλλογή και μεταφορά βλαστικών
απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης με τη χρήση ανοικτών απορριμματοκιβωτίων
χωρητικότητας 30-35 m3, με έναν ανάδοχο διότι από τη φύση τους οι συγκεκριμένες
υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωριστούν.
Λόγω των συχνών καταρρακτωδών βροχών των τελευταίων εβδομάδων στην περιοχή
δημιουργήθηκαν πλημμύρες και φραγές φρεατίων όμβριων υδάτων καθώς τα νερά της
βροχής παρέσυραν κλαδιά σε όλο το Δήμο Πεντέλης. Επιπλέον η συσσώρευση σε διάφορα
σημεία μεγάλου όγκου κλαδιών και άλλων βλαστικών απορριμμάτων καθιστά άμεση την
αποκομιδή τους καθότι αποτελούν εστίες ανάφλεξης πυρκαγιάς.
Ως εκ τούτου συντάσσεται η παρούσα μελέτη λόγω του κατεπείγοντος.
Η απόρριψη των βλαστικών απορριμμάτων θα απορρίπτεται όπου είναι απαραίτητο με
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου λόγω του ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και
την αντίστοιχη τεχνογνωσία για κάτι τέτοιο ,ούτε τα μέσα για τη φόρτωση και μεταφορά των εν
λόγω απορριμμάτων.
Η εν λόγω υπηρεσία θα καλύψει τις ανάγκες της Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής
Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πεντέλης, για τη Δημοτική Κοινότητα
Μελισσίων. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι μέχρι τη λήξη του συμβατικού αντικειμένου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών είναι 24.632,60€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και θα
βαρύνει τον ΚΑ 20-6277.005 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε.
με βαθμό Γ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ.
με βαθμό Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4
με βαθμό Α

2

Αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
CPV:90511000-2
Α.Μ.: 44/19 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.632,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη συλλογή και μεταφορά
βλαστικών απορριμμάτων της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2019 με τη
χρήση ανοικτών απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 30-35 m3 και συντάσσεται λόγω
κινδύνου ανάφλεξης και πρόκλησης φωτιάς καθώς και για να προληφθούν φαινόμενα
πλημμυρών από τη μετακίνηση των βλαστικών απορριμμάτων μετά από καταιγίδες.
Τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα παραπάνω απορριμματοκιβώτια θα είναι κατ
εκτίμηση:
• Όχημα τριών αξόνων επί του οποίου θα φέρεται ανεξάρτητο απορριμματοκιβώτιο
μετακινούμενο με κατάλληλο μηχανισμό του οχήματος (HOOK LIFT).Η ελάχιστη
χωρητικότητα του απορριμματοκιβωτίου θα είναι τριάντα (30) m3.
• Συρμός με ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο όχημα επί των οποίων θα φέρονται
ανεξάρτητα απορριμματοκιβώτια, μετακινούμενα με κατάλληλο μηχανισμό του
ανελκυστήρα. Η ελάχιστη χωρητικότητα του συνόλου των απορριμματοκιβωτίων
(αθροιστικά) θα είναι εξήντα (60) m3.
Η δυνατότητα μεταφοράς των οχημάτων θα είναι σύμφωνα με τα όρια του Κ.Ο.Κ. ωφέλιμου
φορτίου 14 τόνων (για όχημα τριών αξόνων) και 18 τόνων (ρυμουλκό μετά
ρυμουλκούμενου).Τα οχήματα θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και
λειτουργίας, εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την
εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις. Οι
οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική άδεια και προϋπηρεσία, τουλάχιστον τριών
ετών.
Η
προϋπολογισθείσα
δαπάνη
της
παροχής
υπηρεσιών
είναι
24.632,60€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και θα
βαρύνει τον ΚΑ 20-6277.005 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε.
με βαθμό Γ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ.
με βαθμό Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4
με βαθμό Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
CPV:90511000-2
Α.Μ.: 44/19 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.632,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι τιμές ελήφθησαν βάση της προσφερόμενης τιμής για το
απορριμματοκιβώτιο, στον προηγούμενο συνοπτικό διαγωνισμό.

συγκεκριμένο

Άρθρο 1: Συλλογή και μεταφορά βλαστικών απορριμμάτων με ανοικτό
απορριμματοκιβώτιο 30-35 m3 σε χώρο διαχείρισης, επιλογής αναδόχου με σκοπό
την απόρριψη στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων ή όπου αλλού ορίσει ο ΕΔΣΝΑ.
Τιμή μονάδας: 1 (δρομολόγιο)
Ενδεικτική τιμή μονάδας, χωρίς ΦΠΑ: εκατό σαράντα πέντε ευρώ (145,00 ευρώ).

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε.
με βαθμό Γ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ.
με βαθμό Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4
με βαθμό Α

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ
Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
CPV:90511000-2
Α.Μ.: 44/19 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.632,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.
(Ο αριθμός των δρομολογίων επιλέχθηκαν μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Διοικητικής
Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πεντέλης.)

Α) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 30-35 m3 ΣΕ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΥ
ΑΛΛΟΥ ΟΡΙΣΕΙ Ο ΕΔΣΝΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ.
Εκτιμούμενο Κόστος ενός (1) δρομολογίου: εκατον σαράντα πέντε ευρώ (145,00€).
(Συνολικό Εκτιμούμενο Κόστος συλλογής και μεταφοράς (137 δρομ. Χ 145,00€
=19.865,00€).
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 30-35 m3= 19.865,00€.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
24.632,60€.

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε.
με βαθμό Γ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ.
με βαθμό Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4
με βαθμό Α

:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ.
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
CPV:90511000-2
Α.Μ.: 44/19 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.632,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της υπηρεσίας
Η συλλογή και μεταφορά βλαστικών απορριμμάτων της Δ.Κ. Μελισσίων του
Δήμου Πεντέλης για το έτος 2019.
ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις.
Για την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις :
α. N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
β. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων
γ. Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
δ. Ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
ε. Όλοι οι σχετικοί νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα που προσάρμοσαν την
Ελληνική Νομοθεσία προς το Κοινοτικό Δίκαιο.
και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος,
Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί των τιμών
μονάδας του τιμολογίου της μελέτης, για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της μελέτης, σύμφωνα με το Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις
Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
ΑΡΘΡΟ 3O: Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που
θα χρησιμοποιεί για τη κάλυψη της υπηρεσίας. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν
στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η Τεχνική υποδομή και οργάνωση που
διαθέτουν και θα εφαρμόσουν.
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος
σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της υπηρεσίας του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αστυνομικές και
υγειονομικές διατάξεις, περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.
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Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της
υπηρεσίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται
ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση
απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια η οποία θα
θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς που θα
χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε
περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του
συμβατικού έργου.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας.
Τα δρομολόγια των μηχανημάτων θα εκτελούνται από τον ανάδοχο από Δευτέρα έως
Παρασκευή. Οι εργασίες αποκομιδής θα γίνονται κατά υπόδειξη του Δήμου.
Η εκτιμώμενη και μη δεσμευτική ποσότητα δρομολογίων για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης έχει ως εξής :
Ποσότητα Είδος αποκομιδής
137
Δρομολόγια συλλογής και μεταφοράς
βλαστικών απορριμμάτων με ανοικτά
απορ/τία 30-35 m3
ΑΡΘΡΟ 5ο : Προϋπολογισμός δαπάνης.
Το
ύψος
της
δαπάνης
της
υπηρεσίας
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

ανέρχεται

σε

24.632,60€,

ΑΡΘΡΟ 6ο : Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος
αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή
της συμβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Προθεσμία εκτέλεσης έργου .
Αφετηρία μετρήσεως των προθεσμιών είναι η ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού εκτέλεσης των εργασιών. Η διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας θα
είναι μέχρι τη λήξη του συμβατικού αντικειμένου.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Τα παραδοτέα.
Η παρακολούθηση της υπηρεσίας, η παραλαβή της και τα παραδοτέα από τον
ανάδοχο, θα οριστούν με όρους της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις -εγγυήσεις.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών είναι 24.632,60€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.
Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται και είναι ανάλογη:
α) Με τα δρομολόγια εκφόρτωσης των απορριμματοκιβωτίων.
Όλα τα παραπάνω, που θα εκτελούνται από τον ανάδοχο, θα βεβαιώνονται από
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και κάθε τέλος του μήνα θα συντάσσεται αναλυτική
κατάσταση πιστοποίησης των υπηρεσιών από τον ανάδοχο που θα συνοδεύεται από
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Η υποβαλλόμενη πιστοποίηση θα
ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών
και μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα προωθείται η
πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα
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νομοθεσία διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Ευθύνες αναδόχου.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την
ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί , για την εκτέλεση του έργου και για την
πρόληψη ζημιών-ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για
ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει
αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις
διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας παροχής
της υπηρεσίας ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών, χωρίς διακοπή.
Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία
εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας και να ενημερώσει με ποιον τρόπο και
σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωσή της.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Περιεχόμενο προσφοράς.
Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού
υποχρεωτικά τα παρακάτω:
Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του προσφερόμενου
εξοπλισμού και τη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου. Συγκεκριμένα :
1. Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση του
προσφέροντα σε ανάλογες εργασίες.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων.
3. Τεχνική Έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και
τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
4. Λοιπά τεχνικά στοιχεία.
Την Τεχνική Προσφορά θα συνοδεύουν απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού τα
εξής δικαιολογητικά κατ ελάχιστον :
α) Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από την
Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003
β) Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
γ) Σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ, για την απόρριψη στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων.
δ) Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001,
ISO 14001 ή EMAS για την περιβαλλοντική διαχείριση και ΟΗSAS 18001 για την
υγιεινή και ασφάλεια, από αναγνωρισμένο φορέα που να είναι σε ισχύ κατά την
ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
ε) Άδειες κυκλοφορίας για τουλάχιστον 2 ιδιόκτητα οχήματα τριών αξόνων EURO III
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μεταφορά απορριμματοκιβωτίων 35 m3 και press
container 23m3, είτε εναλλακτικά συρμό με ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο όχημα
EURO III αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
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Για τα αντίστοιχα οχήματα θα προσκομιστούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και
οι κάρτες ΚΤΕΟ.
ζ) Διπλώματα τουλάχιστον 2 οδηγών κατηγορίας αντίστοιχης με αυτή που
απαιτείται για τα οχήματα τόσο της μεταφοράς όσο και της συλλογής.
η Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με
την οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει τα παρακάτω:
• τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν
• τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
• το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων
• το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Ποινικές ρήτρες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο
εξοπλισμό και προσωπικό, εντός τριών (3) ημερών μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών , την ακριβή ημερομηνία
που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1.500,00€ για κάθε ημέρα
καθυστέρησης και για 15 συνολικά ημερολογιακά ημέρες. Μετά τη διαπίστωση
παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και
εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και κυρίως να διαθέτει έγκαιρα και σε καλή κατάσταση τον απαιτούμενο
εξοπλισμό φόρτωσης-μεταφοράς, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία
με τις κείμενες διατάξεις.
Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος
εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη αντισυμβατικής
συμπεριφοράς να τον κηρύξει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη
διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλλει τις απόψεις του
εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Γενικές διατάξεις.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν 4412/16 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 20-6-19
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΡΟΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟ Τ.Ε.
με βαθμό Γ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ.
με βαθμό Β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4
με βαθμό Α
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