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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
Η παξνχζα ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ
ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο γηα ην έηνο 2020 ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο δηαηάμεηο.
Ο Γήκνο Γνξηπλίαο δε δηαζέηεη ΥΤΣΑ, νχηε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ
θαη δελ έρεη νξηζζεί ην ρέδην Γξάζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 4316/2014, φπσο επηζεκαίλεηαη
θαη ζην κε αξηζκ.πξση.1076/5.10.2016 έγγξαθν ηεο Γ.Γ. πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Σαπηφρξνλα δελ έρεη θαζνξηζζεί επαθξηβψο ε ρξνληθή δηαζεζηκφηεηα
ησλ πξνβιεπφκελσλ κνλάδσλ ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ» γηα ηε δηάζεζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη κε
δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο δηαρείξηζεο πνπ λα
δηαρεηξίδεηαη ν ΦΟΓΑ Πεινπνλλήζνπ πνπ λα κπνξνχλ λα δερζνχλ ηα ζχκκεηθηα απνξξίκκαηά
απαηηείηαη ε πξφβιεςε ηεο δηάζεζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζε
λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο γηα ην έηνο 2020. Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνο
ιφγνπο απαηηείηαη λα δηαζθαιηζζεί ε κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Ζ
κεηαθνξά ζα γίλεηαη από αδεηνδνηεκέλν γηα ηελ εξγαζία απηή θνξέα κε αδεηνδνηεκέλα κέζα
πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνύλ ζε αδεηνδνηεκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο (επεμεξγαζίαο θαη
δηάζεζεο) ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ.
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη σο εμήο: Σα απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζα
πξνζέξρνληαη ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ φπνπ ηα
απνξξίκκαηα ζα κεηαγγίδνληαη ζηα εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ κέζα (απνξξηκκαηνθηβψηηα) ηνπ αλαδφρνπ.
Σα απνξξίκκαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ εδαθηθή επηθάλεηα (απνθπγή
ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο, δεκηνπξγίαο ζηξαγγηζκάησλ, νζκψλ θ.ιπ.). Η κειέηε αλαθέξεηαη ζηα δεκνηηθά
απφβιεηα (νηθηαθά απφβιεηα θαη παξφκνηα απφβιεηα απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βηνκεραλίεο θαη
ηδξχκαηα) ηεο θαηεγνξίαο 20 ζχκθσλα κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ Δπξσπατθνχ Κψδηθα Απνβιήησλ
πεξηιακβαλνκέλσλ κεξψλ ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ (2003: άιια δεκνηηθά απφβιεηα, 200301: αλάκεηθηα
δεκνηηθά απφβιεηα, 200302 απφβιεηα απφ αγνξέο, 200303
ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ δξφκσλ, 200307: νγθψδε απφβιεηα, 2002 απφβιεηα θήπσλ θαη
πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απφβιεηα λεθξνηαθείσλ 200201 βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα) θαζψο
θαη ην ππφιεηκκα απφ ην ΚΓΑΤ Σξίπνιεο απφ ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ (191212: Τπφιεηκκα
απφ ηελ εξγαζία ηεο δηαινγήο).
ηε ζπλέρεηα κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ηα απνξξίκκαηα πνπ παξαιήθζεθαλ απφ ηα εηδηθά θαη
αδεηνδνηεκέλα γηα ηελ εξγαζία απηή νρήκαηα ζα κεηαθέξνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηνλ
αδεηνδνηεκέλν θαη λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ρψξν δηαρείξηζήο ηνπο. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο
γηα ηελ άκεζε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ψζηε λα κελ παξακέλνπλ αδηάζεηα απνξξίκκαηα. Η
παξαιαβή θαη κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζα πξνζαξκφδεηαη κε ηηο ψξεο θαη ηηο εκέξεο
απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο . Δάλ θαηαζηεί αλάγθε κπνξεί λα δεηεζεί

πξφζζεην απνξξηκκαηνθηβψηην ή φρεκα ζε αλακνλή π.ρ. γηα ηελ πεξίνδν αηρκήο (Ινχληνο –
επηέκβξηνο).
Η δηαρείξηζε ζηελ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ απνξξηκκάησλ, δειαδή ηηο εξγαζίεο αλαθχθισζεο, αλάθηεζεο θαη δηάζεζεο ησλ δεκνηηθψλ
απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηεο επίβιεςεο
ησλ ρψξσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη δηάζεζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα αθνξά ζηνλ κεραληθφ
δηαρσξηζκφ κε δηαινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θνκπνζηνπνίεζε ηνπ δηαρσξηδφκελνπ
νξγαληθνχ θιάζκαηνο, ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ηε δηάζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο.
Η πνζφηεηα γηα ην έηνο 2020 ππνινγίδεηαη, βάζεη ησλ πνζνηήησλ πνπ παξήρζεζαλ ηα
πξνεγνχκελα έηε, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, εκπεηξηθψλ ππνινγηζκψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
θαζαξηφηεηα, εθηηκήζεσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη πεξηνδηθψλ δπγίζεσλ ησλ θνξηίσλ ησλ
απνξξηκκαηνθφξσλ, ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 (Κ.Α.
20.6277.012), ζε 2.436 ηόλνπο.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γίλεηαη βάζεη ηεο ηηκήο κνλάδαο πνπ είλαη ην θφζηνο αλά
ηφλν λφκηκα κεηαθεξφκελσλ θαη λφκηκα δηαρεηξηδφκελσλ απνβιήησλ. Η ηηκή απηή παξακέλεη ζηαζεξή
θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή κνλάδαο επί ηε
ζπλνιηθά λφκηκα κεηαθεξφκελε θαη λφκηκα επεμεξγαδφκελε θαη δηαηηζέκελε πνζφηεηα. Απαηηείηαη
γη΄απηφ ε δχγηζε ησλ κεηαθεξφκελσλ απνβιήησλ. Δπεηδή ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο δελ ππάξρεη
πηζηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζε γηα ηε δύγηζε ησλ απνξξηκκάησλ, αλαγθαζηηθά ε δχγηζε ζα γίλεηαη
εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο . Σα απνξξίκκαηα πνπ ζα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα
δπγίδνληαη αλά δξνκνιφγην κεηαθνξάο θαη ε πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην δπγνιφγην. Πξφζζεηα
ζα γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ απνθνκηδφκελσλ απνξξηκκάησλ πξνο κεηαθνξά ζην λφκηκν ρψξν κε ηηο
πνζφηεηεο ησλ απνβιήησλ πνπ παξαδφζεθαλ ζην λφκηκν ρψξν. O Γήκνο Γνξηπλίαο δχλαηαη λα δεηήζεη
αλά πάζα ζηηγκή επηπιένλ δχγηζε ησλ κεηαθεξφκελσλ απνξξηκκάησλ θαη εθηφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο. Η επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Γνξηπλίαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζε 175.197,12€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
24% (Κ.Α. 20.6277.012). Η αλάζεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, πνπ ζα πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο θαη ηεο δηαθήξπμεο. Η δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη 12 κήλεο από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Δάλ θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο δνζεί νξηζηηθή ή πξνζσξηλή ιχζε ζηα πιαίζηα ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Πεινπνλλήζνπ ή ν Γήκνο
Γνξηπλίαο εμεχξεη άιιε πξνζσξηλή ιχζε επεμεξγαζίαο ή δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ, ε ζχκβαζε
πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην δηαγσληζκφ ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα ην Γήκν Γνξηπλίαο .
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ
Άξζξν1
Μεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ελόο ηόλνπ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ
Σηκή πξνυπνινγηζκνχ: Πελήληα νθηψ επξψ (58,00€) αλά ηφλν λφκηκα κεηαθεξφκελσλ θαη λφκηκα
δηαρεηξηδφκελσλ δεκνηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ, ε νπνία παξακέλεη ζηαζεξή ρσξίο αλαζεψξεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα θαη ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη βάζεη ηεο δχγηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο ζην
λφκηκν ρψξν επεμεξγαζίαο. Απφθνκκα απφ ην ηξηπιφηππν ησλ δπγνινγίσλ, ππνγεγξακκέλν θαη
ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ππνδνρήο ησλ απνξξηκκάησλ, ζα πεξηέξρεηαη κε θξνληίδα ηνπ
αλαδφρνπ ζηελ ππεξεζία επίβιεςεο ζε κελαία θαηάζηαζε.
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ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΩΝ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ εξγαζία ηεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο ησλ
απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο ζε λφκηκε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο (επεμεξγαζίαο θαη
δηάζεζεο), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, γηα ην έηνο 2020. ηελ
πεξίπησζε πνπ ζην δηάζηεκα απηφ δνζεί νξηζηηθή ή πξνζσξηλή ιχζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Πεινπνλλήζνπ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
Γήκνο Γνξηπλίαο εμεχξεη πξνζσξηλή ιχζε κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο ή δηάζεζεο ησλ
απνξξηκκάησλ ηνπ, ε ζχκβαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα ιχεηαη αδεκίσο γηα
ην Γήκν.
ΑΡΘΡΟ 2: ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Η δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δηέπνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
-ηνπ Ν. 3852/2010, Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –
Καιιηθξάηεο
- ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06)
-τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ147Α/8.8.16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
-του N. 4555/18 (ΦΔΚ 133Α’/19.07.2018') «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε
ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
-ηνπ Ν. Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α΄/8-8-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
-ηνπ Ν. N.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26.3.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο … θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο».ηνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
-ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο…..»

-ηνπ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 83Α/11-04-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε
θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»
- ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ
θεθαιαίνπ --ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
-ηνπ Ν. Ν.3886/2010 (Φ.Δ.Κ.173 /Α΄) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ
ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία
-ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
-ηνπ Ν.3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α') «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαζψο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηνχ κε ην άξζξν 23
ηνπ Ν. 4210/13
-ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ147Α/8.8.16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
-ηελ ππ' αξηζκ. ΚΤΑ Π1/2380/18.12.2012 «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ»
-ηνπ Ν.1650/1986 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ 160/Α/18.10.1986), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη
96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 91/Α/25.04.2002)
-ηνπ Π.Γ. 148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ
ζην πεξηβάιινλ - Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 190/Α/29.09.2009)
-ηνπ Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε
κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ
Οδεγία 2008/98/ΔΚ – Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο» πνπ ελζσκαηψλεη ζην εζληθφ δίθαην ηελ νδεγία-πιαίζην 2008/98/ΔΔ γηα ηα απφβιεηα,
-ηνπ Ν. 4014/11 (ΦΔΚ 209/Α/21-9-11) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (άξζξν 12)
-ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΦΔΚ1909B/2003) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ
Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη
- Σεο ΚΤΑ Αξηζκ. Οηθ. 51373/4684 (ΦΔΚ 2706Β/2015) «Κχξσζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο
Απνβιήησλ».
-Σν Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο
ΑΡΘΡΟ 3: ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο:
1. Η χκβαζε θαη ε Γηαθήξπμε
2. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
3. Σν Σηκνιφγην θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο
4. Η Σερληθή Έθζεζε
5. Η ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνινπζνχλ ηα επξσπατθά πξφηππα θαη ηηο επξσπατθέο ηερληθέο
εγθξίζεηο κε ηηο νπνίεο ελαξκνλίδνληαη θαη νη εζληθνί ππνρξεσηηθνί θαλφλεο.
4.1.Απνξξηκκαηνθηβώηηα
Σα απνξξηκαηνθηβψηηα ζα είλαη θιεηζηνχ ή αλνηρηνχ ηχπνπ, ζηεγαλνπνηεκέλνπ ππζκέλα, κέζνπ
φγθνπ 35m3. Θα θέξνπλ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο εμνπιηζκνχο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ
απνξξηκκάησλ θαη ζα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά νρήκαηα αλαιφγνπ ηθαλφηεηαο. Η ηνπνζέηεζε θαη ε
θαηαζθεπή ησλ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ ζα δηαζθαιίδεη ηε κε δηαξξνή ζηξαγγηζκάησλ θαηά ηε
θφξησζε/παξαιαβή, αλακνλή θαη κεηαθνξά ηνπο ζην ρψξν δηάζεζεο. ε πεξίπησζε ρξήζεο αλνηρηψλ
απνξξηκκαηνθηβσηίσλ, απηά θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζα θαιύπηνληαη ππνρξεσηηθά ζε φιν ην
πιάηνο θαη κήθνο ηνπο κε αλζεθηηθφ θάιπκκα. Σν πιήζνο ησλ απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο . Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο
γηα ηελ άκεζε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα απνθνκηδήο ηνπ Γήκνπ
Γνξηπλίαο έηζη ψζηε λα κελ παξακέλνπλ αδηάζεηα απνξξίκκαηα.
4.2. Ορήκαηα κεηαθνξάο
Σα νρήκαηα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα απνξξηκκαηνθηβψηηα κπνξεί λα είλαη είηε:
(α) φρεκα ηξηψλ (3) ή ηεζζάξσλ (4) αμφλσλ επί ηνπ νπνίνπ θέξεηαη αλεμάξηεηα
απνξξηκκαηνθηβψηην κεηαθηλνχκελν κε θαηάιιειν κεραληζκφ ηνπ νρήκαηνο ή
(β) ζπξκφο κε ξπκνπιθφ θαη ξπκνπιθνχκελν φρεκα επί ησλ νπνίσλ θέξνληαη αλεμάξηεηα
απνξξηκκαηνθηβψηηα, κεηαθηλνχκελα κε θαηάιιειν κεραληζκφ ηνπ ειθπζηήξα ή
(γ) φρεκα πνπ θέξεη θηβσηάκαμα πνπ ζα είλαη θαηάιιεια θαιπκκέλε θαηά ηελ κεηαθνξά.
Σα νρήκαηα ζα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ άπνςεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο
ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ. θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο θαη ζα θέξνπλ
φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο εμνπιηζκνχο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ. Θα είλαη
εθνδηαζκέλα κε άδεηα θπθινθνξίαο, απφδεημε πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, αζθάιηζε. Οη
νδεγνί ζα δηαζέηνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή άδεηα.
4.3. Δγθαηαζηάζεηο Γηαρείξηζεο
Σα νρήκαηα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα απνξξηκκαηνθηβψηηα κπνξεί λα είλαη είηε: (α) φρεκα ηξηψλ (3)
ή ηεζζάξσλ (4) αμφλσλ επί ηνπ νπνίνπ θέξεηαη αλεμάξηεηα απνξξηκκαηνθηβψηην κεηαθηλνχκελν κε
θαηάιιειν κεραληζκφ ηνπ νρήκαηνο ή (β) ζπξκφο κε ξπκνπιθφ θαη ξπκνπιθνχκελν φρεκα επί ησλ
νπνίσλ θέξνληαη αλεμάξηεηα απνξξηκκαηνθηβψηηα, κεηαθηλνχκελα κε θαηάιιειν κεραληζκφ ηνπ
ειθπζηήξα ή (γ) φρεκα πνπ θέξεη θηβσηάκαμα πνπ ζα είλαη θαηάιιεια θαιπκκέλε θαηά ηελ
κεηαθνξά. Σα νρήκαηα ζα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε απφ άπνςεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο,
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ. θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο
δηαηάμεηο θαη ζα θέξνπλ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο εμνπιηζκνχο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ
απνξξηκκάησλ. Θα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα θπθινθνξίαο, απφδεημε πιεξσκήο ηειψλ
θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, αζθάιηζε. Οη νδεγνί ζα δηαζέηνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή άδεηα.
Αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο επαξθνχο δπλακηθφηεηαο 2.127 ηφλνπο/έηνο
ζχκκεηθησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ (αλάθηεζε πιηθψλ κέζσ κεραληθήο ή / θαη ρεηξσλαθηηθήο
δηαινγήο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο δηαρσξηζκέλνπ νξγαληθνχ
θιάζκαηνο γηα παξαζθεπή εδαθνβειηησηηθνχ ή / θαη παξαγσγή βηναεξίνπ θαη δηαρείξηζε ή
πξνζσξηλή απνζήθεπζε ή ηειηθή δηάζεζε ππνιείκκαηνο).
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ
Οη ζπκβαηηθέο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη
άββαην, ζχκθσλα κε εβδνκαδηαίν πξφγξακκα πνπ ζα ζπληάζζεηαη απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα
ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ζα θνηλνπνηείηαη εγθαίξσο ζηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
παξαιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ησλ ζπιιερζέλησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο

θαη λα ηα απνκαθξχλεη ζχκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη
αλζπγηεηλέο θαηαζηάζεηο (νζκέο, αλάπηπμε εληφκσλ θ.ιπ.). Η κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζα
πξνζαξκφδεηαη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο σο πξνο ηηο ψξεο θαη ηηο
εκέξεο απνθνκηδήο ζε εβδνκαδηαία θαη κελαία βάζε. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην
ζπκβαηηθφ αληηθείκελν εθφζνλ απαηηεζεί θαη Κπξηαθέο θαη αξγίεο (κέρξη 8 Κπξηαθέο θαη αξγίεο ην
ρξφλν) θαζψο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθησλ αλαγθψλ. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άκεζε
κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ψζηε λα κελ κέλνπλ αδηάζεηα απνξξίκκαηα. Πξφζζεηα εάλ θαηαζηεί
αλάγθε κπνξεί λα δεηεζεί πξφζζεην απνξξηκκαηνθηβψηην ή φρεκα ζε αλακνλή π.ρ. θαηά ηηο
πεξηφδνπο αηρκήο (ενξηέο, Ινχληνο – επηέκβξηνο).
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ
1.Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ:
α) ηελ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο δεκνηηθώλ απνβιήησλ θαη ππνιείκκαηνο ΚΓΑΤ πνπ
ζα είλαη ζε ηζρύ θαη ζα θαιύπηεη όιε ηε ρσξηθή έθηαζε ζηελ νπνία ζα θηλνύληαη ηα νρήκαηα
γηα ηελ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ από ην Γήκν Γνξηπλίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζήο
ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζή ηνπο ζα γίλεηαη εθηφο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζα
πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ην ζχλλνκν ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο κεηαθνξάο
β) ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο (γηα ζχκκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα
θαη γηα δπλακηθφηεηα πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνο επεμεξγαζία πνζφηεηα απφ ην Γήκν Γνξηπλίαο
2.436 ηφλνη ην έηνο 2020 φπσο αλάθηεζε πιηθψλ κέζσ κεραληθήο ή / θαη ρεηξσλαθηηθήο δηαινγήο
κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο δηαρσξηζκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο γηα
παξαζθεπή εδαθνβειηησηηθνχ ή / θαη παξαγσγή βηναεξίνπ θαη δηαρείξηζε ή πξνζσξηλή
απνζήθεπζε ή ηειηθή δηάζεζε ππνιείκκαηνο).
γ) ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ γηα ην ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο.
δ) νπνηαδήπνηε άδεηα πνπ λα ηεθκεξηώλεη ηε λνκηκόηεηα θαη ηελ αξηηόηεηα ηεο δηαρείξηζεο
ησλ απνξξηκκάησλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (π.ρ. άδεηα κεηαθνξάο ππνιείκκαηνο).
ε) ζηνηρεία γηα ηελ ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφδνπλ
(εμνπιηζκφο, πξνζσπηθφ, εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζην ζύλνιν ηεο
ππεξεζίαο θαη όρη γηα κέξνο απηήο, θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ εκπεηξία θαη
ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζε αλάινγεο εξγαζίεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηελ ππεξεζία θαη ζπγθεθξηκέλα: -ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ
κεηαθνξάο κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ κέζσλ ζπιινγήο (απνξξηκαηνθηβψηηα ζηεγαλνπνηεκέλνπ
ππζκέλα, θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ ηχπνπ, κέζεο ρσξεηηθφηεηαο 35m3 γηα ηελ παξαιαβή ησλ
απνξξηκκάησλ) θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (φρεκα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν δηαγσληδφκελνο κε
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο. Η θαηνρή νρήκαηνο
κεηαθνξάο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε : Βηβιίν κεηαβνιψλ θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο
νρήκαηνο - Άδεηα θπθινθνξίαο- Απφδεημε πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο ηξέρνληνο έηνποΑπνδεηθηηθφ αζθάιηζεο- Αληίγξαθν ηερληθνχ ειέγρνπ ΚΣΔΟ- Πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνύ, ησλ
ππνδνκώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο κε ηερληθή έθζεζε γηα ηνλ
ηξφπν επεμεξγαζίαο, ηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηηο εκεξεζίσο
δηαρεηξηδφκελεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο πνζφηεηεο, δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ζε έθηαθηεο αλάγθεο
θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ πξνζθνκίδνληαο θαη αληίζηνηρεο
αδεηνδνηήζεηο (ιεηηνπξγίαο, πεξηβαιινληηθέο, κεηαθνξάο ππνιείκκαηνο θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηεο ππεξεζίαο.
3. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο, είηε
απηνηειψο, είηε ζπλδπαζηηθά κε ηε κνξθή θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο, είηε θαηφπηλ θαηνρήο
ζπκβάζεσλ κε αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο - αλαγλσξηζκέλνπο παξφρνπο πνπ πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ
απαηηήζεσλ κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο 2.436 ηφλσλ απνβιήησλ γηα ην έηνο 2020.
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο θαη Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο πεξί θαζαξηφηεηαο, κεηαθνξάο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.

5. Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο .
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή ηηο εηδηθέο ή
γεληθέο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ν Γήκνο δχλαηαη λα πξνρσξεί ζηελ
πξνζσξηλή ή ζηελ νξηζηηθή ιχζε ηεο ζπλεξγαζίαο ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα
δηαθπγφληα θέξδε.
6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Α) Ηκεδαπά θαη αιινδαπά Φπζηθά θαη Ννκηθά
Πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνη πάξνρνη ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ Β) Δλψζεηο παξφρσλ ησλ ελ ιφγσ
ππεξεζηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά Γ) πλεηαηξηζκνί Γ) Κνηλνπξαμίεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο, ζε θξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη ελψζεηο θαη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ
θαηαθπξσζεί ζε απηή ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη
κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (π.ρ. θνηλνπξαμία), ζχκθσλα κε ην Άξζξν 19 ηνπ
Ν. 4412/2016.
7. Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα
ακείβεηαη θαη ζα αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. Απαγνξεύεηαη ξεηά ε απαζρόιεζε
αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνύ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ απηνί ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ
λφκηκε άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.
8. Η ππνθαηάζηαζε / αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ ζην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ζχκβαζεο ηεο
ππεξεζίαο επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 4412 /2016.
9. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο
Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.), ηνπ Καλνληζκνχ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.
10. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηηο δεκηέο πξνο ηξίηνπο ηηο νπνίεο ηπρφλ πξνμελήζεη
θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ κε ππαηηηφηεηά ηνπ.
11. Ο Γήκνο Γνξηπλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο εθηειεί
ηελ εξγαζία κε θαζπζηεξήζεηο ή πιεκκειψο λα επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζην Ν4412/2016
πνηληθέο ξήηξεο. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
12. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη φισλ ησλ
αλαγξαθφκελσλ ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο. Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην
ζχλνιν ηεο δηαθεξπζζφκελεο Τπεξεζίαο θαη φρη γηα κέξνο απηήο. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο γηα κέξνο κφλν ηεο δηαθεξπζζφκελεο Τπεξεζίαο.
Απνθιείεηαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζπκκεηέρσλ πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ
ηερληθψλ ή/θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηα φξηα ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΖΡΩΜΖ
Ο αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη αλά ηφλν, λφκηκα κεηαθεξφκελσλ θαη λφκηκα δηαηηζέκελσλ πξνο
δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. Η επίβιεςε ζα γίλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πνζνηήησλ (επηκέηξεζε) ζα γίλεηαη
βάζεη ησλ πνζνηήησλ ησλ κεηαθεξφκελσλ απνξξηκκάησλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε δχγηζή ησλ
απνξξηκκαηνθηβσηίσλ πξν θαη κεηά ηελ παξάδνζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ αδεηνδνηεκέλν ρψξν.
Κάζε κεηαθνξά (δξνκνιφγην) ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε απνζηνιήο ππνγεγξακκέλν απφ ην
αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν απφ ην θνξέα ππνδνρήο.
Απφθνκκα απφ ην ηξηπιφηππν ησλ δπγνινγίσλ, ππνγεγξακκέλν θαη ζθξαγηζκέλν από αξκόδην
ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα πεξηέξρεηαη ζηελ ππεξεζία επίβιεςεο ζε
εβδνκαδηαία θαηάζηαζε κε θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ. ην απφθνκκα εθηφο απφ ην κηθηφ βάξνο θαη
ην απφβαξν, ζα ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ε ψξα, ε εκεξνκελία θαη ην
νλνκαηεπψλπκν ηνπ νδεγνχ. ην ηέινο θάζε κήλα ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνίεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ
αλάδνρν πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εβδνκαδηαίεο θαηαζηάζεηο κε ηα δπγνιφγηα, ζα

ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ
παξνρήο ππεξεζηψλ ζα δξνκνινγείηαη ε πιεξσκή ηνπ εξγνιάβνπ. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη
λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη θάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ
απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, έμνδα δηνδίσλ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. πιελ ηνπ
Φ.Π.Α. θαη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.
Η ηηκή αλά ηφλν κεηαθεξφκελσλ θαη δηαηηζέκελσλ πξνο δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ παξακέλεη
ζηαζεξή ρσξίο αλαζεψξεζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε
πνπ θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα
αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά
πηζηνπνηνχκελν πξνο πιεξσκή πνζφ. ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά ην λφκν.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΖΜΗΔ – ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ
Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ
ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα. Οη επζχλεο, αζηηθέο θαη πνηληθέο βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
Ο Γήκνο Γνξηπλίαο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
εηδνπνηήζεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνβεί ζηελ
επαλφξζσζή ηεο. ε πεξίπησζε βιαβψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ή αδπλακίαο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε άιιν, έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν
πξφγξακκα εξγαζηψλ ρσξίο δηαθνπή (ε δηαθνπή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
αληηζηνηρεί ζην επφκελν πξφγξακκα απνθνκηδήο).
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη 12 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο. Η ππεξεζία ζα εθηειείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε ζπλάξηεζε κε ην
πξφγξακκα απνθνκηδήο ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΤΘΤΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο, ηεο θαζαξηφηεηαο, ηεο πγηεηλήο
θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεραλεκάησλ θαη γηα ηελ έθδνζε ηπρφλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ,
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θέξνληαο κνλνκεξψο θάζε επζχλε γηα νηαλδήπνηε ζπλέπεηα πνπ πξνθχπηεη
απφ ηε κε ηήξεζε απηψλ.
Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ έρνληαο θαη
θάζε άιιε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αθφκε θαη αλ
απηφ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ή παξάιεηςε απηνχ αιιά ζε ηπραίν γεγνλφο.
Όζεο επηβαξχλζεηο, ππνρξεψζεηο θ.ιπ. πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο εθηειέζεσο ηεο ππεξεζίαο
(π.ρ. δηφδηα, πξφζηηκα θ.ιπ.) ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο.
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Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Μειεηώλ & Υσξνηαμίαο
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