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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν εντολής Δημάρχου και αφορά τον λειοτεμαχισμό των στερεών

αποβλήτων (προϊόντων κλάδευσης,  υπολειμμάτων πρασίνων και ογκωδών απορριμμάτων)  που έχουν
συσσωρευτεί μετά από αποψιλώσεις και καθαρισμό οικοπέδων στις οποίες έχουν προβεί οι δημότες του Δήμου
Λαυρεωτικής.
Συγκεκριμένα οι κάτοικοι του Δήμου μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018 στην Αττική  προέβησαν
και προβαίνουν σε ομαδικούς καθαρισμούς οικοπέδων, αποθηκών και οικιών από ογκώδη απορρίμματα, σε
κλαδεύσεις δέντρων  κ.λ.π. και σε ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών σε απερίφρακτα οικόπεδα, δρόμους κλπ σε
ποσότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις συνηθισμένες για την εποχή.
Ο Δήμος για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς στον οικιστικό ιστό προέβη σε άμεση συλλογή αυτών και
προσωρινή εναπόθεσή τους σε φυλασσόμενο χώρο πέντε στρεμμάτων περίπου στη θέση Νεράκι της Δ.Ε.
Λαυρεωτικής.
Για την ασφάλεια των πολιτών κρίνεται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη της άμεσης απομάκρυνσης τους.
Η μελέτη συντάσσεται λόγω ότι όγκος όλων αυτών των στερεών αποβλήτων αθροιστικά είναι μεγάλος  περίπου
στα 8.000 κυβικά μέτρα, ο Δήμος δεν διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα-υλικοτεχνικό εξοπλισμό ούτε το
κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες για τον λειοτεμαχισμό, φόρτωση
και μεταφορά αυτών στο ΕΜΑΚ Φυλής ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από την
Υπηρεσία.
Η φόρτωση-μεταφορά-επεξεργασία των αναφερομένων απορριμμάτων από ιδιώτη έχει στόχο αφενός τον άμεσο
καθαρισμό του Δήμου μας αφετέρου τον λειοτεμαχισμό τους  που επιτυγχάνει μείωση του όγκου τους έως και 70
%.
Ο προϋπολογισμός προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 124.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
θα καλυφθεί από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019    ΚΑ 64-6414.001
Η ανάθεση του εργασίας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ T Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

A/A Περιγραφή Είδους Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδας (€) Δαπάνη (€)

1

Λειοτεμαχισμός, φόρτωση, μεταφορά και
απόρριψη στο ΕΜΑΚ Φυλής ή σε
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο
υποδειχθεί από την υπηρεσία, με ίδια μέσα
του αναδόχου .

Μ3 8000 12,50 100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00

Φ.Π.Α. 24% 24.000,00
ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ 124.000,00
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Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Α.Τ.1 Εργασία λειοτεμαχισμού, φόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης ενός κυβικού μέτρου
λειοτεμαχισμένου υλικού.

Για την εργασία λειοτεμαχισμού των κλαδιών, ογκωδών κ.λ.π. και γενικά όλων των υλικών που βρίσκονται
συγκεντρωμένα στους χώρους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, την φόρτωση με ίδια μέσα του
αναδόχου επί κατάλληλου αυτοκινήτου την μεταφορά στο ΕΜΑΚ Φυλής και την απόθεση τους σε αυτόν ή σε
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία .

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι :

· Λειοτεμαχισμός των υλικών που υπάρχουν στον χώρο που αναφέρεται στην Τεχνική έκθεση
· Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί κατάλληλου αυτοκινήτου των λειοτεμαχισμένων υλικών, με την
σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και τους λοιπούς χειρισμούς του. Προβλέπεται και η
αναμονή του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.
· Μεταφορά και εναπόθεση των ανωτέρω προϊόντων με τα κατάλληλα οχήματα στο ΕΜΑΚ Φυλής ή σε
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία .
Η ογκομέτρηση των ποσοτήτων θα γίνεται επί αυτοκινήτου από την επίβλεψη λαμβάνοντας υπόψιν την άδεια
κυκλοφορίας του οχήματος και τις εσωτερικές διαστάσεις της καρότσας  - απορριμματοκιβωτίου .
Συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του προσωπικού (αμοιβές, ασφάλιση κ.λ.π.) και γενικώς όλων των δαπανών
λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπών εξόδων του αναδόχου που δεν αναφέρονται.

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για την εργασία λειοτεμαχισμού, φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης σε αδειοδοτημένη μονάδα
επεξεργασίας αυτών  ενός κυβικού μέτρου λειοτεμαχισμένου υλικού.

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  δώδεκα ευρώ και
πενήντα λεπτά ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 12,50€
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο έργου
Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για την εκτέλεση των εργασιών
«Λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμεικτων στερεών αποβλήτων» με ίδια μέσα του αναδόχου επί
καταλλήλων οχημάτων των λειοτεμαχισμένων υλικών, την μεταφορά και την απόρριψη στο ΕΜΑΚ Φυλής ή σε
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο υποδειχθεί από το Δήμο.

Άρθρο 2ο. Τεχνικές προδιαγραφές απαιτούμενου εξοπλισμού
Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν την υποβολή της προσφοράς του να έχει λάβει γνώση των υλικών που θα
λειοτεμαχιστούν και τους χώρους που αυτά είναι συγκεντρωμένα έτσι ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα
μηχανήματα –οχήματα τα οποία θα δύνανται να εκτελέσουν τις περιγραφόμενες εργασίες, χωρίς να δύναται
να ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο λόγω αδυναμίας του εξοπλισμού του.
Τα μηχανήματα- οχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες
άδειες κυκλοφορίας και γενικά όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την νόμιμη κυκλοφορία τους στο οδικό
δίκτυο.
Θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ώστε να έχει την δυνατότητα λειοτεμαχισμού, φόρτωσης
μεταφοράς και απόθεσης στον μικρότερο δυνατό χρόνο, όπως και την δυνατότητα να διαθέσει πρόσθετο
εξοπλισμό εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 3ο. Δαπάνη των εργασιών
Η δαπάνη των εργασιών προϋπολογίζεται να ανέλθει, κατά την διάρκεια της σύμβασης, στο ποσόν των
124.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

Άρθρο 4ο. Πιστοποιητικά αναδόχου – απαιτούμενος εξοπλισμός

Ο ανάδοχος για την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας θα πρέπει εκτός του κατάλληλου
μηχανολογικού εξοπλισμού να διαθέτει και να καταθέσει τα παρακάτω:

Α. Άδεια για την δραστηριότητα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
Περιφέρειας Αττικής η οποία να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους κωδικούς Ε.Κ.Α.: 20.02.01 ,20 03 07
και  20.02.02
Αν δεν διαθέτει άδεια για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με εταιρεία η οποία να διαθέτει τα
παραπάνω.
Β. Σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ για την δυνατότητα του ιδίου μεταφοράς και απόθεσης στο ΕΜΑΚ Φυλής.
Γ. Ο ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει κατά το προηγούμενο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών από την
υποβολή της προσφοράς του, να διαθέτει και να προσκομίσει, τουλάχιστον τρεις (03) βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης ή τρεις (03) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ενεργές ή και ολοκληρωμένες με το ίδιο αντικείμενο,
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όπως αυτό αναφέρεται στην παρούσα, ιδίως δε προς απόδειξη της τεχνογνωσίας της παρεχομένης
υπηρεσίας του λειοτεμαχισμού μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, ενώ για την επάρκεια εξοπλισμού θα
πρέπει να προσκομίσει αντίγραφα τιμολογίων αγοράς τριών (03) μηχανημάτων λειτεμαχισμού .
Δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι
επισκέφθηκε τους χώρους που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση και ότι διαθέτει όλον τον απαιτούμενο
εξοπλισμό για να ανταποκριθεί στο έργο που θα αναλάβει αλλά και ότι μπορεί να διαθέσει και πρόσθετο
εξοπλισμό εφόσον απαιτηθεί.
Ε. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει τον κάτωθι  εξοπλισμό (λειοτεμαχιστές, μηχανήματα φόρτωσης, ιδιόκτητα
φορτηγά και open top container χωρητικότητας περίπου 30 κυβικών κλπ ) ως εξής :
 1. Ένα λειοτεμαχιστή ικανής ιπποδύναμης άνω των 350 ίππων,  που θα εγκατασταθεί στο σημείο που θα

υποδειχθεί από την υπηρεσία, κατάλληλο για συνεχή επίπονη εργασία τουλάχιστον οκτώ ωρών και σε
άριστη λειτουργική κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει ως εφεδρικό εξοπλισμό έναν ακόμα
λειοτεμάχιστη ώστε σε περίπτωση βλάβης του να μπορεί άμεσα να αντικατασταθεί εντός 48 ωρών. Προς
απόδειξη της κατοχής τους ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς που
θα διαθέσει για την εκτέλεση των εργασιών .

2. Δυο τουλάχιστον ειδικά φορτηγά τύπου hacken με ικανότητα να μεταφέρουν τα φορτωμένα open top
container στους προορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει ως
εφεδρικό εξοπλισμό ένα ακόμα ειδικό φορτηγό τύπου hacken λειοτεμαχιστή ώστε σε περίπτωση βλάβης
του ενός εκ των δυο, να μπορεί άμεσα να αντικατασταθεί εντός 48 ωρών.  Προς απόδειξη της κατοχής
τους ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τις άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών

3. Ένα μηχάνημα για την φόρτωση και ένα εφεδρικό, τιμολόγιο κατοχής
4. Τουλάχιστον 6 open top container χωρητικότητας 30 κυβικών περίπου το καθένα, για την φόρτωση σε αυτά

του λειοτεμαχισμενου υλικού και κατόπιν την μεταφορά του. Προς απόδειξη της κατοχής τους ο ανάδοχος
θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς.

Άρθρο 5ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του έργου για να
λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.

5.2 Θεωρείται δεδομένο ότι ο ανάδοχος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών
συνθηκών του έργου . Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των
συνθηκών για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην
παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.

5.3 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 κάλυψη των εργασιών λειοτεμαχεισμού, φόρτωσης ,μεταφοράς , και απόρριψης
των υλικών.

5.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της υπηρεσίας 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.

5.5 Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
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Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις περί μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
5.6 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 των εργασιών.

5.7 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών 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 θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5.8 Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδηγήσεως σύμφωνα με τα
απασχολούμενα οχήματα και ανάλογη προϋπηρεσία.

Άρθρο 6ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών

6.1 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 48 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.

6.2 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών με τον εξοπλισμό
του, για το σύνολο ή μέρος αυτού από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του Δήμου.

6.3 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις
εργασίες του με την υπαιτιότητά του.

6.4 Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι με δική του
ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν :

- Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.
- Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης

λειτουργίας του.
- Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των

οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του.
- Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση,

κλπ).
- Την ασφαλιστική κάλυψη του έργου και του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή

τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ).
- Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται στην παρούσα.
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Άρθρο 7ο. Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες. Η ισχύς της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία
ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8ο. Αυξομείωση ποσοτήτων
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να μειωθούν ή αυξηθούν έως και 20% καθόσον
είναι δύσκολη η ακριβής προμέτρηση των ποσοτήτων.

Άρθρο 9ο Πληρωμές
Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνεται με χρηματική εντολή του εργοδότη που θα εκδοθεί μετά την
παραλαβή της παροχής εργασίας, και βάσει σχετικής πιστοποιήσεως και θα συνοδεύεται από πρωτόκολλο
παραλαβής και τιμολόγιο του αναδόχου. Είναι δυνατή η τμηματική πληρωμή με την τμηματική παραλαβή της
εργασίας .

Η Συντάξασα
Ελέγχθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Μελετών & Έργων

Θεωρήθηκε 13/06 /2019
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ.

 Δήμου Λαυρεωτικής

Μαρία Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση
Χημικός Μηχανικός ΠΕ - Β΄

Αναστασία Μαγγενάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ-Α΄
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