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1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη υπηρεσία προέκυψε λόγω της κατάστασης του στόλου των 

απορριμματοφόρων του Δήμου μας, τα οποία από την επιβαρυμένη χρήση τους, πολλαπλά 

δρομολόγια την ημέρα με πολλά διανυόμενα χιλιόμετρα προς και από το ΧΥΤΑ Φυλής, εναλλαγή 

οδηγών, σε συνδυασμό με την παλαιότητα αυτών, εμφανίζουν πολλαπλές βλάβες με μεγάλο 

χρόνο ακινησίας στα αντίστοιχα συνεργεία επισκευής, πολλές φορές σε ποσοστό άνω του 50%.   

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά μεγάλη συσσώρευση σκουπιδιών 

στους κάδους της πόλης, καθόσον είναι αδύνατη η συλλογή τους από τα υφιστάμενα ανθρώπινα 

και υλικά μέσα που διαθέτει ο Δήμος.  

 

Ιδιάιτερα κατά την θερινή περίοδο που η κίνηση στο Δήμο μας είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω 

του παραλιακού μετώπου και των πολλών τουριστικών καταστημάτων και οργανωμένων ή μη  

πλαζ, η συσσώρευση των οικιακών απορριμμάτων θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο και η επί 

μακρόν παραμονή τους στους κάδους και έξω από αυτούς καθίσταται επικίνδυνη και για τη 

δημόσια υγεία, καθώς τα απόβλητα αποσυντίθεται λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, 

αυξάνεται το μολυσματικό τους φορτίο και δημιουργούνται καταστάσεις εντόνως 

αντιαισθητικές, οχληρές και ανθυγιεινές. Παράλληλα, η αύξηση των φορέων μετάδοσης 

ασθενειών (έντομα, τρωκτικά αλλά και άλλα ζώα) αλλά και οι δυσμενείς καιρικές επιδεινώνουν 

την κατάσταση και αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών  με άμεσο 

κίνδυνο για την υγεία των πολιτών. 

 

Επιπροσθέτως αναμένεται το αμέσως προσεχώς διάστημα να παραιτηθούν από το Δήμο περί 

τους 10 επιτυχόντες, οδηγοί και εργάτες συνοδοί απορριμματοφόρων, μέσω διαγωνισμού του 

ΑΣΕΠ (3Κ/2018) σε άλλους Δήμους, ενώ για το Δήμομ, Αλίμου δεν έχει προχωρήσει αντίστοιχη 

διαδικασία πρόσληψης. 
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Επομένως κρίνεται επιτακτική ανάγκη η επίλυση του παραπάνω προβλήματος   άμεσα μέσω της 

υπηρεσίας μίσθωσης απορριμματοφόρου ώστε να συνδράμει τον υφιστάμενο εξοπλισμό του 

Δήμου. Η υπηρεσία 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. 

 

 

Η τελική δαπάνη θα προκύψει απολογιστικά σύμφωνα με τα πραγματοποιηθέντα δρομολόγια 

και τους προορισμούς απόρριψης, δεν θα ξεπεράσει όμως την αξία της σύμβασης. 

 

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

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 

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

20.6234.0005 του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου, προτείνεται δε να εκτελεσθεί μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού και μέχρι διαστήματος δέκα (10) μηνών. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α. Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της υπηρεσίας 

Η υπηρεσία αφορά στη συλλογή οικιακών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αλίμου, οικιακών ή 

ανακυκλώσιμων ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και  τη μεταφορά και τη διάθεσή τους 

αντίστοιχα στο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής ή σε συνεργαζόμενο με το Δήμο μας Κ.Δ.Α.Υ. (Κορωπίου ή 

Φυλής). Η υπηρεσία θα πραγματοποιείται καθημερινές αλλά και Κυριακές και αργίες αν αυτό 

είναι απαραίτητο.  

Προβλέπεται η μίσθωση ενός οχήματος απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.μ. σε πλήρη 

λειτουργία, όπου συμπεριλαμβάνεται ο οδηγός του οχήματος και δύο άτομα πλήρωμα για τη 

συλλογή. Το όχημα θα προβαίνει στην αποκομιδή σε δρόμους που θα του υποδεικνύει η αρμόδια 

υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Στη συνέχεια θα μεταφέρει τα απορρίμματα για διάθεση 

αντίστοιχα στο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής ή σε συνεργαζόμενο με το Δήμο μας Κ.Δ.Α.Υ. (Κορωπίου ή 

Φυλής).   

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων. 

Τα απορριμματοφόρα θα πρέπει 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. Σε περίπτωση που ένα απορριμματοφόρο εμφανίσει βλάβη, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός της ημέρας 

Προς επίρρωση των ανωτέρω απαιτούνται: 

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

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

απορριμματοφόρων. 

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

οδηγών και εργατών καθώς και τα απαραίτητα διπλώματα των οδηγών. 

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

μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων. 
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❖ Βεβαιώσεις από τον κατασκευαστή των οχημάτων που διαθέτουν για την εκτέλεση της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, που να προκύπτει περιβαλλοντική κατηγορία EURO 5 ή 

ανώτερη. 

 

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Άρθρο 1ο  

Μίσθωση απορριμματοφόρου για τη συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά στις 

εγκαταστάσεις Κορωπίου 

Η τιμή θα περιλαμβάνει τη δαπάνη μίσθωσης ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κ.μ., 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των καυσίμων κίνησης αυτού, και του κόστους των 

ημερομισθίων ενός οδηγού και 2 εργατών συνοδών απορριμματοφόρου, καθώς και κάθε 

δαπάνης ασφάλισης ή άλλης αποζημίωσης αυτών. Η τιμή περιλαμβάνει τη συλλογή των 

απορριμμάτων και τη μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις Κορωπίου (ΚΔΑΥ) 

Το απορριμματοφόρο θα συντηρείται από τον ανάδοχο. Οποιαδήποτε δαπάνη ή βλάβη υποστεί 

το απορριμματοφόρο βαραίνει αυτόν.  

Τιμή : Τετρακόσια τριάντα ευρώ (430,00€) 

 

Άρθρο 2ο  

Μίσθωση απορριμματοφόρου για τη συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά στις 

εγκαταστάσεις Φυλής 

Η τιμή θα περιλαμβάνει τη δαπάνη μίσθωσης ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κ.μ., 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των καυσίμων κίνησης αυτού, και του κόστους των 

ημερομισθίων ενός οδηγού και 2 εργατών συνοδών απορριμματοφόρου, καθώς και κάθε 

δαπάνης ασφάλισης ή άλλης αποζημίωσης αυτών. Η τιμή περιλαμβάνει τη συλλογή των 

απορριμμάτων και τη μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις Φυλής  (ΧΥΤΑ ή ΚΔΑΥ). 

Το απορριμματοφόρο θα συντηρείται από τον ανάδοχο. Οποιαδήποτε δαπάνη ή βλάβη υποστεί 

το απορριμματοφόρο βαραίνει αυτόν.  

Τιμή : Τριακόσια εβδομήντα ευρώ (370,00€) 

 

Άρθρο 3ο  

Προσαύξηση για την παροχή υπηρεσίας συλλογής και μεταφορά τις Κυριακές και τις 

αργίες 

Η τιμή θα περιλαμβάνει τη δαπάνη προσαύξησης αμοιβής του προσωπικού για εργασία τις 

Κυριακές και αγίες 

Τιμή : Εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) 

         

Ο ακριβής αριθμός του είδους των δρομολογίων που θα πραγματοποιηθεί θα 

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



 

παραγόμενα απορρίμματα. Δεν είναι δυνατόν επομένως να γίνει ακριβής ανάλυση 

της δαπάνης ανά είδος μίσθωσης . 

Για το ίδιο λόγο η προσφορά θα δοθεί ως ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών 

του τιμολογίου της μελέτης. 

 

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

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 

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

20.6234.0005 του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου, προτείνεται δε να εκτελεσθεί μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού και μέχρι διαστήματος δέκα (10) μηνών. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

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

μίσθωση απορριμματοφόρου για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων και τη μεταφορά 

τους προς διάθεση σε  νόμιμες μονάδες στη Φυλή ή το Κορωπί.  

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. 

2.2 Απαιτήσεις εργασιών 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γερουλάνου 29, Άλιμος 17455 

Τηλ. 210 9810445  

Fax. 210 9850586 



 

• Η συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται με ευθύνη και με μέσα του 

αναδόχου και το δομολόγιο καθώς και ο προορισμός διάθεσης θα υποδεικνύεται από 

την Υπηρεσία του Δήμου την προηγούμενη ημέρα του δρομολογίου. 

• Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται προς ρίψη στους καθορισμένους εκάστοτε χώρους 

που καθορίζονται από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ή τη Ε.Ε.Α.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 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). 
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