ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
Aρ. Μελέτης 12/2019
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ιούλιος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.ΓΕΝΙΚΑ .............................................................................................................................................................2
1.1.Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Δίου - Ολύμπου..............................................2
1.2.Προσωπικό ..............................................................................................................................................3
1.3.Μηχανολογικός Εξοπλισμός ...................................................................................................................4
1.4.Παραγόμενος Όγκος Απορριμμάτων ......................................................................................................5
2.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .............................................................................................................................6
3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................................................................8
4.ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ............................................................................10
1.Προϋπολογισμός Μελέτης ............................................................................................................................13
1.1.ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ .......................................................................13
1.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ...............................................................................................................16
Άρθρο 1:Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισμοί.......................................................................18
Άρθρο 2:Συμβατικά Στοιχεία της Παροχής των Υπηρεσιών - Σειρά Ισχύος .....................................................19
Άρθρο 3:Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης .................................................................................................................19
Άρθρο 4:Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη – Δασμοί ...................................................................................................20
Άρθρο 5:Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταλογισμοί - Πρόστιμα - Έκπτωση Αναδόχου ..............................................20
Άρθρο 6:Εκτέλεση Υπηρεσιών..........................................................................................................................20
Άρθρο 7:Επικοινωνία – Αλληλογραφία............................................................................................................21
Άρθρο 8:Περιεχόμενο τιμών ............................................................................................................................21

1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου
Η εν λόγω υπηρεσία εκτελεί τις εργασίες αποκοµιδής στο σύνολο του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου (Με έµφαση
στις ∆.Κ. Λεπτοκαρυάς, ∆Κ. Πλαταµώνα, Τ.Κ. Πόρων). Το σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει χώρο
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων εντός των ορίων της ∆.Ε. Λιτοχώρου. Εφαρµοζόµενης της σχετικής
νοµοθεσίας, ο Χ.Υ.Τ.Α. του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου έχει παραχωρηθεί στον Φο.∆.Σ.Α. Κεντρικής
Μακεδονίας. Από την υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου εκτελούνται, έως την ηµέρα
σύνταξης της παρούσας µελέτης, οι κάτωθι υπηρεσίες:

- Αποκοµιδή απορριµµάτων, µεταφορά και εναπόθεση στον ΧΥΤΑ
- Χειρονακτικές εργασίες καθαρισµού οδών και κοινόχρηστων χώρων
- Χειρονακτικές εργασίες καθαρισµού µικρών καλαθιών
- Εργασίες καθαρισµού χώρου λαϊκών αγορών
- Εργασίες µεταφοράς φυτικής ύλης (κλαδιών, κορµών δέντρων, γρασιδιού κλπ)
- Εργασίες αποµάκρυνσης και ενταφιασµού νεκρών ζώων
- Εργασίες Πλύσης Κάδων
Σηµειώνεται ότι, εντός του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου δεν υφίστανται Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων
καθώς βρίσκονται σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ενσωµάτωσής τους στο Σχέδιο
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων. Οι εγκαταστάσεις που στεγάζουν τις υπηρεσίες καθαριότητας βρίσκονται στο
Λιτόχωρο και συγκεκριµένα συστεγάζονται µε τη Μονοµετοχική Ανώνυµη Εταιρεία του ∆ήµου, ∆.Ε.Α.∆Ο.
Α.Ε. όπου και αποτελεί την αφετηρία των δροµολογίων καθηµερινά προς τους οικισµούς που εκτελούνται οι
εργασίες σύµφωνα µε το πρόγραµµα που καταρτίζει η υπηρεσία σε τακτική βάση.

1.2. Προσωπικό
Η υπηρεσία καθαριότητας στελεχώνεται από προσωπικό µε µόνιµη σχέση εργασίας, µε σχέση εργασίας
αορίστου χρόνου και µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Παράλληλα, ο ∆ήµος, σε εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, προέβη στην υποβολή αιτήµατος για τον προγραµµατισµό προσλήψεων
τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου ∆ίου –Ολύµπου, µε σκοπό την
πρόσληψη συνολικά 23 εργατών καθαριότητας και 8 οδηγών. Τέλος, στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ,
εγκρίθηκαν 23 θέσεις εργασίας πλην όµως εως την περίοδο εκπόνησης της παρούσας µελέτης, δεν έχει
εκδοθεί το ΦΕΚ διορισµού µε αποτέλεσµα να βρίσκονται στην υπηρεσία καθαριότητας διαθέσιµοι 1 Οδηγός
και 5 συνοδοί απορριµµατοφόρων. Ωστόσο, στο πλαίσιο έγκαιρου προγραµµατισµού του ∆ήµου και της
χρηστής διοίκησης βάσει σχεδιασµού και οργάνωσης, τα δεδοµένα που ισχύουν κατά τη σύνταξη του
παρόντος τεύχους, λαµβάνουν υπόψη το προσωπικό που απασχολείται σε µόνιµη βάση και ειδικότερα:
Πίνακας Προσωπικού
Α. Μόνιµοι
Ένας (1) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Ένας (1) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων
Ένας (1) ∆Ε Ηλεκτρολόγων
Β. Ι∆ΑΧ
Ένας (1) ∆Ε Ηλεκτρολόγων
Τέσσερεις (4) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Ένας (1) ∆Ε ∆ιοικητικού
Ένας (1) ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
Γ. Προκήρυξη 3Κ
Ένας (1) Οδηγός Απορριµµατοφόρων
Πέντε (5) Συνοδοί Απορριµµατοφόρων

Συνολικά στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ανήκουν 16 υπάλληλοι µε µόνιµη σχέση
εργασίας ή αορίστου χρόνου εκ των οποίων 11 απασχολούνται άµεσα στις εργασίες καθαριότητας, ένας ως
διοικητικού, δύο ως ηλεκτρολόγοι και δύο ως οικογενειακή βοηθός και καθαριότητας εσωτερικών χώρων
αντίστοιχα. Εύλογα, συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι εργασίες καθαριότητας, όπως στο σύνολό τους
περιγράφεται ανωτέρω, βασίζεται εν µέρει σε οικείους υπαλλήλους και κατά πολύ µεγάλο βαθµό σε
προσωπικό ορισµένου χρόνου που όµως δεν είναι εφικτό να ενταχθούν σε µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό λόγω
της περιορισµένης παραµονής τους στην υπηρεσία. Παράλληλα η φύση του ορισµένου χρόνου εργασίας
δηµιουργεί γκρίζες ζώνες ως προς την ολοκληρωµένη κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του ∆ήµου
και η διαρκής εξάρτηση από έκτακτους παράγοντες δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στον σχεδιασµό της
αποκοµιδής, στην κατανόηση από πλευράς προσωπικού των ιδιαίτερων αναγκών που υφίστανται, στον
προγραµµατισµό των δροµολογίων και τον διαχωρισµό των τοµέων ευθύνης. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί
ότι η υπηρεσία δεν διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό υπαλλήλων µε µόνιµη σχέση εργασίας ή Ι∆ΑΧ µε
ειδικότητα οδηγού απορριµµατοφόρου. Τέλος, η απασχόληση των υπαλλήλων ορισµένου χρόνου, δεν
επιτρέπει την εφαρµογή ενός οµοιογενούς και πλήρως ανταποκρινόµενου στις ανάγκες του ∆ήµου, πλάνου
ανανέωσης και αναβάθµισης των υπηρεσιών αποκοµιδής ούτε την προσαρµογή του προγράµµατος στις
απαιτήσεις που διαµορφώνονται από την έντονη πληθυσµιακή αύξηση της καλοκαιρινής περιόδου, για τις
οποίες απαιτούνται διπλές βάρδιες προκειµένου να αποκοµιστούν τα απορρίµµατα από τα σηµεία
τοποθέτησής τους. Άλλωστε, το φαινόµενο της εποχικότητας διατηρείται εως τα τέλη του µηνός
Σεπτεµβρίου, κατ’ ελάχιστον, ενώ η υπερεντατική χρήση των ιδιόκτητων απορριµµατοφόρων, οδηγεί σε
βλάβες που είναι αδύνατον να επισκευαστούν παράλληλα µε την εκτέλεση εργασιών αποκοµιδής στο
σύνολο του ∆ήµου. Συνεπώς, το υφιστάµενο πλαίσιο εκτέλεσης υπηρεσιών αποκοµιδής σε συνδυασµό µε
την έντονη αύξηση του πληθυσµού, προκαλούν σηµαντικές αδυναµίες στην εκτέλεση των υπηρεσιών
προσηκόντως µε αντίκτυπο στην ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, στο µέσο κόστος εκτέλεσης των
υπηρεσιών, στον κοινωνικό χαρακτήρα του ∆ήµου, στην καλή τουριστική φήµη και εικόνα του, στη
δηµόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελ.Στατ. οι αναλογίες
δηµοτών, επισκεπτών και τουριστών, παραθεριστών και του εκτιµώµενου συνολικού πληθυσµού έχουν ως
κάτωθι:
Μόνιµοι Κάτοικοι ανα Εργάτη

395

Τουριστικές Αφίξεις ανα Εργάτη

1,760

Παραθεριστές ανα Εργάτη

414

Συνολικός Πληθυσµός Θερινής
Περιόδου ανα εργάτη

2,569

Για τον υπολογισµό των ανωτέρω χρησιµοποιήθηκαν, τα στοιχεία του µόνιµου πληθυσµού, οι τουριστικές
αφίξεις, το µέσο µέγεθος οικογένειας ανά εξοχική κατοικία, η εκτίµηση βάσει των µεγεθών της απογραφής
και των τουριστικών αφίξεων. Σηµειώνεται ότι η αναλογία τετραγωνικού χιλιοµέτρου ανά εργάτη
καθαριότητας ανέρχεται σε 1 εργάτη ανά 9.52 τετ.χλµ. Παράλληλα, τονίζεται ότι ταυτόχρονα µε την παροχή
υπηρεσιών αποκοµιδής απορριµµάτων στη ∆.Ε. Ανατολικού Ολύµπου, εκτελούνται εργασίες στις ∆.Ε.
Λιτοχώρου και ∆ίου, πλην όµως λόγω της µεγάλης πίεσης που δέχεται ο ∆ήµος στη ∆.Ε. Ανατολικού
Ολύµπου, η παροχή τους γίνεται εξαιρετικά ανοµοιογενής µε σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία των
δηµοτών.

1.3. Μηχανολογικός Εξοπλισµός
Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της υπηρεσίας καθαριότητας αποτελείται από απορριµµατοφόρα, σάρωθρο
καθαρισµού οδών και οχήµατα τύπου 4x4. Τα ανωτέρω οχήµατα περιήλθαν στην κυριότητα του ∆ήµου ∆ίου

– Ολύµπου από τους τρεις πρώην Καποδιστριακούς ∆ήµους ∆ίου, Λιτοχώρου και Ανατολικού Ολύµπου,
ενώ η πλειοψηφία αυτών αποκτήθηκε κατά την εποχή προ της Καποδιστριακής µεταρρύθµισης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι µεγάλο µέρος των απορριµµατοφόρων οχηµάτων που περιήλθαν στο ∆ήµο έπειτα
από τη διάλυση του Συνδέσµου (ΣΑ∆Α Ν. Πιερίας) είχαν έτος κατασκευής τη δεκαετία του 1990, τα οποία
κληροδότησαν στο σηµερινό ∆ήµο σηµαντικά προβλήµατα που αφορούσαν στην απουσία συντήρησης, στην
παλαιά αντιρρυπαντική τεχνολογία, στη µεγάλη κατανάλωση καυσίµων και στη µακροχρόνια απαξίωσή
τους. Σήµερα, οι εργασίες αποκοµιδής εκτελούνται από 5 επιχειρησιακά αξιοποιήσιµα απορριµµατοφόρα,
ενώ άλλα 4 έχουν βλάβες που κρίνεται ασύµφορη η επισκευή τους από πλευράς κόστους και παλαιότητας:
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Α/
Α
1

Τύπος
οχήµατος
ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

2

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

3

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

4

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

5

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

Εργ.κατασκευής
MERCEDES
Daimler Chrysler
MAN
Daimler Chrysler
MAN

Αριθµ.
κυκλοφορίας
KHI 8291

Έτος
κυκλ.
1994

Χωρητικότητα (Kg)

Κατάσταση

4781

∆ιαθέσιµο

KHH 5328

2002

11290

∆ιαθέσιµο

ΚΗΗ 5329

2000

11150

∆ιαθέσιµο

ΚΗΗ 5337

2009

7210

∆ιαθέσιµο

KHH 5330

1998

9500

∆ιαθέσιµο

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΟΦΟΡΑ ΣΕ
ΑΚΙΝΗΣΙΑ

1

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

VOLVO

ΚΗΥ 2848

1990

8026

Προς Απόσυρση

2

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

KHY 7028

1999

6000

Προς Απόσυρση

3

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

KHY 7019

1999

5980

Προς Απόσυρση

41

ΑΠΟΡ/ΤΟΦΟΡΟ

MERCEDES

KHY 7092

2003

6590

Προς Απόσυρση

Επισηµαίνεται ότι τόσο η παλαιότητα των υφιστάµενων απορριµµατοφόρων που βαίνουν προς πλήρη
απαξίωση της επιχειρησιακής και λειτουργικής τους διάρκειας ζωής τους. Κατά συνέπεια, παρά την επιµελή
επισκευή τους η επικινδυνότητά τους αυξάνει τόσο σε επίπεδο οδικής συµπεριφοράς όσο και σε επίπεδο
προστασίας της ακεραιότητας των εργατών. Το δε εναλλακτικό σενάριο αγοράς νέων απορριµµατοφόρων,
θα πρέπει να εξεταστεί στη βάση της διαθεσιµότητας ανθρώπινου δυναµικού προκειµένου αυτά να
ενταχθούν στην επιχειρησιακή λειτουργία της υπηρεσίας, που στην τρέχουσα περίοδο, τόσο λόγω
οικονοµικής αδυναµίας όσο και λόγω υποστελέχωσης, είναι αδύνατο.

1.4. Παραγόµενος Όγκος Απορριµµάτων
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο παραγόµενος όγκος απορριµµάτων στη ∆ηµοτική Ανατολικού Ολύµπου
µε βάση την εποχικότητα µε επίκεντρο την τελευταία τριετία. Παρατίθεται ο µέσος συνολικός όγκος των
απορριµµάτων που αποκοµίστηκαν των τελευταίων τριών ετών σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπηρεσίας του
∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου. Είναι σηµαντικό να διατυπωθεί εξαρχής ότι η οποιαδήποτε αύξηση του πληθυσµού
συνεπάγεται και αύξηση των παραγόµενων απορριµµάτων και παράλληλα µε την αύξηση του πληθυσµού η
εποχιακή λειτουργία των καταστηµάτων που κατά τη διάρκεια του χειµώνα παραµένουν κλειστά ή
υπολειτουργούν. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας µεγάλος αριθµός των αφίξεων στην Πιερία,
µετακινείται εντός του νοµού και προς τα σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως του τόπου
διαµονής – παραθέρισής τους. Συνεπώς, η εκτίµηση του ρυθµού αύξησης των απορριµµάτων στο ∆ήµο ∆ίου
– Ολύµπου, προκύπτει από τον ρυθµό αύξησης των αφίξεων στο ∆ήµο, ως προς το σύνολο των αφίξεων
στην Π.Ε. Πιερίας, που ανέρχεται σε 5.38%. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκτιµήσεις για τον συνολικό όγκο
απορριµµάτων που αποκοµίστηκαν και κατέληξαν στον ΧΥΤΑ του Λιτοχώρου έχει ως κάτωθι :

Ανατολικός Όλυµπος
(Kg)
Ιανουάριος
Φεβρουάριο
ς
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος

Συνολο

229,076
245,714
272,142
360,283
441,247
804,160
1,493,662
1,714,470
899,337
419,265
339,914
378,321
7,597,587

Παρατηρείται ότι ο ρυθµός παραγωγής απορριµµάτων αυξάνει κατακόρυφα τον µήνα Ιούνιο και υποχωρεί
αισθητά κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Παράλληλα σηµειώνεται ότι λόγω της υπερεξάρτησης από τον
ιδιόκτητο εξοπλισµό, οι φθορές και οι βλάβες στις υπερκατασκευές και στα µηχανολογικά µέρη δεν είναι
εφικτό να αποκατασταθούν εντός του µηνός Αυγούστου (µήνας που καταγράφονται οι υψηλότερες
απαιτήσεις) λόγω διακοπής της λειτουργίας των συνεργείων και λόγω του µεγέθους των βλαβών.
Αποτέλεσµα των ανωτέρω, είναι η µεταφορά των απορριµµατοφόρων στα συνεργεία κατά τον µήνα
Σεπτέµβριο µε χρόνο κατασκευής άνω του ενός µήνα, καθώς πρώτα επισκευάζονται τα µηχανικά µέρη και
ακολούθως οι υπερκατασκευές. Η άµεση συνέπεια της απορρύθµισης αυτή είναι η µη προσήκουσα εκτέλεση
των εργασιών αποκοµιδής απορριµµάτων κατά το διάστηµα που µεσολαβεί από τις αρχές Σεπτεµβρίου εως
τα µέσα περίπου του µηνός Οκτωβρίου. Στους χρόνους αυτούς συµπεριλαµβάνονται και οι κατά το νόµο
διαδικασίες ανάθεσης των εργασιών από τον ∆ήµο στα συνεργεία επισκευής.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο ανάδοχος µε το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη παρούσα,
θα αναλάβει το έργο της διαχείρισης των απορριµµάτων σε συγκεκριµένους οικισµούς της ∆.Ε. Ανατολικού
Ολύµπου, ως περιγράφεται ακολούθως, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας
καθαριότητας στις συγκεκριµένες ενότητες:

• Αποκοµιδή των στερεών αποβλήτων (απορριµµάτων) και µεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου
των οικισµών Νέων Πόρων – Πλαταµώνα - Λεπτοκαρυάς της ∆ηµοτικής Ενότητας Ανατολικού
Ολύµπου για χρονικό σαράντα πέντε (45) ηµερών (περιλαµβανοµένων των καθηµερινών, αργιών και
νυχτερινών δροµολογίων) από 1-9-2019 έως και 15-10-2019, σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα
δροµολογίων που περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα Ι.
Οι εργασίες που θα γίνονται συνοπτικά είναι οι εξής:
•

αποκοµιδή των απορριµµάτων,

•

µεταφορά απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου,

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρµόδιου τµήµατος του ∆ήµου
∆ίου-Ολύµπου, ήτοι του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, και σύµφωνα

µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα δροµολογίων που θα συντάσσεται από το ∆ήµο. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να τηρεί το πρόγραµµα που του κοινοποιείται και τις πιθανές τροποποιήσεις του.
Με βάση τα δεδοµένα της έως σήµερα λειτουργίας της αποκοµιδής των απορριµµάτων στη ∆ηµοτική
Ενότητα Ανατολικού Ολύµπου, υπάρχει η ανάγκη ενός πληρώµατος ανά απορριµµατοφόρο και ανά
δροµολόγιο µε την εξής σύνθεση:
Ένας (1) οδηγός µε επαγγελµατική άδεια κατηγορίας Γ'
∆ύο (2) άτοµα προσωπικό – πλήρωµα του απορριµµατοφόρου
1 επόπτης καλής εκτέλεσης εργασιών
1 υπάλληλος γραφείου κίνησης
Τα δροµολόγια θα εκτελούνται µε την εξής συχνότητα ανά µήνα και ανά ∆ηµοτική Ενότητα:
Πίνακας Ι: Πίνακας ∆ροµολογίων
∆ροµολόγιο: Νέοι Πόροι
– Πλαταµώνας –
Λεπτοκαρυά
Σύνολο ∆ροµολογίων
∆απάνη ∆ροµολογίου (σε ευρώ)
Γενικό Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. (24%)
Συνολικός Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ)
Ενδεικτικός καθορισµός δροµολογίων:

197
303,81
59,850,57
14.364,14
74.215,71

Εκ των 197 δροµολογίων, προϋπολογίζονται:
Α) 180 δροµολόγια για τον µήνα Σεπτέµβριο, ήτοι δύο φορές ανα ηµέρα ανα απορριµµατοφόρο ( 30 ηµέρες
x 3 απορριµµατοφόρα x 2 δροµολόγια την ηµέρα)
Β) 17 δροµολόγια για τον µήνα Οκτώβριο, ήτοι ένα ανα ηµέρα ανα απορριµµατοφόρο
Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα των δροµολογίων θα συντάσσεται από την αρµόδια για την εκτέλεση της
σύµβασης Υπηρεσία του ∆ήµου και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το προσωπικό του
σύµφωνα µε τις ηµέρες και ώρες - συµπεριλαµβανοµένων και των Σαββατοκύριακων - στις οποίες θα
καλείται να εργαστεί. Σε κάθε περίπτωση και για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση των υπηρεσιών στις
απαιτήσεις αποκοµιδής, η αναθέτουσα αρχή, δύναται να προβεί στην κατάλληλη τροποποίηση του
προγραµµατισµού των δροµολογίων, χωρίς ωστόσο να υπερβεί τον αριθµό των 197 δροµολογίων συνολικά
εντός 45 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Τα απορριµµατοφόρα που θα χρησιµοποιηθούν για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και τη µεταφορά τους
στο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου, θα είναι ιδιοκτησίας του Αναδόχου. Για την έντεχνη και καλή εκτέλεση της
υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρία απορριµµατοφόρα, που να πληρούν τις εξής
προδιαγραφές:

A. Ένα (1) απορριµµατοφόρο όχηµα χωρητικότητας 16 εως 18 κυβικών, εφοδιασµένο µε σύστηµα
συµπίεσης τύπου πρέσας και µηχανισµό ανύψωσης κάδων από 240 έως 1100 lit, µε κινητήρα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (προτύπου τουλάχιστον EURO 5)
Β. ∆ύο (2) απορριµµατοφόρα οχήµατα χωρητικότητας 20 εως 22 κυβικών (από διαξονικά έως και
τριαξονικά) , εφοδιασµένα µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας και µηχανισµό ανύψωσης κάδων από 240
έως 1100 lit, µε κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (προτύπου τουλάχιστον EURO 5)
Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε όλα τα κόστη λειτουργίας των απορριµµατοφόρων (αξία καυσίµων,
συντηρήσεις - επισκευές, τεχνικοί έλεγχοι, ασφάλιστρα, τέλη κ.τ.λ.). Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να
διαθέσει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης τον αναγκαίο αριθµό απορριµµατοφόρων που θα
απαιτηθεί για την κάλυψη του συνολικού αριθµού των δροµολογίων ανά µήνα, σύµφωνα µε τον παραπάνω
Πίνακα δροµολογίων.
Τα απορριµµατοφόρα θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα διαχείρισης στόλου, µε το οποίο θα
πραγµατοποιείται η παρακολούθηση και καταγραφή των δροµολογίων που θα εκτελούν τα
απορριµµατοφόρα µέσω GPS.
Είναι δυνατή, µετά από έγγραφο αίτηµα του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, η µεταβολή της συχνότητας ή
τροποποίηση της µηνιαίας κατανοµής των δροµολογίων ανά οικισµό, όπως αυτά ενδεικτικά περιγράφονται
στον ανωτέρω Πίνακα Ι, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα ανακύψουν κατά το χρονικό διάστηµα εκτέλεσης
των εργασιών. Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επέκταση του οικονοµικού αντικειµένου της
σύµβασης µε αύξηση του συνολικού αριθµού των δροµολογίων.
Κατά συνέπεια ο ανάδοχος θα εκτελέσει συνολικά τον µέγιστο αριθµό των προβλεπόµενων δροµολογίων
που ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα επτά (197) περίπου, για το χρονικό διάστηµα από 1-9-2019 έως και 1510-2019. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα εκτελέσει συνολικά 197 ∆ροµολόγια τύπου Ι, εκτιµώµενης αξίας χωρίς
ΦΠΑ 303,81 €/δροµολόγιο, µε βάση το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα δροµολογίων που θα καταρτίζεται κάθε
φορά από την Υπηρεσία Καθαριότητας και ενδεχοµένως να περιλαµβάνει αναγκαίες
τροποποιήσεις/µεταβολές σε σχέση µε τον αρχικό προγραµµατισµό που περιγράφεται στον Πίνακα Ι.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.

Τα µέσα προστασίας του προσωπικού θα βαρύνουν οικονοµικά τον Ανάδοχο.

2.

Το προσωπικό θα πρέπει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια στο χώρο εργασίας του και προς τους δηµότες,
επαγγελµατίες, τους παραθεριστές και τους τουρίστες

3.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόµους τους σχετικούς µε την εργασία,
εργατική νοµοθεσία, ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις διατάξεις για αµοιβές, κ.λπ. και θα
ευθύνεται έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους
ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζοµένους του και σε κάθε τρίτο. Ο ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου ουδεµία
ευθύνη έχει για τις υποχρεώσεις αυτές του αναδόχου.

4.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόµους τους σχετικούς µε την
περιβαλλοντική νοµοθεσία και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει µε ενέργειές του να προκληθεί
επιβάρυνση ή µόλυνση του περιβάλλοντος.

5.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον απασχολούµενο από αυτόν ότι ο ∆ήµος ∆ίου - Ολύµπου
ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε αυτόν, αλλά οφείλει να δέχεται τον έλεγχο από τα
αρµόδια όργανα του ∆ήµου για την εργασία που προσφέρει.

6.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ηµέρα ανάληψης εργασίας τα ονοµατεπώνυµα
του προσωπικού του στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ίου – Ολύµπου.

7.

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
1.

Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα στον οποίο

υποχρεούται να καταβάλει εισφορές.
2.

Να το πληρώνει κανονικά.

3.

Να αποδεικνύει τα παραπάνω όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά θα διακόπτεται η

πληρωµή του.
8.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόµιµες άδειες ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και να
καλύπτει τα κενά από τις ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του έναντι του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, σύµφωνα µε τη σύµβαση.

9.

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεών του έναντι του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου
που απορρέουν από τη σύµβαση, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου
σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου ∆ίου Ολύµπου.

10. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως προς τη
συνέπεια, τη συµπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εκτέλεση των εργασιών.
Σε περίπτωση που το προσωπικό υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα, ο ανάδοχος θα αποµακρύνει το
προσωπικό αυτό, µε τον προσήκοντα τρόπο.
11. Ο ∆ήµος ∆ίου - Ολύµπου δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους του
προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της αµοιβής
στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τη σύµβαση.
12. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανηλίκους.
13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτός και µόνον αυτός θα ευθύνεται για κάθε ζηµία, βλάβη ή
πληµµέλεια την οποία θα προκαλέσει τυχόν το προσωπικό του στον κινητό και ακίνητο εξοπλισµό του
∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου ή στην περιουσία ιδιωτών, και επιβαρύνεται αποκλειστικά για την πλήρη
αποκατάσταση των ζηµιών.
14. Ο ανάδοχος και µόνον αυτός θα ευθύνεται επίσης και για κάθε ζηµία ή βλάβη που τυχόν θα προκληθεί
στους εργαζοµένους του, στους εργαζοµένους του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, στους επισκέπτες, σε
τρίτους κ.λπ., από τυχόν ατυχήµατα, από τυχόν αµέλεια ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των εργασιών.
15. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αρνηθεί την µη καταβολή
δεδουλευµένων στο προσωπικό του, επειδή καθυστερεί η καταβολή οφειλοµένων πόσων σε αυτόν.
16. Τόσο η καταβολή των οφειλοµένων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη µεταβολή κάποιου όρου
της σύµβασης, µόνο µε έγγραφο αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο.

17. Οι υπεύθυνοι των αρµόδιων τµηµάτων του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, έπειτα από συνεχείς καθηµερινούς
ελέγχους των χώρων εργασίας, προτείνουν τη λήψη µέτρων ή και την αντικατάσταση ατόµων, εφόσον
το προσωπικό του αναδόχου που απασχολείται θεωρείται ακατάλληλο διότι δεν τηρεί τους κανόνες
ασφάλειας και υγιεινής ή δηµιουργεί οποιαδήποτε προβλήµατα στους εργαζοµένους και επισκέπτες
στους χώρους εργασίας.
18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των αρµοδίων Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου,
τα τηλέφωνά του (σταθερό και κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβληµα προκύψει, προκειµένου να
ενηµερωθεί και να επιληφθεί του θέµατος.

19. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι µε τη λήξη της σύµβασης θα αποχωρήσει από την εργασία, χωρίς
καµία άλλη διατύπωση.

4. ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ
Για την εκτέλεση των συµβατικών εργασιών θα απασχολείται προσωπικό σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στην παρούσα µελέτη.

Λιτόχωρο, 29- 07 - 2019
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1. Προϋπολογισµός Μελέτης
1.1.

Α/Α

ΟΜΑ∆Α 1 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ*

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€) (χωρίς
Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (χωρίς
Φ.Π.Α.)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

1

∆ροµολόγιο: Νέοι
Πόροι –
Πλαταµώνας –
Λεπτοκαρυά

Τεµάχιο
(∆ροµολόγιο )

197

(ε)

303,81

(στ) = (δ) * (ε)

59.850,57

ΦΠΑ 24%

14.364,14

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

74.214,71

(*) Στην ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. εµφανίζεται ως µονάδα µέτρησης «τεµάχιο»,
η οποία αντιστοιχεί στο «δροµολόγιο» της παρούσας µελέτης.
Προσφορές υποβάλλονται -επί ποινή απαραδέκτου- για το σύνολο και όχι για µέρος των παρεχόµενων
υπηρεσιών που περιγράφονται στην ΟΜΑ∆Α 1 του Τεύχους Προϋπολογισµού της Μελέτης.
Προϋπολογισµός Υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α
Αριθµητικά: 59.850,57€
Ολογράφως: Πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά
Προϋπολογισµός Υπηρεσίας µε Φ.Π.Α (24%)
Αριθµητικά: 74.214,71€
Ολογράφως: Εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά

Λιτόχωρο, 29- 07 - 2019

Ο συντάξας

Ο αναπληρωτής προϊστάµενος
Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Πολεοδοµίας

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
και Πολεοδοµίας.

∆ότσιου Αρετή

Νικόλαος Μπονοβόλιας

Βασίλειος Βασιλούδας

Περιβαλλοντολόγος Π.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Msc

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
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1. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εκτέλεση ∆ροµολογίου Ι: Εργασίες αποκοµιδής των στερεών αποβλήτων (απορριµµάτων) και µεταφορά
τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου των οικισµών Νέων Πόρων - Πλαταµώνα – Λεπτοκαρυάς της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ανατολικού Ολύµπου.
Τεµάχιο (∆ροµολόγιο) (*): ένα (1)
Τιµή
Αριθµητικώς: 376,72 €
Ολογράφως: Τριακόσια εβδοµήντα έξι Ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτά (σε στρογγυλοποίηση)

(*) Στην ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. εµφανίζεται ως µονάδα µέτρησης «τεµάχιο»,
η οποία αντιστοιχεί στο «δροµολόγιο» της παρούσας µελέτης.
Λιτόχωρο, 29 - 07 - 2019

Ο συντάξας

Ο αναπληρωτής προϊστάµενος
Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Πολεοδοµίας

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
και Πολεοδοµίας.

Αρετή ∆ότσιου

Νικόλαος Μπονοβόλιας

Βασίλειος Βασιλούδας

Περιβαλλοντολόγος Π.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Msc

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
Αρ. Μελέτης: 12/2019
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Ιούλιος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΓΕΝΙΚΑ .............................................................................................................................................................2
2.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .............................................................................................................................6
3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................................................................8
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Άρθρο 1:

Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισµοί

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην εργολαβική ανάθεση της αποκοµιδής των απορριµµάτων
στους οικισµούς Νέων Πόρων- Πλαταµώνα-Λεπτοκαρύας της ∆ηµοτικής Ενότητας Ανατολικού Ολύµπου
και τη µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λιτοχώρου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της
υπηρεσίας καθαριότητας στις συγκεκριµένες ενότητες για χρονικό διάστηµα από 1-9-2019 έως και 15-102019

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά στους συµβατικούς όρους οι οποίοι, σε συνδυασµό µε
τους όρους των λοιπών εγγράφων της Σύµβασης και των στοιχείων της προσφοράς, θα ισχύσουν κατά την
εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
Οι ονοµασίες που χρησιµοποιούνται στα Συµβατικά Τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Σ.Υ. θα έχουν
την ακόλουθη σηµασία:

• ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: Η ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της και τα επισυναπτόµενα σε αυτή λοιπά
Συµβατικά Τεύχη του διαγωνισµού, µε βάση τα οποία οι διαγωνιζόµενοι καλούνται να υποβάλλουν
προσφορά.

• ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση παρόχων συµµετέχει στο
διαγωνισµό, προσκοµίζει εγγυητική επιστολή συµµετοχής και υποβάλλει Προσφορά.

• Σ.Υ.: Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
• Τ.Τ.Π.: Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
• ΣΥΜΒΑΣΗ: Η γραπτή συµφωνία µεταξύ του Κυρίου του έργου και του Αναδόχου που αποτελείται
από το Συµφωνητικό και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη / Έγγραφα της Σύµβασης που προσαρτώνται σε
αυτό.

• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
της Μελέτης 12/2019 που συντάχθηκε από το Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του ∆ήµου ∆ίου Ολύµπου, την οποία καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.

• ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα ανατεθεί µε Σύµβαση η παροχή των υπηρεσιών
αποκοµιδής απορριµµάτων. Επίσης, οι τυχόν νόµιµοι εκπρόσωποί του, κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι να
ενεργούν για λογαριασµό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών.

• ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η' ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ Η' ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο ∆ήµος
∆ίου – Ολύµπου του Ν. Πιερίας.

• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου.
• ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Η συνολική αµοιβή του Αναδόχου για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών
που προβλέπονται και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως απορρέουν από τη Σύµβαση.

Άρθρο 2:

Συµβατικά Στοιχεία της Παροχής των Υπηρεσιών -

Σειρά Ισχύος

Τα οριζόµενα σαν Συµβατικά Τεύχη / Έγγραφα της Σύµβασης και στοιχεία της παροχής των υπηρεσιών µε
βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση αυτών, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:

1.

Η Σύµβαση,

2.

Η ∆ιακήρυξη,

3.

Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου,

4.

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων,

5.

Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,

6.

Ο Προϋπολογισµός µελέτης,

7.

Το Τιµολόγιο µελέτης.

Άρθρο 3:

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την εξασφάλιση του Εργοδότη σχετικά µε την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών και γενικά την πιστή
τήρηση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει προ ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης, να
καταθέσει στον Εργοδότη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης - σύµφωνα το άρθρο 72 του
Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία του µέρους των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.

Άρθρο 4:

Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη – ∆ασµοί

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη, δασµούς και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων,
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, που ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, εκτός του Φ.Π.Α. που
βαρύνει το ∆ήµο ∆ίου - Ολύµπου. Αν µετά την ηµέρα του διαγωνισµού επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη και
κρατήσεις ή τροποποιηθούν ή καταργηθούν άλλοι που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή
εκπίπτει αντίστοιχα κατά την εξόφληση των τιµολογίων του αναδόχου.

Άρθρο 5:

Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταλογισµοί - Πρόστιµα -

Έκπτωση Αναδόχου

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισµοί και πρόστιµα που µπορούν να επιβληθούν στον ανάδοχο κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου αναφέρονται
αναλυτικά στα έγγραφα της σύµβασης και στο ν 4412/2016. Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από
την έκπτωση ή όχι του Αναδόχου ο ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης - σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία - για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που θα µπορούσε να υποστεί από την
αντισυµβατική παροχή των υπηρεσιών ή την παραβίαση των όρων της σύµβασης. Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί βλάβη σε κάποιο από τα απορριµµατοφόρα, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή
του, µε νέο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών προκειµένου να µην διαταραχθεί η οµαλή λειτουργία της
υπηρεσίας.

Άρθρο 6:

Εκτέλεση Υπηρεσιών

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που θα καθοριστούν από
την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 7:

Επικοινωνία – Αλληλογραφία

Όλες οι µεταξύ του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν την παροχή ή
αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως.
Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένας από τα
συµβαλλόµενα µέρη να τις επικαλεσθεί µε οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 8:

Περιεχόµενο τιµών

Στις τιµές της προσφοράς νοούνται ότι περιλαµβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την παροχή των
υπηρεσιών, ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο ∆ήµου ∆ίου - Ολύµπου, όπως προδιαγράφεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
Λιτόχωρο, 29-7-2019
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