
 

  «Μίσθωση και μεταφορά 

    

απορριμματοκιβωτίων και πρεσσών» 

 
 
 

Προϋπολογισμός: 60.000,00 + Φ.Π.Α. 
24%  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  14 /2019 

  
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Για τη συγκέντρωση και την απομάκρυνση των συλλεγόμενων απορριμμάτων, οικιακών και 

πρασίνου, από το Δήμο Αλίμου, ιδιαίτερα περιόδους αιχμής όπως η τουριστική περίοδος  

κρίνεται απαραίτητη η εναλλακτική επιλογή του συνήθους τρόπου συγκέντρωσης και 

μεταφοράς αυτών, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος που τα απορρίμματα παραμένουν σε 

δημόσιο χώρο με όλα τα συνακόλουθα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

Το ζήτημα αυτό αφορά επίσης τα προϊόντα κλαδέματος, τόσο των συνεργείων του Δήμου όσο 

και αυτών που εναποθέτουν οι κάτοικοι του Δήμου μας και συλλέγονται καθημερινώς από τα 

οχήματά μας. 

Συγκεκριμένα προτείνεται η τοποθέτηση σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου στα οποία 

παρατηρείται εποχιακά μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων και κλαδεμάτων, όπως είναι η 

Μαρίνα Αλίμου, η πλάζ Αλίμου, εκτεταμένοι χώροι πρασίνου, ειδικών κάδων μεγάλης 

χωρητικότητας ώστε να μη γίνεται διασπορά των απορριμμάτων σε πολλούς κάδους και 

ιδιαίτερα εκτός αυτών, φαινόμενο σύνηθες τα Σαββατοκύριακα ή σε περιόδους αιχμής. Επίσης 

θα τοποθετηθούν κάδοι στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου ώστε να φορτώνονται εκεί τα 

προϊόντα κλαδέματος, κ.λ.π. που συλλέγονται καθημερινά από τα φορτηγά οχήματα του 

Δήμου. 

Οι κάδοι που προτείνεται να τοποθετηθούν αφού πληρωθούν υποχρεούται ο ανάδοχος για την 

άμεση απομάκρυνσή αυτών με μεταφορά και απόρριψη στο Χ.Υ.Τ.Α. ή στη μονάδα της ΕΜΑΚ 

στη Φυλή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την τοποθέτηση του κάδου στη θέση που θα απαιτηθεί άμεσα 

εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση για την τοποθέτηση και αντίστοιχα για την απομάκρυνση 

του κάδου και απόρριψή του άμεσα με την πλήρωση αυτού και το αργότερο εντός 24 ωρών 

από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατά το νόμο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων 

και ειδικά της κατηγορίας ΕΚΑ 20.01, 20.02 και 20.03. 

Η εργασία κρίνεται επιτακτική ενώ η ανάθεση σε τρίτους καθίσταται αναγκαία λόγω της 

κρισιμότητας αυτής για την αποφυγή επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ενώ 

ταυτόχρονα απαιτείται και ειδικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός τον οποίο ο Δήμος μας στερείται 

κατά την παρούσα περίοδο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γερουλάνου 29, Άλιμος 17455 

Τηλ. 210 9810445  

Fax. 210 9850586 



 

Οι κάδοι που θα τοποθετηθούν θα είναι δύο τύπων και διαφορετικής χωρητικότητας. 

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν ανοιχτοί κάδοι χωρητικότητας 35 κ.μ. και κάδοι με πρέσσα 

συμπίεσης χωρητικότητας 10 κ.μ. και 23 κ.μ.  

Η τελική δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά σύμφωνα με τα πραγματοποιηθέντα δρομολόγια 

και τους απαιτούμενους κάδους, δεν θα ξεπεράσει όμως την αξία της σύμβασης. 

 

Η συνολική δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων 

ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον 20.6414.0001 του 

τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου για ποσό 24.800,00€ και τον ίδιο Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου του 2020 για το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 49.600,00€,   προτείνεται 

δε να εκτελεσθεί μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και μέχρι διαστήματος δέκα (10) μηνών. 

 
 
 
 
         ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ       

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

 
 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ 
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24%  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  14 /2019 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Τα οχήματα μεταφοράς των απορριμματοκιβωτίων θα πρέπει: 

❖ Να είναι οχήματα δύο (2) ή τριών (3) αξόνων επί των οποίων φέρεται ανεξάρτητα 

απορριμματοκιβώτιο μετακινούμενο με κατάλληλο μηχανισμό του οχήματος.  

❖ Να είναι συρμός με ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο όχημα επί των οποίων να φέρονται 

ανεξάρτητα απορριμματοκιβώτια μετακινούμενα με κατάλληλο μηχανισμό του 

ανελκυστήρα. 

❖ Να είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλα για 

την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις 

υγειονομικές διατάξεις και να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

2. Τα απορριμματοκιβώτια θα πρέπει: 

❖ Να φέρουν άγκιστρο (για την φορτοεκφόρτωση τους από τα οχήματα συλλογής και 

μεταφοράς και πόρτα, η οποία θα ασφαλίζει με ειδικό μηχανισμό και απασφαλίζεται για 

την εκφόρτωση των απορριμμάτων με ανατροπή. 

❖ Η κατασκευή των απορριμματοκιβωτίων θα αποτρέπει τη διαρροή στραγγισμάτων 

κατά την φόρτωση, αναμονή και μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. 

❖ Τα ανοικτού τύπου απορριμματοκιβώτια κατά τη μεταφορά τους θα πρέπει να είναι 

καλυμμένα σε όλο το πλάτος και μήκος με ανθεκτικό μουσαμά. 

❖ Το πλήθος των απορριμματοκιβωτίων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τέτοια ώστε 

να καλύπτονται οι καθημερινές ανάγκες της Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα θα 

απαιτηθούν τρία (3) ανοικτά απορριμματοκιβώτια χωρητικότητας 35 κ.μ., τρία (3) 

κλειστά (με πρέσα) απορριμματοκιβώτια χωρητικότητας 23 κ.μ. και τρία (3) κλειστά (με 

πρέσα) απορριμματοκιβώτια χωρητικότητας 10 κ.μ. 

❖ Σε περίπτωση που ένα απορριμματοκιβώτιο χαλάσει, ο ανάδοχος υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει εντός της ημέρας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γερουλάνου 29, Άλιμος 17455 

Τηλ. 210 9810445  

Fax. 210 9850586 



 

3. Προς επίρρωση των ανωτέρω απαιτούνται: 

❖ Δικαιολογητικά ιδιοκτησίας (άδειες κυκλοφορίας, βιβλιάριο μεταβολών, ασφαλιστήρια, 

ΚΤΕΟ) από τα οποία να αποδεικνύεται η κατοχή τουλάχιστον τριών οχημάτων για 

τη μεταφορά των απορριμματοκιβωτίων. 

❖ Τιμολόγια αγοράς που να αποδεικνύεται η κατοχή τριών (3) ανοιχτών 

απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 35 κ.μ., τριών (3) κλειστών 

απορριμματοκιβωτίων (πρέσες) χωρητικότητας 23 κ.μ. & τριών (3) κλειστών 

απορριμματοκιβωτίων (πρέσες) χωρητικότητας 10 κ.μ. 

❖ Κατάσταση προσωπικού που να αποδεικνύεται η απασχόληση τεσσάρων (4) 

οδηγών καθώς και τα απαραίτητα διπλώματα αυτών. 

❖ Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001, 14001, 18001 για υπηρεσίες συλλογής και 

μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων. 

❖ Βεβαιώσεις από τον κατασκευαστή των οχημάτων που διαθέτουν για την εκτέλεση της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, που να προκύπτει περιβαλλοντική κατηγορία EURO V ή 

ανώτερη. 

 
Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Άρθρο 1ο  

Κάδος με πρέσσα συμπίεσης χωρητικότητας 10 κ.μ 

Οι κάδοι με πρέσσα συμπίεσης αποτελούνται από δύο μέρη, έναν θάλαμο για την εισαγωγή 

των απορριμμάτων και έναν κλειστό θάλαμο όπου είναι εγκαταστημένο το υδραυλικό σύστημα 

συμπίεσης.  Η κατασκευή θα είναι εξ ολοκλήρου μεταλλική από χάλυβα πάχους από 3,5 έως 

4,00 mm, θα είναι απολύτως στεγανοί, και θα παραδίδονται καθαροί. Επιπλέον θα είναι : 

Άρθρο 1ο  

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ 

ΠΡΕΣΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

10 κ.μ. 

Διαστάσεις 4.600 Χ 1.950 Χ 2.500mm 

Ισχύς 3,0 kW 

Προστασία 16 Α 

Δύναμη Συμπίεσης 22t 

Το ενδεικτικό κόστος των ανωτέρω είναι : 

 

Άρθρο 1ο 

 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ 

ΠΡΕΣΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

10 κ.μ. 

Δρομολόγιο αντικατάστασης 140,00€ 

Ημερήσιο μίσθωμα 8,00€ 

 

 

Άρθρο 2ο  

Κάδος με πρέσσα συμπίεσης χωρητικότητας 23 κ.μ 

Οι κάδοι με πρέσσα συμπίεσης αποτελούνται από δύο μέρη, έναν θάλαμο για την εισαγωγή 

των απορριμμάτων και έναν κλειστό θάλαμο όπου είναι εγκαταστημένο το υδραυλικό σύστημα 

συμπίεσης.  Η κατασκευή θα είναι εξ ολοκλήρου μεταλλική από χάλυβα πάχους από 3,5 έως 

4,00 mm, θα είναι απολύτως στεγανοί, και θα παραδίδονται καθαροί. Επιπλέον θα είναι : 



 

Άρθρο 2ο  

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ 

ΠΡΕΣΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

23 κ.μ. 

Διαστάσεις 6.400 Χ 2.550 Χ 2.580mm 

Ισχύς 5,5 kW 

Προστασία 16 Α 

Δύναμη Συμπίεσης 31t 

Το ενδεικτικό κόστος των ανωτέρω είναι : 

Άρθρο 2ο  

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ 

ΠΡΕΣΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

23 κ.μ. 

Δρομολόγιο αντικατάστασης 160,00€ 

Ημερήσιο μίσθωμα 12,00€ 

 

Άρθρο 3ο  

Ανοιχτός κάδος χωρητικότητας 35 κ.μ 

Πρόκειται για ανοιχτούς κάδους φόρτωσης προϊόντων κλαδέματος, κ.λ.π. και τη  μεταφορά στις 

εγκαταστάσεις Φυλής. 

Το ενδεικτικό κόστος των ανωτέρω είναι : 

Άρθρο 3ο  
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 κ.μ. 

Δρομολόγιο 

αντικατάστασης  
160,00€ 

Ημερήσιο μίσθωμα 2,00€ 

 

Ο ακριβής αριθμός των απορριμματοκιβωτίων ανά είδος που θα απαιτηθούν θα 

προκύψει από τις ανάγκες που θα εμφανισθούν, καθώς εξαρτάται από τα παραγόμενα 

απορρίμματα και προϊόντα κλαδέματος. Δεν είναι δυνατόν επομένως να γίνει ακριβής 

ανάλυση της δαπάνης ανά είδος κάδου και διάρκεια μίσθωσης (ημερήσιο μίσθωμα 

εκάστου κάδου). 

 
Η συνολική δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων 

ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον 20.6414.0001 του 

τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου για ποσό 24.800,00€ και τον ίδιο Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου του 2020 για το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 49.600,00€,   προτείνεται 

δε να εκτελεσθεί μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και μέχρι διαστήματος δέκα (10) μηνών. 

 
         Απρίλιος 2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ       

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

 
 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ 

 



 

  «Μίσθωση και μεταφορά 

   ανοικτών απορριμματοκιβωτίων και 

πρεσσών» 

 
 
 

Προϋπολογισμός: 60.000,00 + Φ.Π.Α. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων συντάσσεται από το Δήμο Αλίμου και αφορά στη 

μίσθωση και μεταφορά απορριμματοκιβωτίων με προορισμό το νόμιμα χωροθετημένο 

Χ.Υ.Τ.Α. ή τη μονάδα ΕΜΑΚ στη Φυλή. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας μελέτης που θα προσαρτηθούν στη σύμβαση είναι: 

1. Διακήρυξη. 

2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

3. Τεχνική προσφορά αναδόχου. 

4. Οικονομική προσφορά αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Τρόπος  εκτέλεσης της εργασίας 

2.1 Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών 

• Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον 

ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του 

η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δέκα (10) ημερών (διάστημα εκτιμούμενο ως 

επαρκές για την εγκατάσταση του ανάδοχου και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου 

εξοπλισμού) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται μόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην υπηρεσία του Δήμου 

κατάσταση που να εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας, τον τύπο και την χωρητικότητα των 

αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιήσει. 

• Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας δέκα (10) 

ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και την από την υπηρεσία ανακοινωμένη 

ημερομηνία, και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο 

ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γερουλάνου 29, Άλιμος 17455 

Τηλ. 210 9810445  

Fax. 210 9850586 



 

2.2 Απαιτήσεις εργασιών 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

• Η μεταφορά των απορριμμτωκιβωτίων στο Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται με ευθύνη και με μέσα 

του αναδόχου. Για τη συμφερότερη και οικονομικότερη εκτέλεση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, προβλέπεται η φόρτωση των απορριμμάτων και η απόρριψή τους στο 

Χ.Υ.Τ.Α., όπως και η φόρτωση προιόντων κλαδέματρος σε κάδους και η μεταφορά 

τους στο ΕΜΑΚ Φυλής. Η μεταφορά των κάδων θα πραγματοποιείται με κατάλληλα 

οχήματα τα οποία θα καλύπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις τουλάχιστον EURO V. 

• Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς ρίψη στους καθορισμένους εκάστοτε χώρους 

που καθορίζονται από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Αστυνομικές και Υγειονομικές 

διατάξεις περί καθαριότητας, αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και τις 

σχετικές διατάξεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. όπως επίσης και τον κανονισμό καθαριότητας του 

Δήμου που ισχύουν κάθε φορά. 

• Να διαθέτει τουλάχιστον τρία οχήματα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανταπόκρισης 

στις αυξημένες απαιτήσεις κατά τις περιόδους αιχμής. 

2.3. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

• Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο 

της παρεχόμενης υπηρεσίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

• Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της 

παρούσας και των ειδικών συνθηκών της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σε καμία 

περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και 

αναγκών στην διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων η 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες 

της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 

πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και 

Υγειονομικές διατάξεις περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων καθώς επίσης 

και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του 

εκτελούμενου έργου (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Προστασία περιβάλλοντος). 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες, οι οποίοι θα 

συντονίζουν τις εργασίες και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που 

αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 



 

• Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας θα πρέπει να ανήκει στην κυριότητά του (100%) και να διατηρείται καθαρός 

καθ' όλο το διάστημα της σύμβασης. 

• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της 

παρεχόμενης 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 

εργασίας η οποία θα είναι θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε 

περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού 

έργου 

• Το προσωπικό του ανάδοχου που θα απασχοληθεί πρέπει να φορά ειδική στολή, 

γάντια, γιλέκο και καπέλο (κατάλληλα μέσα προστασίας). 

 

2.4. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

• Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο 

αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση 

του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς 

διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. 

Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης 

της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο 

χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της. 

• Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, 

από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά 

από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα 

προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά τις υπογραφής της 

σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την 

αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που 

αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 4ο Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης 

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας καθορίζεται για χρονικό διάστημα 

δέκα μηνών ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού (όποιο έλθει πρώτο). 

 

 
         Απρίλιος 2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ΑΝ/ΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΚΑΚΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ       

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 

 
 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΟΥΣΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  «Μίσθωση και μεταφορά 

   ανοικτών απορριμματοκιβωτίων και 

πρεσσών» 

 
 
 

Προϋπολογισμός: 60.000,00 + Φ.Π.Α. 
24%  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  14 /2019 

 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Άρθρο 1ο  

 

Άρθρο 1ο 

 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ 

ΠΡΕΣΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

10 κ.μ. 

Δρομολόγιο αντικατάστασης  

Ημερήσιο μίσθωμα  

 

Άρθρο 2ο  

Άρθρο 2ο  

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ 

ΠΡΕΣΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

23 κ.μ. 

Δρομολόγιο αντικατάστασης  

Ημερήσιο μίσθωμα  

 

Άρθρο 3ο  

Άρθρο 3ο  
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΚΑΔΟΣ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35 κ.μ. 

Δρομολόγιο 

αντικατάστασης  
 

Ημερήσιο μίσθωμα  

 

 

Ο ακριβής αριθμός των απορριμματοκιβωτίων ανά είδος που θα απαιτηθούν θα 

προκύψει από τις ανάγκες που θα εμφανισθούν, καθώς εξαρτάται από τα παραγόμενα 

απορρίμματα και προϊόντα κλαδέματος. Δεν είναι δυνατόν επομένως να γίνει ακριβής 

ανάλυση της δαπάνης ανά είδος κάδου και διάρκεια μίσθωσης (ημερήσιο μίσθωμα 

εκάστου κάδου). 

 
 
 

        Ο Προσφέρων 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γερουλάνου 29, Άλιμος 17455 

Τηλ. 210 9810445  

Fax. 210 9850586 


