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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καρδαμύλη, 25 Μαρτίου 2022                                 

      ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                              Αριθμός πρωτοκόλλου:   1355                                       

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση      : Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Τ.Κ. 24022 

Τηλ.  Επικ.       : +30-2721-3- 60923 & 925 

Πληροφορίες : Παντελής Συτμαλίδης 

Φαξ                  : +30 - 2721-0- 64100 &  64113 

Ηλ. Ταχ/μείο. : p.sytmalidis@gmail.com  

Ιστοσελίδα      : www.dimosdytikismanis.gr  

  
 
 

                         Προς την   
                                                                       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜEΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
( των παρ. 2 και 3α του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 ) 

 
 
  
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής 

οικονομικής προσφοράς προς την επιχείρηση σας για την ανάθεση της υπηρεσίας  

με τίτλο « Μεταφορά 1.000 τόνων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου 

Δυτικής Μάνης στις εγκαταστάσεις για την προσωρινή διαχείριση του ΣΔΙΤ 

Πελοποννήσου στην θέση ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ του Νομού Αρκαδίας » η οποία θα 

πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το  

άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του                           

Ν. 4782/9.3.2021 . Σχετική είναι η με αριθμό πρωτοκόλλου 17567/307/22.2.2022 

Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά ( άρθρο 86 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ) και θα είναι 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας  Υπηρεσίας που αναφέρονται 

στην υπ’ αριθμ. 2/2012 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 

του Δήμου. 
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➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 105/2022 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 

1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης του K.A.E. 20.6162.02 τρέχοντος 

έτους. 

➢ Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό       

             των 37.193,80 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την         

υπ’ αριθμ. 2/2022 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, η οποία 

επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο οικονομικής 

προσφοράς για διευκόλυνση σας. 

  

  Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά 

ταχυδρομικώς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  ( 07:00 – 15:00 ), ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ( p.sytmalidis@gmail.com ) , έως  και την Δευτέρα  28/02/2022.   

  

Οι προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς: 

α) Οι λέξεις « Οικονομική Προσφορά », 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης  

δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,  

 

➢ Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε μαζί με την 

προσφορά σας, να  αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του για: 
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I. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία 

II. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

III. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

IV. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός 

ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα ( για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης ) σε ισχύ, 

άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., 

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή της.   

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ από τους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές 

( για εταιρεία, εργοδότες, απασχολούμενο προσωπικό ),  άλλως, στην περίπτωση 

οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι σε ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και 

οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης     

      του Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016   ). 



 

Σελίδα 4 από 24 

 

ε.  Εφόσον πρόκειται για Εταιρία το Καταστατικό της εταιρίας.  

 

➢     Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των 

αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, μπορούν 

στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVIT -19 ή 

για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει 

σε αντικατάσταση των απαιτούμενων , ανά περίπτωση , δικαιολογητικών του άρθρου 

80 του Ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986                     

( Α’ 75 ) , προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης και να συναφθεί η Σύμβαση. 

 

Σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8  ( Α’ 75 ) και βάση του Ν. 4605/2019 

άρθρο 43 σύμφωνα με τον οποίο: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 

τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 

απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός 

ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος» για τους παρακάτω: 

V. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία 

VI. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

VII. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

VIII. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι : 

Α) « Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία    

        ανάθεσης », 
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Β) « Εξακολουθώ να πληρώ όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται   

        στην οικεία  Πρόσκληση   και 

Γ) « υποχρεούμαι να προσκομίσω τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα ( 30 ) ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης » ( άρθρο 41 παρ. 1  της Π.Ν.Π.- φΕΚ  84/13.4.2020 τ. Α’ ) η οποία κυρώθηκε 

νομοθετικά από το άρθρο 1 του  Ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ 104/30.05.2020 τ. Α’ ). 

➢ Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

➢ Τα ανωτέρω πιστοποιητικά β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 

43 του Ν.4605/2019). 

 

Δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 

      Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και 

παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν 

επιτρέπονται. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Δήμο. Δεν δίδεται προκαταβολή.  

 

Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων 

δικαιολογητικών, δεν υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία               ( άρ. 72 παρ. 1β  του Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021  ). 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
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    Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγο υπηρεσιών , υποχρεούστε στην έκδοση και 

αποστολή στον Δήμο του σχετικού τιμολογίου το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του 

επόμενου μήνα της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με το  άρ. 11 του Ν. 

4308/’14 – ΦΕΚ 251/24.11.2014 . 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης: 

www.dimosdytikismanis.gr > Ενημέρωση – Προκηρύξεις . 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας  για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή 

διευκρίνιση. 

 

                                                                                                            Ο Δήμαρχος 

                                                                    Δυτικής Μάνης 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  Δημήτριος  Γιαννημάρας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθεί η σχετική Μελέτη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς. 
 

http://www.dimosdytikismanis.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις 

σύμφωνα με τον Κανονισμό(ΕΚ)213/08: 
 

90512000-9: Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων 
 
 
 

Αριθμός μελέτης  2 /2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
Καρδαμύλη, Φεβρουάριος 2022 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
  
 
 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 Η παρούσα συντάσσεται προκειμένου να διασφαλισθεί η μεταφορά των αστικών 
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δυτικής Μάνης στη «Μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων Ν. Αρκαδίας», στη θέση «Παλιοχούνη», του Δήμου Τρίπολης, Ν. 
Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την με 
αριθμ.πρωτ.17567/307/22.2.2022 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.  
 
Η παρεχόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με το Παράρτημα IIΑ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
έχει ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08: 90512000-9 Υπηρεσίες Μεταφοράς Απορριμμάτων. 
Η Υπηρεσία αφορά αποκλειστικά, την μεταφορά μη επικίνδυνων αστικών στερεών 
αποβλήτων με τους κωδικούς ΕΚΑ 20 03 01 ανάμεικτα αστικά απόβλητα και 19 12 
12 άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική 
κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11, 
σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.17567/307/22.2.2020 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
Η ανάθεση της παρεχόμενης Υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη καθώς δεν είναι 
δυνατή η μεταφορά με ίδια μέσα του Δήμου Δυτικής Μάνης Συγκεκριμένα ο Δήμος 
Δυτικής Μάνης δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό μεταφοράς (φορτηγά 
αυτοκίνητα, συρμούς, απορριμματοκιβώτια, κ.λπ.), ούτε είναι δυνατή η καθημερινή 
μετακίνηση των απορριμματοφόρων οχημάτων σε απόσταση περίπου 120 Km  στην 
μονάδα επεξεργασίας Ν. Αρκαδίας, προκειμένου να διαθέσουν τα συλλεγέντα 
αστικά στερεά απόβλητα. Πρόσθετα το υφιστάμενο προσωπικό μόλις που καλύπτει 
τις ημερήσιες ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων.  
 
Η μεταφορά θα γίνεται από φορέα α) με εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό 
μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) για την μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων σε 
επαγγελματική βάση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν 4042/2012, αρθρ. 36 
παρ. 4 & άρθρ. 58 παρ.3, Ν. 4685/2020, αρθρ. 85 παρ. 1) και β) με  ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και 
την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, 
ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως». 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται ως εξής: Τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου 
Δυτικής Μάνης θα προσέρχονται στον ειδικό χώρο που θα καθορισθεί από το Δήμο 
Δυτικής Μάνης εντός των διοικητικών του ορίων, όπου τα απορρίμματα θα 
εκφορτώνουν στα ειδικά για το σκοπό αυτό μέσα (οχήματα ή απορριμματοκιβώτια) 
του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι η αναλογούσα στο Δήμο Δυτικής Μάνης ποσότητα 
υπολείμματος από την επεξεργασία του ρεύματος του μπλε κάδου στο ΚΔΑΥ 
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Καλαμάτας με ΕΚΑ 19 12 12 θα γίνεται απευθείας από το ΚΔΑΥ Καλαμάτας 
(παραλαβή ποσότητας περίπου 50 τόνων).  
 
Τα απορρίμματα σε καμία περίπτωση δεν θα έρχονται σε επαφή με την εδαφική 
επιφάνεια (αποφυγή ρύπανσης του εδάφους, δημιουργίας στραγγισμάτων, οσμών 
κ.λπ.). Με ευθύνη του αναδόχου τα απορρίμματα που θα παραλαμβάνονται στα 
ειδικά και αδειοδοτημένα για την εργασία αυτή μέσα θα μεταφέρονται στο σύνολό 
τους στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Ν.Αρκαδίας, στη θέση «Παλιοχούνη», 
του Δήμου Τρίπολης, Ν.Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.  
 
Η παραλαβή και μεταφορά των ΑΣΑ θα προσαρμόζεται στις ώρες και ημέρες 
αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης. Θα υπάρχει πάντα σε 
αναμονή τουλάχιστον ένα (1) επί πλέον μέσο παραλαβής ΑΣΑ, πλην αυτών που θα 
είναι σε χρήση, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τόσο κατά τη διάρκεια των 
εργάσιμων ημερών και ωρών, όσο και των αργιών. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
την άμεση μεταφορά των απορριμμάτων στον προαναφερόμενο καθορισμένο χώρο 
ώστε να μην παραμένουν αδιάθετα απορρίμματα. Με ευθύνη και δαπάνες του 
αναδόχου, θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του χώρου, 
καθώς και η φροντίδα να μην υπάρχουν απορρίμματα εκτός των μέσων μεταφοράς. 
 
Η παρούσα συντάσσεται με προϋπολογισμό στο ύψος της απευθείας ανάθεσης 
προκειμένου να διασφαλισθεί άμεσα η μεταφορά των ΑΣΑ στο νέο αποδέκτη 
σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ.17567/307/22.2.2022 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να εκκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι 
διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάθεση της Υπηρεσίας της μεταφοράς των ΑΣΑ 
του Δήμου Δυτικής Μάνης στην «Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Ν.Αρκαδίας» 
για το υπόλοιπο του έτους 2022. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών είναι τέσσερις 
(4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς 
της προβλεπόμενης ποσότητας (857 τόνοι).  
 
Ο υπολογισμός του συνολικού κόστους γίνεται βάσει της τιμής μονάδας που είναι 
το κόστος ανά τόνο, νόμιμα μεταφερόμενων και παραδιδόμενων αστικών στερεών 
αποβλήτων στο νόμιμα λειτουργούντα χώρο. Η τιμή αυτή παραμένει σταθερή 
καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Απαιτείται γι΄αυτό η ζύγιση των 
μεταφερόμενων αποβλήτων. Επειδή στα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης δεν 
υπάρχει πιστοποιημένη εγκατάσταση για τη ζύγιση των ΑΣΑ και μέχρι την απόκτησή 
της, αναγκαστικά η ζύγιση θα γίνεται ανά δρομολόγιο στη μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων Ν.Αρκαδίας, στη θέση «Παλιοχούνη», του Δήμου Τρίπολης, Ν.Αρκαδίας 
Περιφέρειας Πελοποννήσου με την παράδοσης των ΑΣΑ. O Δήμος Δυτικής Μάνης 
δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή επιπλέον ζύγιση των μεταφερόμενων ΑΣΑ και 
εκτός της προαναφερόμενης καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία για το 
δρομολόγιο μεταφοράς (π.χ. αποδεικτικά διοδίων, τηλεματική παρακολούθηση των 
οχημάτων κ.ο.κ.). 
 
Τα Α.Σ.Α. θα διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου» (τριπλότυπο 
έντυπο βάση του υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙ της εγκυκλίου με αριθμ.πρωτ. 
οικ. 129043/4345/8.7.2011 του ΥΠΕΚΑ). Η επίβλεψη των υπηρεσιών θα γίνεται από 
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τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Μάνης σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις (Π.Δ. 28/80, Ν.4412/2016  και λοιπών συναφών διατάξεων). Η επίβλεψη 
των εργασιών της μελέτης θα γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής 
Μάνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 37.193.80 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Κ.Α. 20.6162.02). Η ανάθεση θα 
πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που θα πληροί 
τους όρους της παρούσας.  
 
Εάν κατά την υλοποίηση της σύμβασης τροποποιηθεί η με 
αριθμ.πρωτ.17567/307/22.2.2022 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα θα λύεται αζημίως για το 
Δήμο Δυτικής Μάνης.  
 
          Η Συντάξασα                                                                           «θεωρήθηκε»               
                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
        Ιουλία Εξαρχουλέα 
        Περιβαλλοντολόγος                                                           
                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
  
 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Άρθρο1  
Μεταφορά ενός τόνου αστικών στερεών αποβλήτων  
Τιμή προϋπολογισμού: τριάντα πέντε ευρώ ανά τόνο (35,00Ε/τόνο) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Περιλαμβάνεται η παραλαβή ενός (1) τόνου 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) από το Δήμο Δυτικής Μάνης, η μεταφορά και η 
παράδοσή του στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων Ν.Αρκαδίας, στη θέση 
«Παλιοχούνη», του Δήμου Τρίπολης, Ν.Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η 
τιμή παραμένει σταθερή χωρίς αναθεώρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
Ειδικότερα η τιμή αφορά στο σύνολο των δαπανών και εξόδων, όπως το κόστος 
εγκατάστασης,  λειτουργίας, επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού για την 
οργάνωση της εργασίας, τη μεταφορά και την εκφόρτωση των Α.Σ.Α., το κόστος 
απασχόλησης κατάλληλου προσωπικού, το κόστος καυσίμων κίνησης, τα διόδια, τις 
ασφάλειες, τις άδειες, τις κρατήσεις, τους φόρους και όλες τις δαπάνες που δεν έχουν 
αναφερθεί πλην όμως είναι αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και 
της διακήρυξης.  
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται βάσει της ζύγισης των αστικών στερεών αποβλήτων κατά 
την παράδοσή τους στις μονάδες. Τα Α.Σ.Α. θα διακινούνται με «τριπλότυπο έντυπο 
παρακολούθησης μη επικινδύνου αποβλήτου», με βάση το υπόδειγμα του 
παραρτήματος ΙΙ της και τα οποία θα χορηγηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
 
 
          Η Συντάξασα                                                                           «θεωρήθηκε»               
                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
        Ιουλία Εξαρχουλέα 
        Περιβαλλοντολόγος                                                           
                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 
 
                                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 12 από 24 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 
  
 

 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ποσότητα 
απορριμμάτων 

(τόνοι) 

Τιμή προϋπολογισμού 
Ευρώ / τόνο 

μεταφερόμενων 
απορριμμάτων 

Δαπάνη (Ευρώ ) 

857 35,00 29.995,00 

ΦΠΑ 24%  7.198,80 

Σύνολο  37.193,80 

 
 
 
          Η Συντάξασα                                                                           «θεωρήθηκε»               
                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
        Ιουλία Εξαρχουλέα 
        Περιβαλλοντολόγος                                                           
                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 
  
 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία της μεταφοράς 857 τόνων αστικών 
στερεών αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης στη μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων Ν.Αρκαδίας, στη θέση «Παλιοχούνη», του Δήμου Τρίπολης, Ν.Αρκαδίας 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (απόσταση περίπου 120 km), σύμφωνα με την κείμενη 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. 
 
Η παράδοση της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του 
Δήμου Δυτικής Μάνης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
37.193,80€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για τη διενέργεια και την εκτέλεση της υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω 
διατάξεις: 
-του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Καλλικράτης 
- του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)  
-του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147Α/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
-του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α’/19.07.2018') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις». 
-του Ν. Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» 
-τουΝ.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
-του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..» 
-του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 83Α/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  
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¬-του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  
¬-του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
¬-του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  
¬-του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
¬-του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»  
¬-του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  
¬-του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
¬-του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15  
¬-του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα» 
¬-του ΠΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» 
¬-του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  
¬-του ΠΔ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιων της  
Α.Ε.Π.Π.»,  
¬-της υπ΄αριθμ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  
-του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου ---του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
-του Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ.173 /Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. 
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 
-του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
-του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» καθώς και της 
τροποποίησης αυτού με το άρθρο 23 του Ν. 4210/13 
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-της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
-του Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 
160/Α/18.10.1986), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του 
Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και 
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
91/Α/25.04.2002) 
-του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για τηνπρόληψη και την 
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως 
ισχύει» (ΦΕΚ 190/Α/29.09.2009) 
-του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει 
στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα, 
-του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 12)  
-της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909B/2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
-του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που εγκρίθηκε με την ΠΥΣ αρ. 
39/2020 (ΦΕΚ 185/Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων». 
-της εγκυκλίου με αριθμ.πρωτ. οικ. 129043/4345/8.7.2011 του ΥΠΕΚΑ «Εφαρμογή 
νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων» 
-της ΚΥΑ Αριθμ. Οικ. 51373/4684 (ΦΕΚ 2706Β/2015) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων». 
-της ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β’ 2992/2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 
4042/2012 (α’ 24), όπως ισχύει» 
-του Ν.4685/2020 (ΦΕΚ92 Α): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
-του με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/28.1.2021 (ορθή επανάληψη στις 9.2.2021) 
εγγράφου  της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων της ΥΠΕΝ «Συλλογή και μεταφορά μη 
επικινδύνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020.  
-του με αριθμ.πρωτ. 18779/17.3.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που διέπονται από τους ΟΤΑ – 
Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12.3.2020 εγγράφου του 
Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)» 
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-του Ν. 4685/2020 - ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
και ιδιαίτερα το  Άρθρο 85 σύμφωνα με το οποίο «H παράγραφος 4 του άρθρου 36 
του ν. 4042/2012 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής: β) Για τη συλλογή και μεταφορά 
μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή 
επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων 
αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο 
ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως 
ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση 
των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη 
αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε 
περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως». 
-της εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/28/01/2021»Συλλογή και μεταφορά μη 
επικίνδυνων αποβλήτων σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4685/2020» του ΥΠΕΚΑ 
-της με αριθμ.πρωτ.17567/307/22.2.2022 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων  (Α.Σ.Α) του Δήμου 
Δυτικής Μάνης, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου».   
-και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ευρωπαϊκές 
Τεχνικές εγκρίσεις με τις οποίες εναρμονίζεται και η Εθνική νομοθεσία. 
3.1 Μέσα μεταφοράς  
Τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα Α.Σ.Α. πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) 
ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον είκοσι τόνων (20tn). 
Τα οχήματα δύναται να είναι: 
(α) Όχημα τριών (3) ή τεσσάρων (4) αξόνων ανοικτού τύπου επί του οποίου φέρεται 
ανεξάρτητο απορριμματοκιβώτιο μετακινούμενο με κατάλληλο μηχανισμό του 
οχήματος ή  
(β) Συρμός με ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο όχημα επί των οποίων φέρονται 
ανεξάρτητα απορριμματοκιβώτια, μετακινούμενα με κατάλληλο μηχανισμό του 
ελκυστήρα ή 
(γ) Τράκτορας δύο (2) ή τριών (3) αξόνων με επικαθήμενη καρότσα δύο (2) ή τριών 
(3) αξόνων. 
Τα μέσα μεταφοράς (φορτηγά κ.α.) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να καθίσταται ασφαλής η 
μεταφορά των αποβλήτων (δηλαδή να εξασφαλίζεται αντίσταση σε τριβές και 
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φθορές, αδιάβροχη προστασία κ.λπ.). Θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψης 
κατασκευής και λειτουργίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατάλληλα και εφοδιασμένα με τις ειδικές 
προβλεπόμενες άδειες για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μεταφοράς Α.Σ.Α 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., τις υγειονομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις 
καθώς και των διατάξεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Θα 
καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Θα φέρουν όλους τους απαραίτητους εξοπλισμούς για την φορτοεκφόρτωση των 
ΑΣΑ καθώς και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 
Θα είναι εφοδιασμένα με απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμής 
τελών κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ), ασφάλιση 
συμπεριλαμβανομένης της  ασφάλισης (του άρθρου 85 του Ν.4685/2020) και 
γραπτές οδηγίες για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και θα είναι 
καταχωρημένα στο ΗΜΑ.  
 
3.2.Απορριμματοκιβώτια  
Τα απορριματοκιβώτια θα είναι κλειστού ή ανοιχτού τύπου κατάλληλα για την 
εκτέλεση του έργου, στεγανοποιημένου πυθμένα, όγκου >25m3. Θα φέρουν όλους 
τους απαραίτητους εξοπλισμούς για την φορτοεκφόρτωση των απορριμμάτων και 
θα μεταφέρονται με φορτηγά οχήματα αναλόγου  ικανότητας. Η τοποθέτηση και η 
κατασκευή των απορριμματοκιβωτίων θα διασφαλίζει την αποτροπή διαρροής 
στραγγισμάτων κατά την αναμονή, παραλαβή / φόρτωση και μεταφορά τους στην 
μονάδα επεξεργασίας. Σε περίπτωση χρήσης ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων, αυτά 
κατά τη μεταφορά τους θα καλύπτονται υποχρεωτικά σε όλο το πλάτος και μήκος 
τους με ανθεκτικό κάλυμμα για  την  αποφυγή διαφυγής των αποβλήτων, σκόνης 
και άλλων σωματιδίων που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση, καθώς και για την 
αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών. 
Το πλήθος των απορριμματοκιβωτίων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Δυτικής Μάνης θα είναι τουλάχιστον 10 (8 επί αυτοκινήτων και 2 σε αναμονή). Στην 
περίπτωση διάθεσης οχήματα μεταφοράς κατηγορίας (β): συρμός με ρυμουλκό και 
ρυμουλκούμενο όχημα επί των οποίων φέρονται ανεξάρτητα απορριμματοκιβώτια, 
μετακινούμενα με κατάλληλο μηχανισμό του ελκυστήρα ή (γ) Τράκτορας δύο (2) ή 
τριών (3) αξόνων με επικαθήμενη καρότσα δύο (2) ή τριών (3)αξόνων θα πρέπει να 
υπάρχει πρόσθετη διαθεσιμότητα τουλάχιστον 2  απορριμματοκιβωτίων. 
 
Τα απορριμματοκιβώτια θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ρύπανσης, να διασφαλίζεται η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και να μην επηρεάζεται 
αρνητικά η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση και, εν γένει, η 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των προς μεταφορά αποβλήτων. 
 
Οι εργασίες αναλαμβάνονται από το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, που έχει 
λάβει σχετική εκπαίδευση, διαθέτει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και 
είναι επαρκές για την κάλυψη των απαιτήσεων του εκάστοτε επιτελούμενου έργου. 
Οι οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική άδεια. 
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Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άμεση μεταφορά των αστικών στερεών 
αποβλήτων σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου Δυτικής Μάνης έτσι 
ώστε να μην μένουν αδιάθετα απορρίμματα. Οι εργασίες θα προσαρμόζονται και 
θα ολοκληρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης, με 
δυνατότητα διαμόρφωσης του ωραρίου νωρίτερα ή και αργότερα σε έκτακτες 
περιστάσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο, 
εφόσον απαιτηθεί, και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες σε περίπτωση 
έκτακτων αναγκών και να διαθέσει τυχόν απαραίτητο επιπλέον εξοπλισμό εφόσον 
δοθεί εντολή και ο Δήμος έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια για τη χρήση του χώρου 
για τις περιπτώσεις αυτές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει τα μέσα 
αποθήκευσης των απορριμμάτων εντός 24 ωρών από την πλήρωσή τους για να 
αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος (οσμές, έντομα κ.λπ.). 
 
Η υποδομή και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούνται θα πληρούν τις 
προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτήσεις σχετικά με τον καθαρισμό, 
τη συντήρηση και το χειρισμό του, έτσι ώστε να μην εγκυμονούνται κίνδυνοι για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Κατά την εκτέλεση των εργασιών με ευθύνη 
του αναδόχου λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται στην 
ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και για 
την προστασία των εργαζομένων και του εργασιακού περιβάλλοντος. Κατά την 
οδική μεταφορά των αποβλήτων ακολουθούνται  τα  βέλτιστα  δυνατά δρομολόγια, 
π.χ. αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες 
καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του 
εξοπλισμού και του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψη του συνόλου της 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή αδυναμίας παροχής των 
υπηρεσιών της σύμβασης υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο που 
να καλύπτουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερομένου, ώστε να 
διασφαλίζεται η μεταφορά χωρίς διακοπή.  
 
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την τήρηση όλων των διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και 
γενικότερα όλων των διατάξεων της εργατικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 
καθώς και των Αστυνομικών και Υγειονομικών Διατάξεων περί καθαριότητας και 
μεταφοράς απορριμμάτων.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της 
καθαριότητας στο χώρο, για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων και των 
χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών, 
καθώς και για τη συμμόρφωση του προς τις εκάστοτε Αστυνομικές υποδείξεις 
φέροντας μονομερώς κάθε ευθύνη για οιανδήποτε συνέπεια που προκύπτει από τη 
μη τήρηση αυτών. 
 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και 
για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα 
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σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δεν φέρει καμία 
ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του 
αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο, αστικές και ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 
περιπτώσεις αυτές.  
 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή 
αποζημιώσεων έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από 
την εκτέλεση των υπηρεσιών, ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή 
παράλειψη αυτού αλλά σε τυχαίο γεγονός. Όσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κ.λπ. 
προκύπτουν λόγω της εκτελέσεως της εργολαβίας (π.χ. πρόστιμα κ.λπ.) θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο της υπηρεσίας. 
 
 
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για την 
αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας καθώς και για το χρόνο και 
τον τρόπο με τον οποίο θα προβεί στην επανόρθωσή της. Σε περίπτωση βλαβών του 
εξοπλισμού ή αδυναμίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του 
εξοπλισμού με άλλο, που να καλύπτει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των 
προσφερομένων οχημάτων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 
πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση βλαβών του εξοπλισμού από 
ανωτέρω βία ή θεομηνία ή από άλλη αιτία χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, έχουν 
εφαρμογή τα άρθρα 48 και 49 του Π.Δ.28/80. Σε περίπτωση βλαβών τρίτων ή των 
εγκαταστάσεων του εργοδότη από υπαιτιότητα του αναδόχου, έχει εφαρμογή το 
άρθρο 47 του Π.Δ.28/80. Προς αποφυγή δε των ανωτέρω θα πρέπει να είναι 
εξασφαλισμένη η παραμονή σε αναμονή, τουλάχιστον ενός (1) επί πλέον φορτηγού 
μεταφοράς των ΑΣΑ, πλην αυτών που θα μεταφέρουν τα απορρίμματα καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύμβασης. 
 
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία των εντεταλμένων οργάνων του Δήμου 
Δυτικής Μάνης προς τις εντολές των οποίων οφείλει απόλυτη συμμόρφωση σε 
σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Θα διασφαλίζεται παραμονή σε αναμονή 
ικανού αριθμού επί πλέον απορριμματοκιβωτίων (τουλάχιστον ένα), πλην αυτών 
που θα είναι σε χρήση για την μεταφορά των απορριμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σύμβασης, τόσο κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών όσο και των αργιών, 
προσαρμόζοντας το χρόνο - ωράριο εργασίας του στο πρόγραμμα αποκομιδής του 
Δήμου Δυτικής Μάνης.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της 
Υπηρεσίας και όχι για μέρος αυτής. Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος 
διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται δεκτή και θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους της 
διακήρυξης και όλων των αναγραφόμενων στα τεύχη της μελέτης.  
1.Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού: 
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-Αποδεικτικό εγγραφής και καταχώρισης του φορέα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) για την εργασία της μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων με 
τους κωδικούς: ΕΚΑ 20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα και 19 12 12 άλλα 
απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία 
αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11, σε 
επαγγελματική βάση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την υποβληθείσα στο 
ΗΜΑ υπεύθυνη δήλωση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης / οργανισμού, δηλώνει υπεύθυνα: α) 
ότι η επιχείρηση/οργανισμός είναι εγγεγραμμένη/ος στο ΓΕΜΗ, με αναφορά στον 
αριθμό εγγραφής και β) ότι θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της 
δραστηριότητας από την επιχείρηση/οργανισμό οι «Όροι και υποχρεώσεις για τη 
συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου» που 
αναφέρονται στη φόρμα Καταχώρισης Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη 
Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΗΜΑ. 
 
-στοιχεία για την τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα 
εφαρμόσουν (εξοπλισμός, προσωπικό συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, εκπαίδευση 
του προσωπικού, μέσα ατομικής προστασίας, εξοπλισμός εκτάκτων αναγκών, 
εγκαταστάσεις, άδειες κ.λπ.) για την εκτέλεση της μεταφοράς ΑΣΑ, καθώς και κάθε 
στοιχείο που θα αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση του προσφέροντος 
σε ανάλογες εργασίες και την ικανότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί στην 
υπηρεσία και συγκεκριμένα:  
 
-του εξοπλισμού με αναλυτική κατάσταση των μέσων συλλογής 
(απορριμματοκιβώτια στεγανοποιημένου πυθμένα, κλειστού ή ανοικτού τύπου, 
χωρητικότητας >25 m3 για την παραλαβή των απορριμμάτων) και των μέσων 
μεταφοράς (οχήματα) που θα χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος με συνοπτική 
περιγραφή των χαρακτηριστικών τους, των προδιαγραφών τους (ωφέλιμο φορτίο) 
καθώς και τον εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Τα οχήματα θα 
πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).  
Η κατοχή οχήματος μεταφοράς αποδεικνύεται με την προσκόμιση: 
- Βιβλίο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος 
- Άδεια κυκλοφορίας 
- Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους  
- Αντίγραφο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ 
 
-Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών) σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 85 του Ν. 685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7.5.2020) ασφαλιστικού 
ορίου κατ’ ελάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η 
ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά 
του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου 
συμβάντος σε περίπτωση ρύπανσης ή περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών. Η ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη θα αφορά στη 
δραστηριότητα μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων με τους κωδικούς: ΕΚΑ 20 
03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα και 19 12 12 άλλα απόβλητα 
(περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων 
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 11 και ο ασφαλιζόμενος 
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κίνδυνος σχετίζεται με τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον κατά την άσκησή της. Η ασφαλιστική κάλυψη του οργανισμού ή 
της επιχείρησης δεν υποκαθιστά την ευθύνη τους εκ του νόμου, αλλά 
εξακολουθούν να ευθύνονται πρωτογενώς για κάθε ζημία που θα προκληθεί από 
υπαιτιότητά τους στο περιβάλλον ή σε τρίτους. 
 
- του προσωπικού που απασχολεί.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί σε 
ενδεικτικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην 
περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει χωρίς να έχει εξαντληθεί 
η μεταφορά της προβλεπόμενης ποσότητας   με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 
συμπλήρωση της μεταφοράς της προβλεπόμενης ποσότητας. 
 
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών θα αμείβεται και θα ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών θα  πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια υπηρεσίας, η 
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί των οχημάτων 
μεταφοράς που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το 
απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή 
διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. Όταν διαπιστωθεί από τα εντεταλμένα 
όργανα του Δήμου οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα από τους 
ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, απαιτείται από τον ανάδοχο η 
απομάκρυνση του εξοπλισμού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου. 
 
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις κείμενες 
διατάξεις ή τις ειδικές ή γενικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα 
μελέτη, ο Δήμος δύναται να προχωρεί στην προσωρινή ή στην οριστική λύση της 
συνεργασίας χωρίς αποζημίωση του εργολάβου για διαφυγόντα κέρδη.  
 
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες τυχόν 
προξενήσει κατά τις εργασίες του με υπαιτιότητά του.  
 
Ο ανάδοχος οφείλει απόλυτη συμμόρφωση στις οδηγίες του υπευθύνου του χώρου 
διαχείρισης ως προς τον τρόπο, τόπο κ.α. παράδοσης των αστικών στερεών 
αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης. 
 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης και ότι άλλο ορίζεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά 
ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ – ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Η παράδοση της υπηρεσίας θα είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών αμέσως μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας. Ο Δήμος 
θα εξοφλεί τον ανάδοχο μετά την παραλαβή της υπηρεσίας και εφόσον ο ανάδοχος 
εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκομίσει τα νόμιμα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: Η αμοιβή του αναδόχου θα είναι ανάλογη με 
το βάρος των αστικών στερεών αποβλήτων που θα μεταφέρεται και νόμιμα θα 
παραδίδεται στη μονάδα επεξεργασίας Ν. Αρκαδίας. Τα ΑΣΑ που θα μεταφέρονται 
και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στον προαναφερόμενο χώρο θα ζυγίζονται 
ανά δρομολόγιο μεταφοράς και η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το ζυγολόγιο. O 
Δήμος Δυτικής Μάνης δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή επιπλέον ζύγιση των 
μεταφερόμενων ΑΣΑ και εκτός της προβλεπόμενης στη Μονάδα επεξεργασίας              
Ν. Αρκαδίας και αποδεικτικά στοιχεία για το δρομολόγιο μεταφοράς (π.χ. 
αποδεικτικά διοδίων, τηλεματική παρακολούθηση των οχημάτων κ.ο.κ.). Στο τέλος 
κάθε μήνα θα συντάσσεται πιστοποίηση υπηρεσιών από τον ανάδοχο που θα 
συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εβδομαδιαίες καταστάσεις με δρομολόγια και τα 
ζυγολόγια, θα ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με την έκδοση 
του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα δρομολογείται η πληρωμή του 
εργολάβου.  
 
Η τιμή ανά τόνο μεταφερόμενων και διατιθέμενων προς διαχείριση αστικών 
στερεών αποβλήτων παραμένει σταθερή, χωρίς αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια 
της σύμβασης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις 
βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το 
ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά 
πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 
 
Η επίβλεψη θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Ο τρόπος υπολογισμού των ποσοτήτων (επιμέτρηση) θα 
γίνεται βάσει των ποσοτήτων των μεταφερόμενων αστικών στερεών αποβλήτων, 
όπως προκύπτουν από τη ζύγιση των απορριμματοκιβωτίων προ και μετά την 
παράδοση των αστικών στερεών αποβλήτων στη «Μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων Ν. Αρκαδίας». Κάθε μεταφορά (δρομολόγιο) θα συνοδεύεται από 
τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο του 
Δήμου Δυτικής Μάνης και δελτίο παραλαβής τους από τη «Μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων Ν. Αρκαδίας» με τα στοιχεία μεταφοράς (μικτό βάρος, απόβαρο, 
αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,  ώρα, ημερομηνία και ονοματεπώνυμο του 
οδηγού), τα οποία θα περιέρχονται στην υπηρεσία επίβλεψης σε μηνιαία 
κατάσταση με φροντίδα του αναδόχου. Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται 
πιστοποίηση εργασιών από τον ανάδοχο που θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες 
καταστάσεις με τα ζυγολόγια, θα ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
και με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα δρομολογείται η 
πληρωμή του. 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και κάθε 
είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
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εκτελωνισμού, έξοδα διοδίων, ειδικούς φόρους κ.λπ. πλην του Φ.Π.Α. και δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7  
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την καθημερινή παροχή των 
συμφωνηθέντων υπηρεσιών και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα 
ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που 
εκτελέστηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της 
υπηρεσίας που εκτελέστηκε εκπρόθεσμα. 
Εάν ο πάροχος καθυστερήσει την παράδοση της υπηρεσίας και δημιουργεί 
προβλήματα στην μεταφορά των Α.Σ.Α., μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και κυρίως την υποχρέωσή του να διαθέτει έγκαιρα και σε καλή 
κατάσταση τον απαιτούμενο εξοπλισμό κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ 
αναλογία με τις κείμενες διατάξεις για τα έργα των Ο.Τ.Α. 
Βασική επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η αποφυγή στραγγισμάτων κατά την 
μεταφορά καθώς και η συμμόρφωση του με τις οδηγίες του υπεύθυνου λειτουργίας 
της «Μονάδας επεξεργασίας Ν. Αρκαδίας».  
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο 
ανάδοχος εκτελεί την υπηρεσία πλημμελώς και κατόπιν συνεχούς επανάληψης της 
αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, αφού πρώτα τον 
καλέσει με εξώδικο διαμαρτυρία και σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών να 
υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕΤΡΙΤΟ 
Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού αναδόχου στο σύνολο ή μέρος της 
σύμβασης της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του Ν. 4412 /2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας επιλύονται 
κατά  τις διατάξεις του άρθρου 273, του Ν.3463/2006. 
 
          Η Συντάξασα                                                                           «θεωρήθηκε»               
                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
        Ιουλία Εξαρχουλέα 
        Περιβαλλοντολόγος                                                           
                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑΣ 
 



 

Σελίδα 24 από 24 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον Δήμο Δυτικής Μάνης 

 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης, της μελέτης και των λοιπών στοιχείων, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εργασία της μεταφοράς των αστικών 
στερεών αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης:  
 

Ποσότητα 
απορριμμάτων 

(τόνοι) 

Τιμή προϋπολογισμού 
Ευρώ / τόνο 

μεταφερόμενων 
απορριμμάτων 

Δαπάνη (Ευρώ ) 

857   

ΦΠΑ 24%   

Σύνολο   

 
 
                                                                                              Ο προσφέρων 
                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                              ( Υπογραφή & σφραγίδα )  
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