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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 

 

 

 

Aριθμ. Μελέτης :  67/2020 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ:   

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΛΔΒΙΓΙΟΤ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  72.912,00 Δσρώ  
(σσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

Κ.Α. :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

1. Τετνική Περιγραθή. 

2. Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός.  
3. Σσγγραθή Υποτρεώζεων.  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 

 

 

 

Aριθμ. Μελέτης :  67/2020 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ:   
ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 

ΛΔΒΙΓΙΟΤ. 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε απνθνκηδή ησλ ζχκκεηθησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ραξηί/ραξηφλη, πιαζηηθφ, κέηαιιν, γπαιί), 
ζε φιεο ηηο Κνηλφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεβηδίνπ ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο.  

Σπγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη 
ππνρξεσκέλνο: 

α) για ηην αποκομιδή ηων ζύμμεικηων αποππιμμάηων ηξεηο (3) θνξέο ην κήλα, 
ζηηο Κνηλφηεηεο Γάξα, Καξδαξά, Κψκε, Λίκλε, Οξρνκελφο, Παιαηφππξγνο, Παλαγίηζα θαη 
Φσηνχζζα, ηέζζεξηο (4) θνξέο ην κήλα ζηηο Κνηλφηεηεο Βιαρέξλα θαη Καλδήια θαη νθηψ 
(8) θνξέο ην κήλα ζηελ Κνηλφηεηα Λεβηδίνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεβηδίνπ, θαζ’ φιε 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, 

β) για ηην αποκομιδή ηων ανακςκλώζιμων ςλικών δχν (2) θνξέο ην κήλα ζηηο 
Κνηλφηεηεο Γάξα, Καξδαξά, Κψκε, Λίκλε, Οξρνκελφο, Παιαηφππξγνο, Παλαγίηζα θαη 
Φσηνχζζα θαη ηξεηο (3) θνξέο ην κήλα ζηηο Κνηλφηεηεο Βιαρέξλα, Καλδήια θαη Λεβίδη, 
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεβηδίνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, 

γ) γηα ηε κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ πξνζσξηλά ζηε 
ζέζε ΄΄Μεγαβνχλη΄΄ ηεο Κνηλφηεηαο Βαιηεηζίνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βαιηεηζίνπ ηνπ 
Γήκνπ Τξίπνιεο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 18806/22-7-2020 Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Τξίπνιεο ή ζε νπνηνδήπνηε κειινληηθφ ρψξν πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο Τξίπνιεο θαη 
 δ) γηα ηε κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζην Κέληξν 
Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Υιηθψλ (Κ.Γ.Α.Υ.) Τξίπνιεο ή ζε άιιν Κ.Γ.Α.Υ. πνπ ζα 

θαζνξίζεη ν Γήκνο Τξίπνιεο.  

Η παξαπάλσ ππεξεζία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ ην Γήκν Tξίπνιεο, δηφηη ν 
αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ δελ επαξθνχλ ψζηε λα 
θαιπθζνχλ νη  αλάγθεο ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Τξίπνιεο. 

Η αλσηέξσ ππεξεζία ζα εθηειεζηεί εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δώδεκα (12) 
μηνών απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηελ αλάινγε 
εκπεηξία, ελψ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα ιακβάλνληαη φια ηα κέζα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη:  
 Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη 
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 Έλα απνξξηκκαηνθφξν φρεκα νπίζζηαο θφξησζεο, κηθηνχ βάξνπο απφ 14 έσο 20 

ηφλνπο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ. 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 
72.912,00 Εςπώ θαη ζα βαξχλεη: 

α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, κε ην πνζφ 
ησλ 6.076,00 Εςπώ θαη 

β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, κε ην πνζφ 
ησλ 66.836,00 Εςπώ. 

Η παξαπάλσ ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Σπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3863/2010 θαη ηνπ Ν. 4674/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΡΙΠΟΛΗ  25-8-2020 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΑΝ/ΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ  

 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΕΝΟΠΟΤΛΟ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ/ΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 

 

 

 

Aριθμ. Μελέτης :  67/2020 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ:   
ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΛΔΒΙΓΙΟΤ. 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    

 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(ΕΤΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΤΡΩ) 

1. Απνθνκηδή ησλ 
ζχκκεηθησλ 
απνξξηκκάησλ θαη 
ησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ. 

Μήλαο 12 4.900,00 58.800,00 

                                           ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 58.800,00 

        Φ.Π.Α. 24% 14.112,00 

                   ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 72.912,00 

 

 

 Η παξαπάλσ ηηκή δηακνξθψζεθε αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε ν αξηζκφο ησλ Κνηλνηήησλ 
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεβηδίνπ, νη ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ε απφζηαζε 
ησλ Κνηλνηήησλ απφ ην ρψξν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ (ζέζε 
Μεγαβνχλη ηεο Κνηλφηεηαο Βαιηεηζίνπ), νη θάδνη απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο πνπ 
ππάξρνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Κνηλφηεηεο, νη πνζφηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαζψο θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο.  

Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα εκεξνκίζζηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί, νη 
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ηα θαχζηκα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Αθνινπζεί θαη ν απφ 25-8-2020 Υπνινγηζκφο Μεληαίνπ Κφζηνπο Απνθνκηδήο 
Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθπθιψζηκσλ Υιηθψλ.  

  

 

 

ΣΡΙΠΟΛΗ  25-8-2020 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΑΝ/ΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΣΜΗΜΑΣΟ  

 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΕΝΟΠΟΤΛΟ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ/ΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ       

      

ΣΑΘΕΡΕ - ΣΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

     

           

Α/Α 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 
ΣΟΠΙΚΕ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ  
ΤΝΟΛΟ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΔΩΝ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Μ.Ο. 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
Ε tn ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

Μ.Ο. 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

Ε tn ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ 

ΠΡΟΑΤΞΗΗ % ΣΟΤ 
ΚΟΣΟΤ ΧΡΗΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

ΟΧΗΜΑΣΟ ΛΟΓΩ 
ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΕΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

1. ΚΟΡΤΘΙΟΤ 2133 6 206 27 4 2 60 2,5 15% 

2. ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 2114 7 229 34 4 2 60 2,5 10% 

3. ΛΕΒΙΔΙΟΤ 3094 11 352 65 3*
1
 + 4*

3
 + 8*

2
 2*

4
 + 3*

5
 100 10 15% 

4. ΣΡΙΠΟΛΗ*
6
 2873 10 209 90 4 2 80 8 10% 

*
1
  Οι ςυχνότθτεσ αφοροφν αποκομιδι ςτισ 8 Κοινότθτεσ από το ςφνολο των 11 Κοινοτιτων τθσ Δ.Ε. Λεβιδίου (τισ πιο 

μικρζσ πλθκυςμιακά). 
   *

2
  Οι ςυχνότθτεσ αφοροφν αποκομιδι ςτθ 1 Κοινότθτα από το ςφνολο των 11 Κοινοτιτων τθσ Δ.Ε. Λεβιδίου (τθν πιο 

μεγάλθ πλθκυςμιακά). 
   *

3
  Οι ςυχνότθτεσ αφοροφν αποκομιδι ςτισ 2 Κοινότθτεσ από το ςφνολο των 11 Κοινοτιτων τθσ Δ.Ε. Λεβιδίου (τισ μεςαίεσ 

πλθκυςμιακά). 
   *

4
  Οι ςυχνότθτεσ αφοροφν αποκομιδι ςτισ 8 Κοινότθτεσ από το ςφνολο των 11 Κοινοτιτων τθσ Δ.Ε. Λεβιδίου (τισ πιο 

μικρζσ πλθκυςμιακά). 
   *

5
  Οι ςυχνότθτεσ αφοροφν αποκομιδι ςτισ 3 Κοινότθτεσ από το ςφνολο των 11 Κοινοτιτων τθσ Δ.Ε. Λεβιδίου (τισ πιο 

μεγάλεσ πλθκυςμιακά). 
   *

6
  Οι ςυχνότθτεσ αφοροφν αποκομιδι ςτισ Κοινότθτεσ τθσ Δ.Ε. Tρίπολθσ εκτόσ τθσ Κοινότθτασ Σρίπολθσ. 

    

 

    

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΟΤ ΚΟΣΟΤ ΧΡΗΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΝΑ Km:  1,30 €  
  Για τον υπολογιςμό του κόςτουσ χριςθσ οχθμάτων λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ: 

   
1. 

ΜΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ Ε ΛΙΣΡΑ ΑΝΑ km (ζχει υπολογιςτεί με ςτάςεισ για το άδειαςμα των κάδων ςε 
επιφάνεια με μικρζσ κλίςεισ): 

0,55 

ΛΙΣΡΑ/Km 

2. ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΗΝ 25-8-2020: 1,182 € 
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3. Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι το κόςτοσ χριςθσ καυςίμου απορριμματοφόρου ανά Km ορίηεται ςε: 0,650 € 

4. Επιπλζον ςτο γενικό κόςτοσ χριςθσ του απορριμματοφόρου προςτίκεται (1+1 κόςτοσ καυςίμου ανά km):  0,650 €/Km 

5. υνολικό κόςτοσ χριςθσ απορριμματοφόρου οχιματοσ ανά km:   1,30 €  
 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΟΣΟΤ ΜΕΟΤ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗ – ΤΝΟΔΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ: 
                   

43,49 €  
φμφωνα με τθν Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ και αφορά 6,40 ϊρεσ κακαρισ εργαςίασ 

1. ΜΕΟ ΜΕΙΚΣΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ ΑΓΑΜΟΤ ΑΝΕΙΔ. ΕΡΓΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟ 9 ΕΩ 12 ΧΡΟΝΙΑ 33,40 € 

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ 30,21% (ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΕΙΝΑ) ΕΠΙ ΣΟΤ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟΤ  10,09 € 

3. ΤΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟΤ     43,49 €  
 

 

Α) 

 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

   Α1) Κόςτοσ Χρήςησ Απορριμματοφόρου ανά υχνότητα 

      

Α/Α 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

Km*
1
 ΑΝΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛ.*2
 

ΟΧΗΜ. ΑΝΑ 
ΤΧΝ. 

ΑΠΟΚΟΜ. 

ΣΟΝΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜ. 

ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ*3  
Km ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΕΝΑΠΟΘΕΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜ. 
ΣΗ ΘΕΗ 

ΜΕΓΑΒΟΤΝΙ 
 

ΤΝΟΛΟ 
Km/ΤΧΝΟΣ 

ΚΟΣΟ 
ΧΡΗΗ 

ΟΧΗΜΑΣΟ 
€/Km 

ΠΡΟΑΤΞΗΗ % ΣΟΤ 
ΚΟΣΟΤ ΧΡΗΗ ΣΟΤ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 
ΛΟΓΩ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΕΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 
ΧΡΗΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 
ΑΝΑ ΤΧΝΟΣΗΣΑ Ε ΚΑΘΕ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  

1. ΚΟΡΤΘΙΟΤ 4 120 2 15 38 158       1,30 €  0,20 € 236,21 € 

2. ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 4 130 2 15 33 163       1,30 €  0,13 € 233,09 € 

3. ΛΕΒΙΔΙΟΤ*4
 4,36 230 4 22,94 80 310       1,30 €  0,20 € 463,45 € 

4. ΣΡΙΠΟΛΗ 4 100 3 20 50 150       1,30 €  0,13 € 214,50 € 

*
1
 

Σα χιλιόμετρα είναι υπολογιςμζνα με βάςθ τθ διαδρομι για όλεσ τισ Κοινότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ (και τθν διαδρομι 
εντόσ των οικιςμϊν) και μζχρι ζνα άδειαςμα του απορριμματοφόρου ςτο χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ αυτϊν (κζςθ 
Μεγαβοφνι). 

  
*

2
 

Σα ελάχιςτα δρομολόγια είναι υπολογιςμζνα με βάςθ το μζςο βάροσ των ΑΑ ανά ςυχνότθτα ςε κάκε Δθμοτικι Ενότθτα, 
το χρόνο που απαιτείται για τθν αποκομιδι των κάδων αλλά και με το μζγιςτο ωφζλιμο φορτίο του απορριμματοφόρου.  

  
*

3
 

Σα επιπλζον χιλιόμετρα είναι υπολογιςμζνα με βάςθ τα απαιτοφμενα δρομολόγια που κα κάνουν τα απορριμματοφόρα 
για τθν περιοχι εναπόκεςθσ των ΑΑ ςε κάκε ςυχνότθτα αποκομιδισ. 
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*
4
 

Η υχνότθτα Αποκομιδισ ςτθ Δ.Ε. Λεβιδίου ζχει υπολογιςτεί ωσ εξισ: 3 φορζσ Χ (8/11) Κοινότθτεσ (126 ΑΠΟ 352 ΚΑΔΟΤ), 
ςυν 8 φορζσ Χ (1/11) Κοινότθτεσ (127 ΑΠΟ 352 ΚΑΔΟΤ), ςυν 4 φορζσ Χ (2/11) Κοινότθτεσ (99 ΑΠΟ 352 ΚΑΔΟΤ). τθ 
ποςότθτα των κάδων ζχει υπολογιςτεί βαρφτθτα 50% και ςτθ ποςότθτα των Κοινοτιτων λόγω αποςτάςεων 50%. 

   

 

 

Α2) Κόςτοσ Προςωπικοφ για την αποκομιδή των Απορριμμάτων ανά υχνότητα 

    

Α/Α 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛ. 
ΟΧΗΜ. ΑΝΑ 

ΤΧΝ. 
ΑΠΟΚΟΜ. 

ΕΛΑΧΙΣΕ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 

ΗΜΕΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  

ΕΛΑΧΙΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ (1 
οδθγόσ και 1 

εργάτθσ) 

ΜΕΟ 
ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ 
ΣΩΝ ΕΡΓΟΔ. ΕΙΦ. 

ΚΟΣΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
  

 

 1. ΚΟΡΤΘΙΟΤ 4 2 1,5 2 43,49 € 130,47 € 

   2. ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 4 2 1,5 2 43,49 € 130,47 € 

   3. ΛΕΒΙΔΙΟΤ 4,36 4 3,5 2 43,49 € 304,43 €  
   4. ΣΡΙΠΟΛΗ 4 3 2 2 43,49 € 173,96 € 

    

 

 

Α3) 

 

 

 

Σελικόσ Προχπολογιςμόσ δαπάνησ ανά μήνα για την αποκομιδή των Απορριμμάτων 

   

Α/Α 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΧΡΗΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ 

ΑΝΑ ΤΧΝΟΣΗΣΑ  

ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
ΑΝΑ ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΤΝΟΛΟ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 
ΚΕΡΔΟ (%) 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΜΕ 
ΣΟ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ - 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

1. ΚΟΡΤΘΙΟΤ 4 236,21 € 130,47 € 366,68 € 15% 421,68 € 1.686,73 € 

2. ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 4 233,09 € 130,47 € 363,56 € 15% 418,09 € 1.672,38 € 

3. ΛΕΒΙΔΙΟΤ 4,36 463,45 € 304,43 € 767,88 € 15% 883,06 € 3.850,16 € 

4. ΣΡΙΠΟΛΗ 4 214,50 € 173,96 € 388,46 € 15% 446,73 € 1.786,92 € 

 

 

 

 





 8 

Β) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

    Β1) Κόςτοσ Χρήςησ Απορριμματοφόρου ανά υχνότητα 

     

Α/Α 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

Km*
1
  ΑΝΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛ.* 2
 

ΟΧΗΜ. ΑΝΑ 
ΤΧΝ. ΑΠΟΚΟΜ. 

ΣΟΝΟΙ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙ-
ΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΚΟΣΟ 
ΧΡΗΗ 

ΟΧΗΜΑΣΟ 
(€/Km) 

ΠΡΟΑΤΞΗΗ 
% ΣΟΤ 

ΚΟΣΟΤ 
ΧΡΗΗ ΣΟΤ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-

ΣΟΦΟΡΟΤ 
ΛΟΓΩ 

ΟΡΕΙΝΩΝ 
ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΚΛΙΕΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  

ΚΟΣΟ ΧΡΗΗ ΟΧΗΜΑΣΟ 
ΑΝΑ ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

1. ΚΟΡΤΘΙΟΤ 2 98 1 1,25 1,30 € 0,20 € 146,51 € 

2. ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 2 105 1 1,25 1,30 € 0,13 € 150,15 € 

3. ΛΕΒΙΔΙΟΤ*3
 2,48 145 2 4,03 1,30 € 0,20 € 216,78 € 

4. ΣΡΙΠΟΛΗ 2 70 2 4 1,30 € 0,13 € 100,10 € 

  

         
*

1
 

Σα χιλιόμετρα είναι υπολογιςμζνα με βάςθ τθ διαδρομι για όλεσ τισ Κοινότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ (και τθν διαδρομι 
εντόσ των οικιςμϊν) και μζχρι ζνα άδειαςμα του απορριμματοφόρου ςτο Κ.Δ.Α.Τ. (ΒΙ.ΠΕ. Σρίπολθσ). 

 

*
2
 

Σα ελάχιςτα δρομολόγια είναι υπολογιςμζνα με βάςθ το μζςο βάροσ των ανακυκλϊςιμων ανά ςυχνότθτα ςε κάκε Δθμοτικι 
Ενότθτα, το χρόνο που απαιτείται για τθν αποκομιδι των κάδων αλλά και με το μζγιςτο ωφζλιμο φορτίο του 
απορριμματοφόρου.  

 

*
3
 

Η υχνότθτα Αποκομιδισ ζχει υπολογιςτεί ωσ εξισ: 2 φορζσ Χ (8/11) Κοινότθτεσ (18 ΑΠΟ 59 ΚΑΔΟΤ) ςυν 3 φορζσ Χ (3/11) 
Κοινότθτεσ (41 ΑΠΟ 59 ΚΑΔΟΤ). τθν ποςότθτα των κάδων ζχει υπολογιςτεί βαρφτθτα 50% και ςτθν ποςότθτα των Κοινοτιτων 
λόγω αποςτάςεων 50%. 

  

 

 

Β2) 

 

 

Κόςτοσ Προςωπικοφ για την αποκομιδή των Ανακυκλώςιμων Τλικών ανά υχνότητα 

 

Α/Α 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛ. 
ΟΧΗΜ. ΑΝΑ 

ΤΧΝ. 
ΑΠΟΚΟΜ. 

ΕΛΑΧΙΣΕ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ 

ΗΜΕΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ  

ΕΛΑΧΙΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ (1 
οδθγόσ και 1 

εργάτθσ) 

ΜΕΟ 
ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΟ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ 
ΣΩΝ ΕΡΓΟΔ. 

ΕΙΦ. 

ΚΟΣΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
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1. ΚΟΡΤΘΙΟΤ 2 1 1,5 2 43,49 € 130,47 € 

2. ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 2 1 1,5 2 43,49 € 130,47 € 

3. ΛΕΒΙΔΙΟΤ 2,48 2 1,6 2 43,49 € 139,17 € 

4. ΣΡΙΠΟΛΗ 2 2 1,6 2 43,49 € 139,17 € 

 

 

 

Β3) Σελικόσ Προχπολογιςμόσ δαπάνησ ανά μήνα για την αποκομιδή των Ανακυκλώςιμων Τλικών 

   

Α/Α 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΧΡΗΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΝΑ 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ  

ΚΟΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΤΝΟΛΟ 
ΚΟΣΟΤ 

ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

ΚΕΡΔΟ (%) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ ΑΝΑ 
ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

ΜΕ ΣΟ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ 

ΟΦΕΛΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ - 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ  

1. ΚΟΡΤΘΙΟΤ 2 146,51 € 130,47 € 276,98 € 15% 318,53 € 637,05 € 

2. ΜΑΝΣΙΝΕΙΑ 2 150,15 € 130,47 € 280,62 € 15% 322,71 € 645,43 € 

3. ΛΕΒΙΔΙΟΤ 2,48 216,78 € 139,17 € 355,94 € 15% 409,33 € 1.015,15 € 

4. ΣΡΙΠΟΛΗ 2 100,10 € 139,17 € 239,27 € 15% 275,16 € 550,32 € 

 

 

 

 

 

ΣΡΙΠΟΛΗ  25-8-2020 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΑΝ/ΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ  
 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΠΕΝΟΠΟΤΛΟ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ/ΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 

 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ 

ΓΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 

 

 

 

Aριθμ. Μελέτης :  67/2020 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ:   
ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΗ Γ.Δ. 
ΛΔΒΙΓΙΟΤ. 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  

 

 

Άπθπο 1ο :     Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε απνθνκηδή ησλ ζχκκεηθησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ραξηί/ραξηφλη, πιαζηηθφ, κέηαιιν, γπαιί), 
ζε φιεο ηηο Κνηλφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεβηδίνπ ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο, γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο.  

Σπγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη 
ππνρξεσκέλνο: 

α) για ηην αποκομιδή ηων ζύμμεικηων αποππιμμάηων ηξεηο (3) θνξέο ην κήλα, 
ζηηο Κνηλφηεηεο Γάξα, Καξδαξά, Κψκε, Λίκλε, Οξρνκελφο, Παιαηφππξγνο, Παλαγίηζα θαη 
Φσηνχζζα, ηέζζεξηο (4) θνξέο ην κήλα ζηηο Κνηλφηεηεο Βιαρέξλα θαη Καλδήια θαη νθηψ 
(8) θνξέο ην κήλα ζηελ Κνηλφηεηα Λεβηδίνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεβηδίνπ, θαζ’ φιε 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, 

β) για ηην αποκομιδή ηων ανακςκλώζιμων ςλικών δχν (2) θνξέο ην κήλα ζηηο 
Κνηλφηεηεο Γάξα, Καξδαξά, Κψκε, Λίκλε, Οξρνκελφο, Παιαηφππξγνο, Παλαγίηζα θαη 
Φσηνχζζα θαη ηξεηο (3) θνξέο ην κήλα ζηηο Κνηλφηεηεο Βιαρέξλα, Καλδήια θαη Λεβίδη, 
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεβηδίνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, 

γ) γηα ηε κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ πξνζσξηλά ζηε 
ζέζε ΄΄Μεγαβνχλη΄΄ ηεο Κνηλφηεηαο Βαιηεηζίνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βαιηεηζίνπ ηνπ 
Γήκνπ Τξίπνιεο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 18806/22-7-2020 Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Τξίπνιεο ή ζε νπνηνδήπνηε κειινληηθφ ρψξν πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο Τξίπνιεο θαη 
 δ) γηα ηε κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζην Κέληξν 
Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Υιηθψλ (Κ.Γ.Α.Υ.) Τξίπνιεο ή ζε άιιν Κ.Γ.Α.Υ. πνπ ζα 
θαζνξίζεη ν Γήκνο Τξίπνιεο.  

Ωο ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ νξίδνληαη φιεο νη θαηνηθεκέλεο θαη κε 
πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεβηδίνπ, νδνί, πιαηείεο, ινηπνί 
θνηλφρξεζηνη ρψξνη φπνπ είλαη απνζεθεπκέλα απνξξίκκαηα θαη αλαθπθιψζηκα πιηθά, 

εληφο ή εθηφο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ ηππνπνηεκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη 
αλαθχθισζεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηεί ηελ απνθνκηδή ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ απφ ην 
Γήκν Τξίπνιεο λένη θάδνη απνξξηκκάησλ ή αλαθχθισζεο, είηε απφ νπνηαδήπνηε άιια 
ζεκεία ζα ηνπ ππνδείμεη ν Γήκνο. 
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Άπθπο 2ο :     Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η παξαπάλσ ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Σπλνπηηθφ Γηαγσληζκφ (άξζξν 117 ηνπ 
Ν. 4412/2016) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ Ν. 4412/2016, 

 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4674/2020, 

 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη  
 ηνπ Ν. 3863/2010. 

 

 

 Άπθπο 3ο :     ςμβαηικά ζηοισεία 

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο.  

β. Η Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ.  

γ. Η Τερληθή Πεξηγξαθή. 

 

 

Άπθπο 4ο :     Τποσπεώζειρ ηος αναδόσος 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο 

ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, λα αζθαιίδεη θαη λα ακείβεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηα 
φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε ηνπ 
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θάιπςε ησλ εξγαζηψλ 
απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη απφξξηςεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ. 
3. Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, πξνο ηηο 
εληνιέο ηεο νπνίαο νθείιεη απφιπηε ζπκκφξθσζε, επξηζθφκελνο ζε ζπλερή επαθή γηα λα 
πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
4. Ο αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζηελ 
αξκφδηα ππεξεζία πξφγξακκα, ζην νπνίν ζα νξίδνληαη ε αθξηβήο εκεξνκελία απνθνκηδήο 
ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ κήλα, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
θαηαζέηεη επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα απνθνκηδήο γηα ηνλ επφκελν κήλα, ην νπνίν ζα 
εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε.  

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηηο 
έγγξαθεο εληνιέο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ή ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ. 
5. Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα θάζε απνθνκηδή, ηεξψληαο 
ζπγρξφλσο βηβιίν δξνκνινγίσλ θαη εκεξνιφγην εξγαζηψλ.  
6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο θαη 
Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο πεξί θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη 
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 
7. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νρεκάησλ ηνπ. Έρεη 
ηελ επζχλε λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ 
αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη γηα ηελ 
πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή πξάγκαηα.  
8. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε. Οη επζχλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά 
ησλ αλάδνρν, αζηηθέο θαη πνηληθέο, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο. 
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9. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα γηα ηηο δεκηέο πξνο ηξίηνπο ηηο νπνίεο ζα πξνμελήζεη 
θαηά ηηο εξγαζίεο ηνπ κε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

10. Τν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ζα ακείβεηαη θαη ζα αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. Σεκεηψλεηαη ξεηά φηη 
απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. Σε πεξίπησζε απαζρφιεζεο 
αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ 
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο 
αληηθαζίζηαληαη, εθφζνλ ην απαηηήζεη ν Γήκνο, ζε πεξίπησζε πνπ ζα θξηζνχλ αθαηάιιεινη 
γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο. Όηαλ δηαπηζησζεί απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα 
ηνπ Γήκνπ νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, 
δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο, απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή 
ηνπ πξνζσπηθνχ σο αθαηάιιεινπ. 
11. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη:   

 Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ηελ 
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη 

 Έλα απνξξηκκαηνθφξν φρεκα νπίζζηαο θφξησζεο, κηθηνχ βάξνπο απφ 14 έσο 20 
ηφλνπο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ 
πιηθψλ. 

Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ν 
αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια αδεηνδνηεκέλα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο (ηδηφθηεηα 
ή κηζζσκέλα). 

 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ησλ νρεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο ππεξεζίαο, ήηνη άδεηα θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, δειηίν Κ.Τ.Δ.Ο. θαη 
πιεξσκή ηειψλ θπθινθνξίαο. 
12. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη Παγθφζκην Σχζηεκα Σηηγκαηνζέηεζεο (GPS) 

ζηα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππφςε ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ 
λα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ησλ δξνκνινγίσλ απφ ηελ 
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. 

13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% (πέληε ηνηο εθαηφ) επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ ή ζηα 
θξάηε – κέξε ηεο Σ.Γ.Σ. (Σπκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ.   

Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  
14. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, ζα πξέπεη 
λα θαηαζέζεη θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013.  

 

 

Άπθπο 5ο :     Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα  

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο ππεξεζίαο. 
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Άπθπο 6ο :     Ποινικέρ Ρήηπερ – Έκπηωζη Αναδόσος  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε έλαξμε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηε 

παξνχζα κειέηε, θαζψο θαη κε ηνλ αλάινγν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ, κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, είλαη δπλαηφλ λα 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, πνηληθέο ξήηξεο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016, σο εμήο:  
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε 
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα θαη  
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο Φ.Π.Α. 
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.   

Η Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν αλάδνρνο 
εθηειεί ηελ ππεξεζία πιεκκειψο θαη δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, λα 
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, αθνχ πξψηα ηνλ θαιέζεη κε εηδηθή φριεζε θαη ζε πξνζεζκία 
δέθα πέληε (15) εκεξψλ λα ζπκκνξθσζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 
4412/2016. 
 

 

Άπθπο 7ο :    Ανωηέπα βία 

      Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε 
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο 
βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ 
γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο ή ν εληνιέαο δελ είλαη ππαίηηνη, 
αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ εληνινδφρνπ θ.ά.  

Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα 
εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε 
ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 
 

 

Άπθπο 8ο :     Αναθεώπηζη ηιμών  
     Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   
 

 

Άπθπο 9ο :     Σπόπορ πληπωμήρ 

  Γηα ηελ παξνρή ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο ε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ 72.912,00 Εςπώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.  

 Οη πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ζην ηέινο θάζε κήλα 
παξερφκελεο ππεξεζίαο, χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 
αλαδφρνπ, κεηά ην πέξαο ησλ σο άλσ πεξηγξαθφκελσλ εξγαζηψλ. 
 Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο πξαγκαηνπνηήζεη ιηγφηεξεο απνθνκηδέο απφ ηηο 
νξηδφκελεο κεληαίσο ζα ακείβεηαη αλάινγα.   
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Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα θαηαβάιιεηαη κε 
ρξεκαηηθφ έληαικα ζην ηέινο θάζε κήλα παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη ζα αθνξά πνζφ ίζν 
πξνο ην κεληαίν αληίζηνηρν πνζφ εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηεο ζπλνιηθήο 
ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ, εθφζνλ έρεη ήδε ζπληαρζεί ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο 
Παξαιαβήο απφ ην Γήκν Τξίπνιεο.  

Σεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί πνηληθέο ξήηξεο 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. 

Σην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά 
ην λφκν. 
 Σην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη 
βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη 
παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Άπθπο 10ο :     Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

 Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο 
ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, Γήκσλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

 

Άπθπο 11ο :  Εκσώπηζη ηηρ ςπηπεζίαρ ζε ηπίηο 

Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίην, κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ 
Γήκνπ Τξίπνιεο.  
 

 

Άπθπο 12ο :     Επίλςζη διαθοπών 

 Τπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο επηιχνληαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 
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