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1. ΕΙΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παροφςα μελζτθ, αφορά τθν αποκομιδι απορριμμάτων, του παραλιακοφ μετώπου των ΔΕ Ορφανοφ και
Ελευκερών κατά τθν κερινι περίοδο και για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνών από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ περιοχζσ παραμζνουν ςτθν ευκφνθ του Διμου Ραγγαίου.
Ο Διμοσ Ραγγαίου ζχει μόνιμο πλθκυςμό (απογραφι 2011) που ανζρχεται ςε 32.085 κατοίκουσ.
Ο Ρλθκυςμόσ ανά Δθμοτικι Ενότθτα (ΔΕ) φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΟΥΡΟΛΗΣ
9.492
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΩΝ

9.082

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΦΑΝΟΥ

5.249

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΓΓΑΙΟΥ

4.251

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΕΕΩΝ

4.011

ΤΝΟΛΟ

32.085

Κατά τθν κερινι περίοδο παρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ για τισ ΔΕ Ελευκερϊν και
Ορφανοφ, ενϊ για τισ υπόλοιπεσ ΔΕ ο πλθκυςμόσ παραμζνει πρακτικά αμετάβλθτοσ. Κατά τθ κερινι
περίοδο εκτιμάται ότι ο πλθκυςμόσ των ΔΕ Ελευκερϊν και Ορφανοφ τριπλαςιάηεται λόγω τθσ ςθμαντικισ
τουριςτικισ κίνθςθσ που παρατθρείται κυρίωσ ςτθν Ν. Ηρακλείτςα, Ν. Ρζραμο-Αμμόλοφοι, Ραλαιά Εγνατία,
Ραραλία Οφρυνίου, Ραραλία Ορφανίου.
Οι ΔΕ Ελευκερϊν και Ορφανοφ παρά το γεγονόσ ότι όπωσ και ο λοιπόσ Διμοσ ζχουν ζνα ιδιαίτερο
ανάγλυφο, δεδομζνου ότι χαρακτθρίηονται τόςο από θμιορεινό όγκο, όςο και από μεγάλθ παραλιακι ηϊνθ,
παρουςιάηουν τθν χειμερινι περίοδο μζτρια δυςκολία ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν κάλυψθ τθσ αποκομιδισ
των απορριμμάτων, αντίκετα θ κερινι πλθκυςμιακι ζνταςθ δθμιουργεί μεγάλεσ απαιτιςεισ για αυξθμζνθ
παρουςία τόςο ςτο προςωπικό, όςο και ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό, για τον λόγο αυτό ο ανάδοχοσ ο
οποίοσ πρόκειται να επιλεγεί από τθν διαγωνιςτικι διαδικαςία κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα ζμπειροσ
προκειμζνου να διατθρθκεί ςε υψθλό επίπεδο θ κακαριότθτα.
Στον Διμο Ραγγαίου , ζχουν γίνει μετριςεισ των παραγόμενων ποςοτιτων ςτερεϊν απορριμμάτων, από το
ζτοσ 2014 ζωσ ςιμερα. Με βάςθ αυτζσ τισ μετριςεισ εκτιμάται ότι θ ποςότθτα των παραγόμενων
απορριμμάτων για το χρονικό διάςτθμα από 15/5/2022 - 15/9/2022 κα είναι περίπου 3.300,00tn για το
παραλιακό μζτωπο που εκτείνεται από τθν Τοπικι Κοινότθτα Ν. Ηρακλείτςασ ζωσ τθ Ραραλία Οφρυνίου.

Το πρόγραμμα των δρομολογίων κα ςυντάςςεται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να διακζτει το κατάλλθλο προςωπικό και εξοπλιςμό για τθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Το προςωπικό του αναδόχου κα πραγματοποιεί τθν περιςυλλογι των οικιακοφ τφπου απορριμμάτων και τθν
φόρτωςθ τουσ ςτα απορριμματοφόρα από όλεσ τισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ, οικοδομικά τετράγωνα, οδοφσ,
πλατείεσ και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (παιδικζσ χαρζσ κ.τ.λ.) εντόσ του χϊρου ςυμβατικισ εργαςίασ.
Οι εργάτεσ κα παραλαμβάνουν χωρίσ αντίρρθςθ όλα τα απορρίμματα που κα τουσ παραδίδονται ςφμφωνα
με τον κανονιςμό κακαριότθτασ του Διμου είτε αυτά βρίςκονται μζςα ςε κάδουσ, είτε ζξω από αυτοφσ μζςα
ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ, είτε ελεφκερα ςτον δρόμο.
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Τα ανακυκλϊςιμα υλικά εντόσ των μπλε κάδων, τα ογκϊδθ απορρίμματα κακϊσ και τα πράςινα υπολείμματα
που προζρχονται από κλάδεμα δζντρων, κακαριςμό χωραφιϊν, δεν περιλαμβάνονται ςτισ ςυμβατικζσ
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου.
Οι εργάτεσ τθσ Αναδόχου με αποκλειςτικι τουσ ευκφνθ κα επαναφζρουν τουσ κάδουσ ςτισ οριςμζνεσ από τον
Διμο κζςεισ.
Οι υπθρεςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων κα παρζχονται με ςυχνότθτα επτά (7)
θμζρεσ ανά εβδομάδα.
Για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ από όλουσ τουσ προαναφερόμενουσ οικιςμοφσ απαιτείται θ πραγματοποίθςθ
τουλάχιςτον 3 βαρδιϊν ανά θμζρα. Ο ανάδοχοσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί επιπλζον
δρομολόγια/βάρδιεσ ϊςτε να διατθρείται ο ευπρεπιςμόσ και θ κακαριότθτα των περιοχϊν του παραλιακοφ
μετϊπου των Δ.Ε Ορφανοφ και Ελευκερϊν του Διμου Ραγγαίου.
Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα υπάρχει ζνα (1) όχθμα άμεςθσ επζμβαςθσ το οποίο κα είναι
διακζςιμο 24 ϊρεσ/24ωρο.
Ωσ χϊροσ διάκεςθσ των απορριμμάτων ορίηεται ο ΣΜΑ Ελευκεροφπολθσ, εντόσ των Διοικθτικϊν ορίων του
Διμου.
Το κάκε απορριμματοφόρο όχθμα επανδρϊνεται από ζναν (1) οδθγό και δφο (2) άτομα εργατικό προςωπικό.
Με βάςθ τθ ςυχνότθτα αποκομιδισ, τισ παραγόμενεσ ποςότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά του οδικοφ δικτφου,
για τθν εκτζλεςθ τθσ αποκομιδισ των απορριμμάτων εκτιμάται ότι απαιτοφνται:
 Δφο (2) απορριμματοφόρα οχιματα κλειςτοφ τφπου με ςυμπίεςθ τφπου πρζςασ, τεςςάρων αξόνων
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 26m3 και μικτοφ βάρουσ 32-33tn, ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ (εκ των οποίων το ζνα εφεδρικό)
 Τρία (3) απορριμματοφόρα οχιματα κλειςτοφ τφπου με ςυμπίεςθ τφπου πρζςασ, δφο αξόνων
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 16m3 και μικτοφ βάρουσ ζωσ 19tn, ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ (εκ των οποίων το ζνα εφεδρικό)
 Δφο (2) απορριμματοφόρα οχιματα άμεςθσ επζμβαςθσ δφο αξόνων χωρθτικότθτασ ζωσ 6m3 και
μικτοφ βάρουσ 6 ζωσ 8tn, ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ (εκ των οποίων το ζνα εφεδρικό)
Πλα τα παραπάνω οχιματα κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνα με παγκόςμιο ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ
(Global Positioning System – GPS). Τα παραπάνω απορριμματοφόρα κα πρζπει να είναι ςφγχρονθσ
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, για τθν ελαχιςτοποίθςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ και τον
περιοριςμό τθσ θχορφπανςθσ διότι κινοφνται ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ τουριςτικοφ μάλιςτα ενδιαφζροντοσ.
Συγκεκριμζνα επί ποινι αποκλειςμοφ από τον παραπάνω εξοπλιςμό, τα απορριμματοφόρα οχιματα που κα
χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ τουλάχιςτον EURO 6 ενϊ τα εφεδρικά κα
πρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ τουλάχιςτον EURO 5

2. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
2.1. ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Το κόςτοσ προςωπικοφ περιλαμβάνει το κόςτοσ που αφορά ςτθν μιςκοδοςία των οδθγϊν και των εργατϊν
που κα απαςχολθκοφν για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ. Ο υπολογιςμόσ τθσ μιςκοδοςίασ
του προςωπικοφ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα:

3

α/α

Περιγραφι

Ετιςιεσ Μικτζσ
Αποδοχζσ (€)

Κόςτοσ Αςφάλιςθσ
εργοδότθ (€)

υνολικό Κόςτοσ
Μιςκοδοςίασ ανά
ζτοσ (€)

1

Οδθγόσ*

16.243,50 €

4.172,96 €

20.416,46 €

15.856,75 €

4.073,60 €

19.930,35 €

16.243,50 €

4.172,96 €

20.416,46 €

Εργάτθσ Γενικϊν

2

Κακθκόντων*

3

Επόπτθσ*

* Ο μιςκόσ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ υπολογίηονται βάςει ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςφμφωνα
με τον Ν. 4046/2012 για τισ παραπάνω ειδικότθτεσ και αφοροφν, ζγγαμο με ζνα τζκνο, 9ετι
προχπθρεςία και όλα τα επιδόματα που προβλζπονται ανά ειδικότθτα.
Το μθνιαίο κόςτοσ του οδθγοφ και του επόπτθ είναι υπολογιςμζνο με 928,20€ μεικτά, νυχτερινό επίδομα,
επιδόματα Σαββάτου, Κυριακισ, κόςτοσ αντικατάςταςθσ αδείασ και με επίδομα γάμου, με τον μ.ο.
προχπθρεςίασ 18ετών, δθλ. 9 ζτθ (νζο κακεςτώσ από 1/1/2022)
Το θμερομίςκιο του εργάτθ είναι υπολογιςμζνο με 34,85€ μεικτά, νυχτερινό επίδομα, επιδόματα
Σαββάτου, Κυριακισ, κόςτοσ αντικατάςταςθσ αδείασ και με επίδομα γάμου, με τον μ.ο. προχπθρεςίασ
18ετών, δθλ. 9 ζτθ (νζο κακεςτώσ από 1/1/2022)
Σφμφωνα με τθν τεχνικι ζκκεςθ, όπου ζχουν υπολογιςκεί οι απαιτοφμενεσ εργατοϊρεσ για τθν εκτζλεςθ
των υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςε αυτι, προκφπτουν τα παρακάτω κόςτθ εργατοϊρασ για τθν κάκε
ειδικότθτα:
Κόςτοσ
α/α
Περιγραφι
Εργατοώρασ
1.
11,14 €
Οδθγόσ
2.

Εργάτθσ γενικϊν κακθκόντων, οδοκακαριςτισ

10,88 €

3.

Επόπτθσ

11,14 €

Επομζνωσ το Κόςτοσ του προςωπικοφ ανά βάρδια πλθρώματοσ εκτιμάται ςτο ποςό των 285,48 € ανά όχθμα
ανά βάρδια (11,14*8+2*10,88*8+11,14/4 (ο επόπτθσ υπολογίηεται ανά 4 οχιματα))
2.2. ΚΟΣΟ ΚΙΝΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ
Συμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ του καυςίμου που προκφπτει από τθ χριςθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ
για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου των υπθρεςιϊν αλλά και το κόςτοσ τθσ αποκατάςταςθσ των φκορϊν το
οποίο περιλαμβάνει το κόςτοσ τακτικισ ςυντιρθςθσ (λάδια, φίλτρα, ιμάντεσ κλπ), το κόςτοσ αλλαγισ
ελαςτικϊν περίπου κάκε 40.000 χλμ κακϊσ και τθν προςκικθ αντιρρυπαντικοφ διαλφματοσ “ad blue”.
Για να υπολογιςκεί το κόςτοσ κίνθςθσ των οχθμάτων χρθςιμοποιοφνται οι παρακάτω παραδοχζσ:
• Σε μια πλιρθ βάρδια το κάκε απορριμματοφόρο ανά θμζρα εργαςίασ υπολογίηεται ότι διανφει κατά
μζςο όρο 100km.
Για τα απορριμματοφόρα οχιματα τα αντίςτοιχα κόςτθ είναι:
• Κατανάλωςθ καυςίμων: 0,65lt/km
• Κόςτοσ καυςίμου: 1,60€
• Κόςτοσ φκορϊν: 0,24€/km για κάκε όχθμα
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Επομζνωσ το Κόςτοσ κίνθςθσ ανά βάρδια πλθρώματοσ εκτιμάται ςτο ποςό των 128,00 € {(100km*0,65
lt/km*1,60 €+(100km * 0,24 €/km)}

2.3. ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΗ
Σαν λοιπά κόςτθ υπολογίηονται:
 Οι αποςβζςεισ του εξοπλιςμοφ
 Τα κόςτθ που αφοροφν ςτα αςφάλιςτρα, ςτα τζλθ κυκλοφορίασ
 Το κόςτοσ βλαβϊν και γενικά ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν το οποίο αναφζρεται ςε
ζκτακτεσ ηθμίεσ και κόςτθ προμικειασ και τοποκζτθςθσ ανταλλακτικϊν α) τθσ υπερκαταςκευισ
(μαρκοφτςια, μπουκάλεσ, plc, θλεκτρικά, χειριςτιρια, θλεκτροςυγκολλιςεισ, τροχίςματα,
αντικαταςτάςεισ μεταλλικϊν μερϊν κλπ), β) του αμαξϊματοσ (φανάρια, κακρζφτεσ, πόρτεσ,
προφυλακτιρεσ κλπ), γ) των μθχανικϊν μερϊν (φρζνα, διςκόπλακεσ, βολάν, ςαςμάν, μπεκ, χιτϊνια,
πιςτόνια , αντλίεσ κλπ) κακϊσ και δ) όλων των θλεκτρικϊν μερϊν (καλωδιϊςεισ, πλεξοφδεσ, ταμπλό,
ψθφιακά κλπ)
2.3.1.
Κόςτοσ απόςβεςθσ ανά βάρδια πλθρώματοσ
Το κόςτοσ απόςβεςθσ εκτιμάται ςτο ποςό των 48,00 € ανά όχθμα ανά βάρδια (120.000,00 €*ςυντ.
απόςβεςθσ 12,00%/300 θμζρεσ απαςχόλθςθσ του εξοπλιςμοφ ανά ζτοσ)
2.3.2.
Κόςτοσ αςφαλίςτρων και τελών κυκλοφορίασ ανά βάρδια πλθρώματοσ
Το κόςτοσ για τα αςφάλιςτρα και τα τζλθ εκτιμάται ςτο ποςό των 8,33 € ανά όχθμα ανά βάρδια
(2.500,00 €/300 θμζρεσ απαςχόλθςθσ του εξοπλιςμοφ ανά ζτοσ)
2.3.3.
Κόςτοσ ηθμιών – ανταλλακτικών ανά βάρδια πλθρώματοσ
Το κόςτοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν κακϊσ και το κόςτοσ ανταλλακτικϊν εκτιμάται ςτο ποςό των
26,67 € ανά όχθμα ανά βάρδια (8.000,00 €/300 θμζρεσ απαςχόλθςθσ του εξοπλιςμοφ ανά ζτοσ )

2.4. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ – ΑΦΑΛΙΗ ΕΡΓΟΤ)
Στα παραπάνω κόςτθ προςτίκενται και τα κόςτθ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου και κόςτθ διοίκθςθσ που
περιλαμβάνουν:
 Διοικθτικι Υποςτιριξθ (Επίβλεψθ-Εποπτεία)
 Τεχνικι υποςτιριξθ
 Ρεριβαλλοντικι Ραρακολοφκθςθ
 Διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων
 Γιατρόσ εργαςίασ
 Τεχνικόσ Αςφαλείασ
 Αναλϊςιμα (ΜΑΡ, ουχιςμόσ, απορρυπαντικά, ςυνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ κ.λπ.)
 Εφεδρικά οχιματα και όχθμα άμεςθσ επζμβαςθσ
 Χρθματοοικονομικά κόςτθ
 Εργολαβικό όφελοσ
Τα γενικά κόςτθ παροχισ υπθρεςιϊν ανζρχονται ςε 16% του ςυνόλου των υπολοίπων εξόδων όπωσ
υπολογίηονται παραπάνω.
Επιπλζον υπολογίηεται αςφάλιςθ ζργου θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 4% του μερικοφ ςυνόλου του
προχπολογιςμοφ.
Με βάςθ όλα τα ανωτζρω προκφπτει το κόςτοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ οικιακϊν απορριμμάτων ανά
βάρδια όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα:
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Α/Α

Είδοσ δαπάνθσ

Δαπάνθ

1

Κόςτοσ αςφαλίςτρων και τελϊν κυκλοφορίασ

2

Κόςτοσ
αποκατάςταςθσ
ανταλλακτικϊν

3

Κόςτοσ απόςβεςθσ

48,00 €

4

Κόςτοσ κίνθςθσ

128,00 €

5

Κόςτοσ του προςωπικοφ

285,48 €

ηθμιϊν

8,33 €

–

κόςτοσ
26,67 €

Μερικό ςφνολο

496,48 €

6

Κόςτοσ παρόχου υπθρεςίασ (16%)

79,44 €

7

Κόςτοσ αςφάλιςθσ ζργου (4%)

19,86 €
φνολο ανά βάρδια

595,78 €

φνολο για 3 βάρδιεσ ανά μινα

53.619,84 €

φνολο για 3 βάρδιεσ ανά μινα (με
ςτρογγυλοποίθςθ)

53.620,00€

3. ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝ.
ΜΕΣΡ.

ΠΟΟΣΗΣΕ

ΣΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΑΡΟΚΟΜΙΔΗ
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΗΝΕΣ

4

53.620,00 €

214.480,00 €

φνολο

214.480,00 €

ΦΠΑ

51.475,20 €

Γενικό φνολο

265.955,20 €
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρκρο 1ο ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Η εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ διζπεται από τισ διατάξεισ:
1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα τθν παρ. 1 και τθν παρ 4 του άρκρου
209 του Ν. 3463/06, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν με τθν παρ.3 του άρκρου 22 του Ν.3536/07
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’): Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Άρκρο 2ο ΚΑΣΑΡΣΙΗ- ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο τεχνολογικό εξοπλιςμό και το αντίςτοιχο προςωπικό για τθν
αποκομιδι των απορριμμάτων του Διμου Ραγγαίου και ειδικότερα ςτο παραλιακό μζτωπο των Δ. Ε.
Ορφανοφ και Ελευκερϊν. Το παραλιακό μζτωπο εκτείνεται ςε μικοσ περίπου 55 χλμ.
Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ εργαςίασ και άμεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν του ανάδοχου ορίηονται όλεσ οι
κατοικθμζνεσ και μθ περιοχζσ, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείεσ, λοιποί κοινόχρθςτοι χϊροι που
είναι αποκθκευμζνα απορρίμματα εντόσ ι εκτόσ των τυποποιθμζνων κάδων απορριμμάτων που ζχουν
τοποκετθκεί. Ακόμθ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί τθν αποκομιδι των
απορριμμάτων ςτισ κζςεισ που κα υποδειχκοφν και τοποκετθκοφν από τον Διμο κάδοι απορριμμάτων,
είτε από οποιαδιποτε άλλα ςθμεία κα του υποδείξει θ Δθμοτικι αρχι που θ τοποκζτθςθ κάδων είναι
αδφνατθ.

Άρκρο 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ αποκομιδισ απορριμμάτων για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4)
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ που για κάποιο λόγο (κακυςτζρθςθ
διαγωνιςτικισ διαδικαςία, απρόβλεπτοι λόγοι κλπ) δεν κατζςτθ δυνατι θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
15/05/2022, τότε θ ςφμβαςθ μπορεί να υπογραφεί αργότερα εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ και
για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν ι και λιγότερο (ανάλογα με τθ κακυςτζρθςθ) με αντίςτοιχθ
μείωςθ χρονικοφ ςυμβατικοφ αντικειμζνου.

Άρκρο 4ο ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ/ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ
4.1 Ο Ανάδοχοσ αμείβεται το αργότερο ζωσ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ρθτι ι πλαςματικι ζγκριςθ του
λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, ι όπωσ προκφπτει από τθν Οικονομικι του
Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Υπθρεςία υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα.
Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει μθνιαίο Λογαριαςμό/Τιμολόγιο το οποίο
παραλαμβάνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου και πιςτοποιεί τθν εκτζλεςθ των ανάλογων
εργαςιϊν.
Διευκρινίηεται ότι:
(α) Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ
πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων,
Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΡΕΔΜΕΔΕ, TEE, ΕΦΚΑ κλπ. Γενικϊσ
ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων
ι άλλων Οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο.
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(β) Η ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται
επιπλζον ςτον Ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ.
(γ) Εφόςον οι τιμζσ καυςίμων αυξθκοφν άνω του 15% τθσ προχπολογιηόμενθσ τιμισ, το ςυμφωνθκζν
τίμθμα κα ανακεωρείται κατ’ άρκρο 132 παρ. 1 εδ.α’ του Ν. 4412/2016 με βάςθ το τιμολόγιο τθσ
Μελζτθσ, μετά από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου και απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ να
απαιτείται υπογραφι νζασ ςφμβαςθσ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ αφξθςθσ των τιμϊν καυςίμων άνω του
15% τθσ προχπολογιηόμενθσ τιμισ, οι μθνιαίοι Λογαριαςμοί κα υποβάλλονται με ανακεωρθμζνο τίμθμα
το οποίο κα υπολογίηεται ςφμφωνα με το Τιμολόγιο τθσ οικείασ Μελζτθσ και με τιμι καυςίμου ίςθ με τθ
μζςθ τιμι καυςίμου του μινα κατάκεςθσ Λογαριαςμοφ, όπωσ αυτι προκφπτει από τα Δελτία
Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν Υγρϊν Καυςίμων - Υπουργείο Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ.
Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ρθτι ι πλαςματικι ζγκριςθ του
λογαριαςμοφ. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει πζραν των τριάντα (30) θμερϊν από τθν ρθτι ι πλαςματικι
ζγκριςθ του λογαριαςμοφ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ.
Η ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα, ζξοδα
μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα
λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του) και το εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι
τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. Η πλθρωμζσ που αναλογοφν ςτα τζλθ απόκεςθσ των απορριμμάτων
βαρφνουν αποκλειςτικά τον Διμο.
Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από
τον Διμο κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει περικοπεί αμοιβι ι καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του
ανάδοχου εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αυτι κα αφαιρείται
από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ
πλθρωμι ποςό.
Η Οικονομικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα αν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται οι ςυμφωνθκζντεσ όροι να
κθρφξει με απόφαςι τθσ ζκπτωτο τον ανάδοχο και να διενεργιςει νζα ςε βάροσ του δθμοπραςία κακϊσ
επίςθσ το δικαίωμα τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του Διμου.

4.2. Σρόποσ Παρακολοφκθςθσ – Τλοποίθςθσ
4.2.1 Η παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου κα γίνεται από τθν αρμόδια
Επιτροπι Ραραλαβισ & Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν, που κα ςυςτακεί για το ςκοπό αυτό και κα
γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν από τθν εγκατάςταςθ και τθν
ανάλθψθ των υπθρεςιϊν του.
4.2.2. Το πρωτόκολλο κα παραδίδεται κάκε μινα ςτον Ανάδοχο για να το προςκομίηει μαηί με το
τιμολόγιο του ςτθν αρμόδια Υπθρεςία για τθν πλθρωμι.
4.2.3. Η Επιτροπι αυτι ζχει το δικαίωμα να προςκαλεί τον Ανάδοχο ςε ςυναντιςεισ, κατά τισ οποίεσ κα
παρουςιάηει τθν πρόοδο υλοποίθςθσ των εργαςιϊν του, ςυηθτϊντασ πικανά́ προβλιματα ι γενικϊσ
κζματα που ανακφπτουν κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τουσ. Κατά τισ ςυναντιςεισ αυτζσ δίδονται και
κατευκφνςεισ κακϊσ και διευκρινίςεισ εκατζρωκεν.
4.2.4. Η Επιτροπι Ραραλαβισ & Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν μπορεί να απευκφνεται και εγγράφωσ προσ
τον Ανάδοχο, δίνοντασ ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ.
4.2.5. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει υπόψθ του τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ επί τθσ
παροχισ των υπθρεςιϊν του. Κάκε ελάττωμα θ́ παράλειψθ που γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο
πρζπει να επανορκϊνεται από αυτόν, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία που τάςςεται ςτο ςχετικό ζγγραφο. Ο
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Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να επανορκϊνει για τα ελαττϊματα ι τισ παραλείψεισ του κατά τθν
παροχι τθσ υπθρεςίασ του μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
4.2.6. Η μθ ςυμμόρφωςθ με τισ εν λόγω παρατθριςεισ δφναται να οδθγιςει ςε καταγγελία τθσ
Σφμβαςθσ.

4.3. Αμοιβι του αναδόχου
4.3.1. Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ Οικονομικισ του Ρροςφοράσ για τθν πλιρθ,
ολοκλθρωτικι, ζντεχνθ και προςικουςα εκτζλεςθ των φυςικϊν αντικειμζνων διαρκείασ των τεςςάρων
(4) μθνϊν τθσ ςφμβαςθσ.
4.3.2. Η ςυνολικι ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου, αλλά και θ μθνιαία ςυμβατικι αμοιβι του για τα
φυςικά αντικείμενα είναι ςτακερι, όπωσ προκφπτει από τθν οικονομικι του προςφορά και δεν μπορεί
να μεταβλθκεί από τυχόν αφξθςθ του όγκου ι τθσ ποςότθτασ των αςτικϊν απορριμμάτων, τα οποία
είναι υποχρεωμζνοσ ο ανάδοχοσ να ςυλλζγει άπαντα, ϊςτε το ςφνολο του Διμου να παραμζνει κακαρό.
4.3.3. Η ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ ακόμθ και τισ μθ ρθτά
κατονομαηόμενεσ, αναγκαίεσ όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεϊν του, κακϊσ και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των
εργαςιϊν.
4.3.4. Ο Διμοσ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από οποιαδιποτε
αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν, μιςκϊν, θμερομιςκίων, μιςκωμάτων,
επιτοκίων κ.λπ. κακ' όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Το ςυμβατικό τίμθμα δεν μπορεί να
αναπροςαρμοςτεί προσ τα πάνω για κανζνα λόγο και αιτία, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρεται
τυχόν μεταβολι των ςυνκθκϊν, αφξθςθ επιτοκίων, τιμαρίκμου, μιςκωμάτων, αςφαλίςτρων κλπ., με τθν
επιφφλαξθ του άρκρου 4.1.γ.

4.4. Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου.
4.4.1 Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν
Οικονομικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία υπθρεςίεσ που
ζχουν παραςχεκεί ανά μινα.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει τον μθνιαίο λογαριαςμό προσ τθν Δ.Υ που ελζγχεται και
εγκρίνεται από τθν Δ.Υ. εντόσ 10 θμερϊν. Ειδικότερα αναγράφονται:
(α) Το είδοσ και οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που παραςχζκθκαν αναλυτικά ανά φυςικό αντικείμενο.
(β) Το πλθρωτζο ποςό.
(γ) Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α.
Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά για τθν είςπραξι του:
(i) Τιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ..
(ii) Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ
(iii) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι
τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ,
ΤΣΜΕΔΕ, κλπ.), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ.
(iv) Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων που ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ’ αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. Οι ςυμπράξεισ
και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ.
Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ρθτι ι πλαςματικι ζγκριςθ του
λογαριαςμοφ. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου πζραν του μθνόσ,
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ.
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4.4.2. Η ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα,
ζξοδα μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ
και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του) και το επιχειρθματικό του
κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν.

4.5. Νόμιςμα αμοιβισ.
Τα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται από
τον Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.

Άρκρο 5ο ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ προβλζπεται
ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ.

Άρκρο 6ο ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Η ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πρζπει να βρίςκεται μζςα ςτα όρια που κζτει θ ςχετικι
νομοκεςία.

Άρκρο 7ο ΕΚΧΩΡΗΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΣΡΙΣΟ
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε τρίτον μζρουσ ι του όλου του αντικειμζνου τθσ
ςυμβάςεωσ, χωρίσ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.

Άρκρο 8ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ
Για τισ διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων ιςχφει το άρκρο 205 του Ν.
4412/2016

Άρκρο 9ο ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΣΩΣΟΤ
Ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 203 του Ν.4412/2017.

Άρκρο 10ο ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Ωσ τμθματικι προκεςμία παράδοςθσ τθσ υπθρεςίασ αποκομιδισ απορριμμάτων ανά οικιςμό, ορίηεται θ
μια (1) εβδομάδα.
Αν ο ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του, δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν τθσ
ςφμβαςθσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ οι οποίεσ, ςφμφωνα με το αρκ. 218 του Ν.4412/16,
υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ
προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
δ) τυχόν άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται για πλθμμελι εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων, εφόςον προβλζπονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν αυτισ τθσ
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περίπτωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν
αιτιολογθμζνα θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίςει άλλωσ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και κοινοποιοφνται ςτο
ανάδοχο. Ειςπράττονται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν επιβολι τουσ, ι ςε
περίπτωςθ υποβολισ προςφυγισ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν απόρριψθ τθσ
προςφυγισ από τθν Ρροϊςταμζνθ αρχι.

Άρκρο 11ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ του μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι οποιονδιποτε τρόπο
αδυναμίασ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του με άλλο.
2. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια του
προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε
οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του
αναδόχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ. Οι ευκφνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά
τον ανάδοχο, αςτικζσ και ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ
αυτζσ.
3. Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου, προσ τισ εντολζσ τθσ
οποίασ οφείλει ο ίδιοσ και το προςωπικό του απόλυτθ ςυμμόρφωςθ, ευριςκόμενοσ ςε ςυνεχι επαφι για
να πιςτοποιείται και θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του.
4. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ αςτυνομικζσ, υγειονομικζσ και λοιπζσ
διατάξεισ περί κακαριότθτασ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων.
5. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου αμείβεται και
αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ
αναςφάλιςτου προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν
νόμιμθ άδεια εργαςίασ, θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Οι οδθγοί και οι χειριςτζσ κα
πρζπει να κατζχουν τισ απαιτοφμενεσ από το νόμο άδειεσ.
6. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυλλζγει και μεταφζρει όλα τα απορρίμματα τθσ κάκε διαδρομισ,
ςφμφωνα με τθν μελζτθ, αδειάηοντασ πλιρωσ τουσ κάδουσ απορριμμάτων αλλά και οικιακά
απορρίμματα που τυχόν βρίςκονται ζξω από τουσ κάδουσ και ςτθν πορεία τθσ διαδρομισ του.
Απαγορεφεται κάκε πρόςμιξθ των οικιακϊν απορριμμάτων με μπάηα, ογκϊδθ κτλ. που αυξάνουν το
βάροσ και που δεν προβλζπεται να διατεκοφν ςτον ΣΜΑ, παρά μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν
υπθρεςία κακαριότθτασ. Απαγορεφεται θ ςυλλογι απορριμμάτων από περιοχι εκτόσ τθσ περιοχισ τθσ
μελζτθσ, παρά μόνο κατόπιν ςχετικισ ςυνεννόθςθσ με τθν υπθρεςία και κατόπιν αδείασ. Επίςθσ, είναι
υποχρεωμζνοσ να αναφζρει ςτθν επιβλζπουςα υπθρεςία κάκε κατάςταςθ και τάςθ ςχετικά με τθν
κακαριότθτα.
7. Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα γίνεται με βάςθ τον τρόπο που υπζδειξε θ Δθμοτικι Αρχι. Το
πρόγραμμα αυτό δφναται να τροποποιθκεί αν αυτό ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν
ι ςτθν ορκολογικότερθ αποκομιδι των απορριμμάτων ι αν αυτό κρικεί αναγκαίο λόγω ζκτακτων
περιςτάςεων ι λόγω κεμάτων υγιεινισ ι λόγω πανθγυριϊν- εκδθλϊςεων κλπ.
8. Τα μθχανιματα, οχιματα, οι ςυςκευζσ, τα όργανα και τα πάςθσ φφςεωσ υλικά που χρθςιμοποιοφνται
πρζπει να είναι αποδεκτισ ποιότθτασ και να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ με βάςθ τισ οποίεσ
καταςκευάηονται, θ δε ποιότθτά τουσ υπόκειται ςτον ζλεγχο εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
9. Πλα τα μθχανιματα – οχιματα που κα πρζπει να ζχει ςτθν κατοχι του ο ανάδοχοσ πρζπει να είναι ςε
καλι κατάςταςθ. Ο Διμοσ Ραγγαίου μπορεί να απαγορεφςει τθ χρθςιμοποίθςι τουσ, αν δεν
ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι κρικοφν τεκμθριωμζνα ακατάλλθλα. Η προμικεια
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υλικϊν αμφιβόλου προζλευςθσ απαγορεφεται και φζρει ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ ακζραιθ τθν
ευκφνθ ο ανάδοχοσ.
10. Επιπλζον μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ: Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν
και ζχει αποδεχκεί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Σ.Υ. και μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει και
επιπλζον εξοπλιςμό, ςε περίπτωςθ που αυτό κρίνεται απαραίτθτο για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
υπθρεςίασ αποκομιδισ απορριμμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυλλζγει και να
μεταφζρει όλα τα οικιακά απορρίμματα από όλα τα ςθμεία ςφμφωνα με τα οριηόμενα
11. Ο ανάδοχοσ πρζπει να διακζςει για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τον κάτωκι εξοπλιςμό:
 Δφο (2) απορριμματοφόρα οχιματα κλειςτοφ τφπου με ςυμπίεςθ τφπου πρζςασ, τεςςάρων αξόνων
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 26m3 και μικτοφ βάρουσ 32-33tn, ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ (εκ των οποίων το ζνα εφεδρικό)
 Τρία (3) απορριμματοφόρα οχιματα κλειςτοφ τφπου με ςυμπίεςθ τφπου πρζςασ, δφο αξόνων
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 16m3 και μικτοφ βάρουσ ζωσ 19tn, ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ (εκ των οποίων το ζνα εφεδρικό)
 Δφο (2) απορριμματοφόρα οχιματα άμεςθσ επζμβαςθσ δφο αξόνων χωρθτικότθτασ ζωσ 6m3 και
μικτοφ βάρουσ 6 ζωσ 8tn, ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ (εκ των οποίων το ζνα εφεδρικό)
Πλα τα παραπάνω οχιματα κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνα με παγκόςμιο ςφςτθμα εντοπιςμοφ κζςθσ
(Global Positioning System – GPS). Τα παραπάνω απορριμματοφόρα κα πρζπει να είναι ςφγχρονθσ
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, για τθν ελαχιςτοποίθςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ και τον
περιοριςμό τθσ θχορφπανςθσ διότι κινοφνται ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ τουριςτικοφ μάλιςτα
ενδιαφζροντοσ. Συγκεκριμζνα επί ποινι αποκλειςμοφ από
τον παραπάνω εξοπλιςμό, τα
απορριμματοφόρα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ
τουλάχιςτον EURO 6 ενϊ τα εφεδρικά κα πρζπει να είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ τουλάχιςτον
EURO 5
Ο παραπάνω εξοπλιςμόσ είναι ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ
υπθρεςίασ κατ’εκτίμθςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.

Άρκρο 12ο ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/2016
ΕΛΕΥΘΕΟΥΡΟΛΗ 09/03/2022

ΕΛΕΥΘΕΟΥΡΟΛΗ 09/03/2022
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