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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

  
   

ΤΙΤΛΟΣ:  
 

" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Κ.∆.Α.Υ. ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2016 " 

  
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.  25/2016 

(σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80) 
Προϋπολογισµός: 55.800,00 € 
Χρηµατοδότηση:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Κ.Α. 20.6279.007 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2016 

 
 
Ζάκυνθος  19-08-2016 
Αριθ. Πρωτ. : 752/19-08-2016 
 
Ενέργεια : Υπηρεσίες διαχείρισης 

του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ν. Ζακύνθου 2016 

Προϋπολογισµός: 55.800,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α. 20.6279.007 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου διακηρύττει τη διενέργεια  Πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού µε αντικείµενο τις: «Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2016» συνολικού προϋπολογισµού 
πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ  (55.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
24%.  

Ο διαγωνισµός θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των : 

1. α)  το Π.∆. 28/80)  β) τον Ν. 2286/1995 " Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων " γ) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας», την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και την υπ' αριθ. 
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β απόφασης Υπ. Οικονοµικών, αρθ. 
83 του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις», 

2. Την Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα 
αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση 
τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ)».  

3. Τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τον Κανονισµό Προσωπικού του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου  

4. Την ανάγκη του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου για τη 
σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης του 
Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2016», που 
πρόκειται να πραγµατοποιήσει ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Ζακύνθου. 

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη που θα απαιτηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
τρέχοντος έτους 2016 του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου και των 
εποµένων 2017, 2018. 

- και περιλαµβάνει τα παρακάτω:  
 

A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(2%) 
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1. 

Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2016  11.160,00 € 223,20 € 

2. 

Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2017 22.320,00 € 446,40 € 

3. 

Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2018 22.320,00 € 446,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 55.800,00 € 1.116,00 € 

   Κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
σε συνδυασµό  µε την αποδοτικότερη πρόταση που αφορά τις  βελτιώσεις της 
εγκατάστασης του Κ∆ΑΥ, µε την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόµενων 
τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του ∆.Σ. του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί 
µόνο µε τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύµβασης µε εκείνον εκ των ενδιαφεροµένων 
που θα επιλεγεί (Ανάδοχος). 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  29-08-2016 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11:00π.µ. 
(που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Συνδέσµου, Οδός 
Αεροδροµίου,  Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 2695048125 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ηµέρες στον 
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  χωρίς νέα δηµοσίευση. ∆ηλαδή την 5η-09-2016 ηµέρα ∆ευτέρα   
και ώρα 11:00π.µ. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν το σύνολο των αναγκών σε υπηρεσίες  
όπως ορίζεται από τον Κ.Α. της δαπάνης και απεικονίζεται στον παραπάνω πίνακα. 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται µε εγγυητική επιστολή από αναγνωρισµένη Τράπεζα, 
ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 2% α) του 
εκτιµωµένου προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, 55.800,00 € 
για το σύνολο της προµήθειας, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, και κατατίθεται 
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης 
Τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται προς το Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου και να ισχύει τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προµηθευτών (αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) και οι 
συνεταιρισµοί που ασκούν δραστηριότητα υπηρεσιών στις ζητούµενες εργασίες. 

Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά τεύχη δηµοπράτησης, δίδονται στα γραφεία 
του Συνδέσµου, Οδός Αεροδροµίου,  Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος,  τηλ. 2695048125. 
  Θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα 
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζακύνθου, 
(www.zakynthos.gov.gr). 
Όλα τα σχετικά της µελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Συνδέσµου 
όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να λαµβάνουν γνώση 
(Τµήµα Οικονοµικού – ∆ιοικητικού 1ος όροφος, Οδός Αεροδροµίου τηλ.2695048125, fax. 
2695023004, Τ. Κ. 29100, κα Αρβανιτάκη). 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2016                                              

 
 
 
 
Ζάκυνθος      19-08-2016 
Αριθ. Πρωτ. : 751/19-08-2016 
 
Ενέργεια : Υπηρεσίες διαχείρισης 

του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ν. Ζακύνθου 2016 

Προϋπολογισµός: 55.800,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α. 20.6279.007 

 

 
∆ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού : 

«Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2016»,  προϋπολογισµού   55.800,00 €  

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Έχοντας υπ’ όψιν : 
 
Α)    Τις διατάξεις: 
 
1.  Το Π.∆. 28/80.   
2.  του Ν 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

(ΦΕΚ19/Α). 
3.  του N3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
4.   του Ν.3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 
5.  Την υπ. Αριθµ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, 

εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ' εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. 

6.  Την υπ. Αριθµ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Εξαίρεση 
Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). 

7.  Οι διατάξεις 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,της παρ 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ,της παρ. 3 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, του Π∆ 28/80 
και της υπ' αριθ. απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/11.08.2010 τεύχος Β).  

8.  Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων & 
πράξεων των κυβερνητικών & διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο 
(πρόγραµµα ∆ιαύγεια) & άλλες διατάξεις». 

9.  Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

10.  Του Π.∆ 60/2007 ¨Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005¨. 

11.  Την Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα 
αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση 
τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
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(ΦΟ∆ΣΑ)». 
12.  N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 
13.  Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. 
14.  Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 
15. Τη διάταξη του άρθρου 93 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση 

του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» µε την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του 
ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 37 του 
ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29), η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 
4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) και µε την οποία προβλέφθηκε ότι η έναρξη ισχύος του µέρους 
Β του ν. 4281/2014 σχετικά µε τους κανόνες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016 εκτός αν ορίζεται άλλως 
στις επιµέρους διατάξεις του νόµου αυτού. 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 
160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δηµοσίευση του 
(8.8.2014). 

17. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

18. Την παρ. ζ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές". 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

20. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

 
Β)   
 
1. Την αριθ. 715/8-08-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 11.160,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 20.6279.007 µε τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» του προϋπολογισµού εξόδων του οικονοµικού έτους 2016. 
2. Το µε αριθ.  16REQ004959959/18-08-2016,  πρωτογενές αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
3. Η δηµοπρατούµενη εργασία έχει αριθµό αναφοράς:  
α)CPV: [90513000-6] / «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης µη 
επικίνδυνων απορριµµάτων και αποβλήτων». 
4. Την αριθ. 61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συνδέσµου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η µε αριθ. 25/2016 Μελέτη για την εργασία «Υπηρεσίες διαχείρισης 
Κ.∆.Α.Υ.», ψηφίστηκε η απαιτούµενη πίστωση ποσού 11.160,00€ και καθορίστηκαν οι όροι 
του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού. 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού.  Ο ∆ιαγωνισµός έχει αντικείµενο τις: 
«Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2016» συνολικού προϋπολογισµού πενήντα πέντε χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (55.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  

Κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σε 
συνδυασµό  µε την αποδοτικότερη πρόταση που αφορά τις  βελτιώσεις της 
εγκατάστασης του Κ∆ΑΥ, µε την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από αυτόν, των οριζόµενων 
τεχνικών απαιτήσεων και ανήκει στην απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του ∆.Σ. του 
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Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, η δε ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει µε απόφαση αυτού και θα ολοκληρωθεί 
µόνο µε τη σύνταξη και υπογραφή σχετικής σύµβασης µε εκείνον εκ των ενδιαφεροµένων 
που θα επιλεγεί (Ανάδοχος). 

 

Τα τεύχη δηµοπράτησης που αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι :  
 
α) η Παρούσα ∆ιακήρυξη 
 
β) η Τεχνική Έκθεση 
 
γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
δ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
ε) η Ενδεικτική Προµέτρηση 
 
στ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
 
η) η Προσφορά του Αναδόχου 
 
 
II. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής: 
 
1)  Οι προσφερόµενες υπηρεσίες  πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 
εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. 61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Συνδέσµου. 
   Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός  για  την παραπάνω προµήθεια υπηρεσιών, ανέρχεται στο  
συνολικό  ποσό των 55.800,00 €  (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι :   
 
 

A.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
(2%) 

1. 

Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2016  11.160,00 € 223,20 € 

2. 

Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2017 22.320,00 € 446,40 € 

3. 

Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. 
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2018 22.320,00 € 446,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 55.800,00 € 1.116,00 € 

 
           
 Η παρούσα προµήθεια υπηρεσιών αφορά τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. για 
κύκλο εργασιών 1/2 έτους του 2016, µε πρόβλεψη επέκτασης του, στο 2017 & 2018. Τα ποσά 
που αναφέρονται στον πίνακα Α.Α. είναι ενδεικτικά καθώς επηρεάζονται από την αύξηση των 
ανακυκλωµένων υλικών. Εκκαθάριση των ποσών θα γίνει στις 31/12/2016 και τυχόν αύξηση 
της χρέωσης λόγω της πιθανής αύξησης των ποσοτήτων που θα ανακυκλωθούν θα 
επιβαρύνει τον Π/Υ του 2017, όπως επίσης ενδεχόµενη αύξηση του ποσού της ετήσιας 
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επιδότησης από την Ε.Ε.Α.Α. θα ελαφρύνει αντίστοιχα τον Π/Υ του 2017. ∆εν θα µειωθεί 
δηλαδή το κόστος του έργου του διαγωνισµού αλλά το τελικό κόστος διαχείρισης ανά 
τόνο.   
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2016 µε επέκταση δύο 
(2) ετών έως 31-12-2018.   
 
Η διάθεση & κατανοµή των αναφεροµένων ποσών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και 
βάση των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2016.  
 

Ο Σύνδεσµος µε τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου,  παρατείνει την διάρκεια 
υλοποίησης της ενέργειας συνολικά για 2 έτη πλέον του τρέχοντος µε τις ίδιες τιµές, 
καθώς ο ανάδοχος δεσµεύεται για εξυγχρονισµό & ανανέωση των µηχανηµάτων του 
Κ.∆.Α.Υ., γεγονός που απαιτεί τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον έτη λόγω της ανάγκης 
µερικής απόσβεσης του νέου εξοπλισµού, ενώ αντίστοιχος είναι ο χρόνος 
προετοιµασίας της εφαρµογής του εγκεκριµένου Τοπικού σχεδίου ∆ιαχείρισης 
(επέκταση αναλόγως των αποτελεσµάτων & µέχρι την εφαρµογή του εγκεκριµένου 
Τοπικού σχεδίου ∆ιαχείρισης) που ψηφίστηκε µε την απόφαση 259/2016 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζακύνθου. 
 
 Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη & κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.    

Οι υποψήφιοι µπορούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για 
το σύνολο της προµήθειας υπηρεσιών.  Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται µε εγγυητική 
επιστολή από αναγνωρισµένη Τράπεζα, ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων για ποσό ίσο µε το 2% του εκτιµωµένου προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένης 
της δαπάνης του Φ.Π.Α, για το σύνολο της προµήθειας όπως αναφέρεται στον άνωθεν πίνακα 
µαζί µε το ποσό της ζητούµενης εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

 
2) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συνδέσµου, Οδός Αεροδροµίου,  Τ.Κ. 
29100, Ζάκυνθος , στις  29-08-2016 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11:00π.µ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας  επιτροπής του διαγωνισµού . 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά (7) ηµέρες στον 
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα  χωρίς νέα δηµοσίευση. ∆ηλαδή την  5η-09-2016 ηµέρα ∆ευτέρα  
και ώρα 11:00π.µ. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών) είναι η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) που 
συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, του 
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 
Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) και τις Ελ.Συν.Τµ.6 Αποφάσεις 1172/2015 και 
1174/2015.     
     Η επιτροπή θα αξιολογήσει ΜΟΝΟ το οικονοµικό µέρος της προσφοράς και τις 
γενικότερες προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού. Την αξιολόγηση της παρουσίασης των 
προσφορών από την αρµόδια επιτροπή και την απόφαση για την έγκριση του 
αναδόχου, θα κάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου σύµφωνα µε το νόµο 
ως το αρµοδίως υπεύθυνο να αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισµού  
στον Ανάδοχο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την ποιότητα της τεχνικής προσφοράς, 
µε πλήρως αιτιολογηµένη την απόφαση  του.  
 
3) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προµηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
4) Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την 
ανωτέρω προθεσµία, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισµού : 
 
α. Εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
ήτοι ποσού 1.116,00 € για το σύνολο της προµήθειας των υπηρεσιών όπως αναφέρεται στον 
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παραπάνω πίνακα. ∆απάνη η οποία  βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου 
του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, οι 
οποίες πρέπει να έχουν ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 
 
β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 
 
γ. Πιστοποιητικό – Βεβαίωση ∆ηµοτικής Ενηµερότητας.  
 
δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ. 
 
ε. Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή 
ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της 
διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι :  
- έλαβαν  γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται  
πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , περί διάρκειας 
ισχύς προσφοράς 90 ηµερών και ότι η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της 
προµήθειας της υπηρεσίας. 
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι 
δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει:  

1) Την δυνατότητα να διαχειρίζεται κάθε εισερχόµενη ποσότητα ανακυκλώσιµων υλικών 
προκύπτουσα από την αποκοµιδή τους.   
2) Έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία της λειτουργίας των εγκατεστηµένων / προς 
εγκατάσταση / δικής του επιλογής – µηχανηµάτων,  
3) Τα µηχανήµατα που θα εγκατασταθούν, θα πληρούν όλες τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές της Ε.Ε.  
 
η. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη  που θα χρησιµοποιούνται κατά την συντήρηση ή την 
επισκευή των υπαρχόντων ή νέων µηχανηµάτων του Κ.∆.Α.Υ., καλύπτονται από 
πιστοποιητικά συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από οργανισµούς πιστοποιηµένους από την 
Ε.Ε. (Body Certification Organizations) ή υπηρεσίες αρµόδιες να βεβαιώνουν την τήρηση των 
κανόνων & προδιαγραφών κατά CE. 
 
θ. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία θα 
βεβαιώνουν ότι διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό για τις εργασίες διαχείρισης που θα 
αναλάβουν να εκτελούν. Επίσης Υπεύθυνη ∆ήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά 
τους, µε την οποία θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την 
αρµόδια Επιτροπή του Συνδέσµου η οποία ορίζεται από το Σύνδεσµο όποτε η Επιτροπή 
θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

ι. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου. Προσφορά που δε θα 
περιλαµβάνει την εν λόγω δήλωση θα απορρίπτεται. 

κ. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 Ν.1599/1986) ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για τη 
διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του προσωπικού και των επισκεπτών του 
Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου. Προσφορά που δε θα περιλαµβάνει την εν λόγω δήλωση θα 
απορρίπτεται. 
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λ. Ο συµµετέχοντας µε την έγγραφη εγκρίνουσα (σύµφωνη) γνώµη του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, υποχρεούται εκτός της οικονοµικής 
προσφοράς ανά τόνο εισερχοµένου υλικού, να προχωρήσει σε αναβάθµιση της εγκατάστασης 
που θα υπηρετεί τη βέλτιστη  λειτουργία της. Υποχρεούται δηλαδή στην Τεχνική 
Προσφορά Εγκαταστάσεων του, να παρουσιάσει έκθεση µε την κατάσταση των 
εγκατεστηµένων µηχανηµάτων και τις προτεινόµενες βελτιώσεις ή επισκευές, τον 
τρόπο λειτουργίας του, το είδος των νέων µηχανηµάτων µε πλήρεις τεχνικές 
προδιαγραφές (ισχύς µηχανηµάτων, είδος, µορφή, διαστάσεις, κλπ), προβλέποντας 
τυχόν επίδραση σε ζητήµατα ασφαλείας των εργαζοµένων, των εγκαταστάσεων κλπ. 
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να προβλέπει επίσης την δυνατότητα συνεχούς 
αύξησης των θέσεων ∆ιαλογής των υλικών αναλόγως της αύξησης των 
εισερχοµένων υλικών, κατά την πορεία του χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης. 

µ. Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) και η ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων 
επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις. Στην πρόταση οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να 
επισυνάπτουν σε νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα όλα τα απαιτούµενα από την πρόσκληση 
ενδιαφέροντος πιστοποιητικά όπου τυχόν ζητούνται τέτοια (διοικητικές άδειες, κατάσταση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ.). 

ν. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόµενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση 
αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία ο διαγωνιζόµενος , όταν αυτός είναι φυσικό 
πρόσωπο θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συµπληρώνονται µε λεπτοµέρεια όλα τα 
προσωπικά στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησης του) µε την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση 
στην υπηρεσία του διαγωνισµού να αναζητήσει από την αρµόδια Εισαγγελία του τόπου 
γέννησης του απόσπασµα του ποινικού του µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της  επαγγελµατικής του δραστηριότητας . 
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός ή έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, η 
αναζήτηση του ανωτέρω αποσπάσµατος ποινικού µητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τµήµα 
Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 
 
Ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου επιφυλάσσεται να ζητήσει 
οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο.  
 
ξ. Πιθανή παράταση των προθεσµιών θα δίδεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µετά από εισήγηση της υπηρεσίας , σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 7 του Π. 28/80. 
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή  αποκλεισµού  , την προµήθεια ΟΛΩΝ των υπηρεσιών 
που αφορούν την σχετική δαπάνη. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται 
για µέρος µόνο των υπηρεσιών.  
 
5) Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε   τις  προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή  και  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
Κάθε συµµετέχοντας στον διαγωνισµό έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τις 
εγκαταστάσεις του Κ.∆.Α.Υ., προκειµένου να σχηµατίσει πλήρη και 
εµπεριστατωµένη εικόνα για τις ανάγκες του, νέες βελτιώσεις, οργάνωση στο χώρο 
του Προσωπικού του αναδόχου, κλπ. 
 
6) Ο προµηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 
3% της συνολικής συµβατικής αξίας κατ’ έτος, χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της 
εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καθώς και µε τον   Ν. 4281/2014. 
Με την εξόφληση των τιµολογίων του έτους και στην περίπτωση παράτασης, ο Ανάδοχος 
θα καταθέτει εκ νέου εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το 3% της εγγραφόµενης 
στον Προϋπολογισµό του αντίστοιχου έτους δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ.  
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7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µε ποινή αποκλεισµού ,µέσα σε 
καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε 
κεφαλαία γράµµατα: 
 
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) ο πλήρης τίτλος του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου 
γ) ο αριθµός της διακήρυξης 
δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε) τα στοιχεία του αποστολέα  
Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  
 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται µε ποινή αποκλεισµού  : 
 
Α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά ,  η εγγύηση συµµετοχής  κ.τ.λ. καθώς και άλλα τεχνικά 
στοιχεία των προσφερόµενων υλικών που θα χρησιµοποιούνται κατά τις επισκευές ή τις 
συντηρήσεις. 
 
Β) καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονοµική και τεχνική - ως ενιαίο έντυπο - προσφορά 
του διαγωνιζόµενου, σε δύο (2) αντίγραφα οµοίως του υποδείγµατος που 
περιλαµβάνεται στην παρούσα Μελέτη & ∆ιακήρυξη. Στην τιµή θα  περιλαµβάνονται 
όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση αυτής, στον τόπο και µε 
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς µε 
κεφαλαία γράµµατα τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών. 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 
νοµίµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπηρεσιών 
υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα 
θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκτός από την εγγύηση συµµετοχής και τις υπεύθυνες 
δηλώσεις , µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά , εφόσον έχουν κατατεθεί 
στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια των υπηρεσιών και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - 
για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει 
τρίµηνο από την έκδοση τους -  θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. Ο 
συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.  
 
8) Η µορφή της Οικονοµικής προσφοράς θα ανάγεται ανά τόνο ανακτώµενου υλικού, όπως 
στο υπόδειγµα που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και θα  προσδιορίζεται αναλυτικά κατ’ 
είδος και τιµή µονάδας η υπό προµήθεια υπηρεσία, η οποία θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα 
περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Επίσης θα συνοδεύεται 
ως ενιαίο έντυπο (όπως στο υπόδειγµα) από την  Τεχνική Προσφορά Εγκαταστάσεων για τη 
βελτίωση της τεχνικής υποδοµής & των µηχανηµάτων.  
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 
α. Τιµή µε κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προµηθευτή), χωρίς Φ.Π.Α. . 
β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος της υπηρεσίας. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς 
Φ.Π.Α.,  η τεχνική προσφορά του ενδιαφερόµενου και τυχόν προϋπηρεσία στο 
αντικείµενο. 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του 
Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Σύνδεσµο. Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου είναι 
σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκεινται σε 
αναθεώρηση για κανένα λόγο. 
                                                                                                                                                                       
9) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά, επί αποδείξει, στο 
Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ζακύνθου (Οδός Αεροδροµίου Τ.Κ. 29100, 
Ζάκυνθος ) µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού. 
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Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και έως την ώρα ……….π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών). 
 
10) Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών δεν 
γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 
ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
12) Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε βασικό καθοριστικό κριτήριο την χαµηλότερη 
προσφορά, δηλαδή την χαµηλότερη τιµή για τις υπηρεσίες διαχείρισης αλλά και την 
συνολικότερη πρόταση του Αναδόχου για την λειτουργία του Κέντρου (νέα 
µηχανήµατα, διαµόρφωση χώρου κλπ). Η επιτροπή παραλαβής θα αξιολογήσει ΜΟΝΟ το 
οικονοµικό µέρος της προσφοράς και τις γενικότερες προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού. Την 
αξιολόγηση της παρουσίασης των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή και την 
απόφαση για την έγκριση του αναδόχου, θα κάνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συνδέσµου σύµφωνα µε το νόµο ως το αρµοδίως υπεύθυνο να αποφασίσει για την 
κατακύρωση του διαγωνισµού  στον Ανάδοχο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την 
ποιότητα της τεχνικής προσφοράς, µε πλήρως αιτιολογηµένη την απόφαση  του. 
Ανάδοχος της προµήθειας υπηρεσίας, κηρύσσεται  αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή για τις προσφερόµενες υπηρεσίες διαχείρισης αλλά και την συνολικότερη πρόταση του 
για την λειτουργία του Κέντρου όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν περισσότεροι του ενός 
προσφέρουν την ίδια τιµή & πανοµοιότυπες προτάσεις, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  
 
13) Κάθε βλάβη ή ζηµία ή/και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται, οφειλόµενη σε κακή 
ποιότητα υπηρεσιών κλπ και σε κάθε περίπτωση όχι σε αστάθµητους παράγοντες, πρέπει να 
επανορθώνεται το συντοµότερο και µέσα σε χρονικό διάστηµα το πολύ 2 εβδοµάδων από την 
ειδοποίηση του Συνδέσµου. Εάν παρέλθει η προθεσµία και ο ανάδοχος δεν ενεργήσει για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος, τότε ο Σύνδεσµος µπορεί να προχωρήσει στην σχετική 
εργασία αποκατάστασης και να χρεώσει την αξία του τιµολογίου στον ανάδοχο 
παρακρατώντας το αντίστοιχο ποσό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή την αµοιβή του. 
 
14) Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κατά την κρίση του τις εγκαταστάσεις του 
Κ.∆.Α.Υ. 
 
15) Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µε τις διαδικασίες που διέπουν τη 

λειτουργία των ΟΤΑ.  
 
16) Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε όλες τις σχετικές 
συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80 και στην περίπτωση που δεν 
ανταποκρίνεται στις επισηµάνσεις και ελέγχους του Συνδέσµου (και του  Τεχνικού ασφαλείας 
ή του γιατρού εργασίας).  
 
17) Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται 
προσωπικά αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για αποζηµιώσεις για 
ζηµιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα 
µεταφορικά του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία 
και τρίτους αλλά και του Κ.∆.Α.Υ., αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του 
εργοδότη. 
 
18) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για 
τον Σύνδεσµο, ο διαγωνισµός µπορεί  να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί µε έγγραφες 
προσφορές µετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που 
συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό. 
Επίσης ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε 
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως δι’ αυτόν. 
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19) Τον µειοδότη βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο, τα έξοδα µεταφοράς και 
παράδοσης  και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Επίσης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται 
σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα που 
έγινε ο διαγωνισµός. Εάν µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν 
φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί 
πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου. Ο ανάδοχος υπόκειται 
στις κρατήσεις υπέρ ΤΑ∆ΚΥ 2% και φόρο εισοδήµατος 8% (άρθρο 55 του Ν.2238/94 όπως 
ισχύει κάθε φορά) 
 
 
20) Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί κατά τα νόµιµα και θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Συνδέσµου, του ∆ήµου, στην ιστοσελίδα του δήµου και σε µία 
τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα. 
 
21)  Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση κατά την οποία το παρεχόµενο 
έργο:  
α) ∆εν ικανοποιεί τις συνολικότερες απαιτήσεις της Νοµοθεσίας  για την Εναλλακτική 
∆ιαχείριση, 
β)  ∆εν προάγει την γενική και τοπική έννοια της ανακύκλωσης Συσκευασιών, 
εγγράφως να ειδοποιεί τον Ανάδοχο για την συµµόρφωση του.  
Εάν κατοπιν αυτών ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις του Συνδέσµου, ο 
Σύνδεσµος θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την Σύµβαση. 
 
22) Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση, έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις του νόµου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
11389/93, όπως ισχύουν.  
 
 
 
 
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 19-08-2016 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 
 

Θεόδωρος Κάρδαρης 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ’ αρ. 61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2016                                  

 
 
 
 
Ενέργεια : Υπηρεσίες διαχείρισης 

του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ν. Ζακύνθου 2016 

Προϋπολογισµός: 55.800,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α. 20.6279.007 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα αφορά τις Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2016.  

Ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, ασκώντας το ρόλο του Τοπικού 
Φο.∆.Σ.Α., έχει την ευθύνη της οργάνωσης Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και της ορθολογικής λειτουργίας 
των υπαρχόντων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Κέντρων ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών – Κ.∆.Α.Υ.) στην ∆ιαχειριστική Ενότητα Ζακύνθου , καλεί τους 
ενδιαφεροµένους να αναλάβουν µε κατάλληλο προσωπικό που θα διαθέσουν οι ίδιοι, τη 
λειτουργία και εκµετάλλευση του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) 
Ζακύνθου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και έχοντας υπόψη τα εξής: 

Α) Το Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου βρίσκεται σε γήπεδο 9 στρεµµάτων ιδιοκτησίας του Συνδέσµου 
στην περιοχή Αεροδροµίου  του ∆ήµου Ζακύνθου, µε κτίριο περίπου 600 τετραγωνικών 
µέτρων. 

Το Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου εξυπηρετεί τη διαλογή των αποβλήτων συσκευασιών κλπ,  που 
προέρχονται  από τους συµµετέχοντες στο σύστηµα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων 
υλικών  του ∆ήµου Ζακύνθου. 

Β) Η συλλογή των αποβλήτων ανακυκλώσιµων υλικών  πραγµατοποιείται σήµερα µέσω του 
δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών  µε µπλε  κάδους σε περίπου 2.000  
προκαθορισµένα σηµεία ενδιαφέροντος του ∆ήµου Ζακύνθου. 

Οι κάδοι που χρησιµοποιούνται στο ∆ήµο Ζακύνθου  για ανακυκλώσιµα υλικά  διατίθενται 
από τον  Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου και είναι ανοιχτού τύπου 
φέροντος στο κύριο σώµα µπλε χρώµα και καπάκι χρώµατος µπλε. Οι κάδοι είναι πλαστικοί 
και χωρητικότητας  1.100 & 240 λίτρων και φέρουν λογότυπο της ανακύκλωσης µε τα 
ανακυκλώσιµα απόβλητα συσκευασίας που δέχονται. Η εκτιµώµενη ετήσια ποσότητα 
συλλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιµων υλικών  ανέρχεται σε περίπου 1.000 τόνους/έτος. 
Η εκτίµηση της ανωτέρω ποσότητας δεν είναι δεσµευτική αλλά προκύπτει από αρχικές 
εκτιµήσεις και υπολογισµούς του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου. 

  

Περιγραφή υπηρεσίας: 

Ο ενδιαφερόµενος θα είναι υπεύθυνος για: 
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• Τη λειτουργία και εκµετάλλευση του Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου, για την εξυπηρέτηση των 
υλικών που προέρχονται από το δίκτυο της χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων 
υλικών  στο ∆ήµο Ζακύνθου όπου θα πραγµατοποιείται η διαλογή των συλλεγµένων 
ανακυκλώσιµων υλικών,  µε δικά του µέσα και προσωπικό.  

• Την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων (Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου). 

Ο ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλει δικές του προτάσεις στην Υπηρεσία, για τη βελτίωση 
της λειτουργίας του συστήµατος. Τυχόν προϋπηρεσία στο αντικείµενο θα ληφθεί υπ’ 
όψιν, αρκεί να αποδεικνύεται µε προηγούµενες συµβάσεις του ενδιαφεροµένου µε 
φορείς αντίστοιχων εργασιών.  

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας αφορά τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. για κύκλο 
εργασιών 1/2 έτους του 2016, µε πρόβλεψη επέκτασης του, στο 2017 & 2018.  
Η διάρκεια δηλαδή της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2016, µε 
επέκταση δύο (2) ετών έως 31-12-2018, σε περίπτωση που δεν έχει ακόµα λειτουργήσει 
αντιστοίχως το νέο Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων που εγκρίθηκε µε την 
απόφαση 259/2016 του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Ζακύνθου. 

Η αµοιβή του αναδόχου ορίζεται βάση της προσφοράς του σε τιµή µονάδας ανά τόνο 
ανακτωµένων ανακυκλώσιµων υλικών, καθοριζόµενη αρχικά κατ’ εκτίµηση (η αµοιβή) σε 
18,00 ευρώ ανά τόνο ανακτηµένου υλικού . Με αρχική (µη δεσµευτική) εκτίµηση για 
ποσότητα συλλογής και ανάκτησης ανακυκλώσιµων υλικών  σε 1.000 τόνους/έτος η 
συνολική αρχική εκτίµηση κόστους της υπηρεσίας ανέρχεται σε 18.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
ανά έτος. 

 Γενική Περιγραφή Εργασιών Λειτουργίας Κ∆ΑΥ Ζακύνθου 

Τα εισερχόµενα απορριµµατοφόρα (Α/Φ) οχήµατα, µεταφέροντα συλλεχθέντα απόβλητα 
ανακυκλώσιµων υλικών  προερχόµενων από το δίκτυο χωριστής συλλογής, πριν περάσουν 
την πύλη εισόδου του Κ.∆.Α.Υ., θα έχουν οδηγηθεί σε πιστοποιηµένη ζυγιστική διάταξη 
(γεφυροπλάστιγγα), ζυγιστικής ικανότητας τουλάχιστον 70 τόνων, όπου θα εκδίδεται 
ζυγολόγιο µε τα δεδοµένα της ζύγισης κάθε οχήµατος µε χρέωση του Αναδόχου.  

Στη συνέχεια τα οχήµατα (µέσω της εσωτερικής οδοποιίας) θα προσεγγίζουν και θα 
αδειάζουν το περιεχόµενό τους στο χώρο διαλογής του Κ.∆.Α.Υ. Μετά την εκκένωσή τους τα 
απορριµµατοφόρα οχήµατα θα οδηγούνται εκ νέου προς ζύγιση, κενά φορτίου, προκειµένου 
να εκδοθεί ζυγολόγιο µε τα δεδοµένα της ζύγισης.  

Στην διαδικασία αυτή ο Ανάδοχος & ο Σύνδεσµος έχουν συνευθύνη επίβλεψης της σωστής 
ζύγισης.  

Στο Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου θα πραγµατοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη διαλογή 
των αποβλήτων ανακυκλώσιµων υλικών, όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται ως 
ακολούθως: 

• Επίβλεψη και καταγραφή εισόδου – εξόδου των οχηµάτων συλλογής στο Κ.∆.Α.Υ. 
• Εκφόρτωση των οχηµάτων συλλογής σε συνεργασία µε τον οδηγό του οχήµατος 

συλλογής. 
• Τροφοδοσία της εγκατάστασης διαλογής. 
• ∆ιαλογή των ακόλουθων  - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - υλικών:  

1. Συσκευασίες από Χαρτί / χαρτόνι. 
2. PET  
3. Γυαλί. 
4. Τετραπάκ. 
5. Αλουµίνιο και λευκοσίδηρος.  
6. HDPE, PP/PS, LDPE (πλαστική σακούλα). 
7. Λοιπές Συσκευασίες αξιοποιήσιµων υλικών. 
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• Πλήρης µέτρηση, δεµατοποίηση, ζύγιση και καταγραφή των υλικών που εξέρχονται 
από το Κ.∆.Α.Υ. µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. 

• Γενική επίβλεψη του Κ.∆.Α.Υ και λήψη µέτρων ασφάλειας και φύλαξης απέναντι σε 
κλοπή ή/και δολιοφθορά. 

• Συντήρηση (απλή και τυπική, σε καθηµερινή βάση) των εγκαταστάσεων και του 
εξοπλισµού. 

• Πλήρης και επιστάµενος ηµερήσιος καθαρισµός, που µπορεί να περιλαµβάνει και 
πλύση δαπέδων, εξοπλισµού και περιβάλλοντος χώρου, µετά το πέρας των εργασιών 
διαλογής. 

• Εβδοµαδιαίος γενικός καθαρισµός του Κ.∆.Α.Υ. και του περιβάλλοντος χώρου. 
• ∆ιατήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού. 
• Εν γένει φροντίδα για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του Κ.∆.Α.Υ. 

 Ειδικότερα: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα επεξεργάζεται τα συλλεχθέντα απόβλητα στο Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου, τα οποία 
θα προωθούνται προς ανακύκλωση – αξιοποίηση αυστηρά και µόνο σε αδειοδοτηµένες και 
πιστοποιηµένες από το ΣΕ∆ µονάδες επεξεργασίας, µε µέριµνα και ευθύνη του. Ο Ανάδοχος 
θα µπορεί να πουλάει τα ανακτηµένα υλικά σε ενδιάµεσους εµπόρους, όµως το κάθε 
φορτίο θα πρέπει να µπορεί να ιχνηλατείται. Ειδικότερα, ο ανάδοχος προκειµένου να 
εξοφλείται για τα τιµολόγια του, θα  πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που τον αφορούν, οι 
οποίες αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων µε τίτλο 
«∆ιαδικασία Πιστοποίησης Ποσοτήτων Αποβλήτων Συσκευασίας». 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να εκτιµήσει για τη διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς του, 
ότι οι ώρες λειτουργίας καθώς και ο αναγκαίος αριθµός εργαζοµένων στο Κ.∆.Α.Υ. που θα 
καθορίζονται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, θα πρέπει να επιτρέπουν την οµαλή, ασφαλή και 
αποτελεσµατική λειτουργία του, ώστε στο τέλος κάθε ηµέρας να µην µένουν πάνω από δύο 
φορτία υλικού προς διαλογή. 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί και να διαχειρίζεται το Κ.∆.Α.Υ. σύµφωνα µε την Άδεια 
Εγκατάστασης, την άδεια Λειτουργίας και τους Εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους και 
τις οδηγίες του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου. Υποχρεούται 
επίσης, να διατηρεί το Κ.∆.Α.Υ. σε άριστη κατάσταση µεριµνώντας για την υγιεινή και την 
καθαριότητα όλων των χώρων του. Προς τούτο, µε δική του ευθύνη και δαπάνες θα 
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε σε καθηµερινή βάση να συντηρείται από πλευράς 
υγιεινής και καθαριότητος το Κ.∆.Α.Υ. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άριστο επίπεδο υπηρεσιών, 
υγιεινής και ασφάλειας.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί εγγράφως Ηµερήσιο Ηµερολόγιο εισερχοµένων Υλικών & 
στοιχείων παραγωγής.  

Απαγορεύεται η παραλαβή και διαλογή υλικού άλλου εκτός από εκείνο που µεταφέρεται από 
τα προγραµµατισµένα δροµολόγια των οχηµάτων συλλογής των κάδων, χωρίς την 
προηγούµενη γραπτή ενηµέρωση και συµφωνία του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου. 

Αντίγραφα των ∆ελτίων Αποστολής & των Τιµολογίων Πώλησης των Υλικών θα παραδίδονται 
κάθε µήνα στην Υπηρεσία (και σε ηλεκτρονική µορφή .pdf), για κάθε νόµιµη χρήση των 
στοιχείων τους µαζί µε σχετική βεβαίωση για την κατάληξη, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν 
ή χρειαστεί να προσκοµιστούν σε κάποια Υπηρεσία (π.χ. την Ε.Ε.Α.Α. ή άλλη).      

Απαγορεύεται η αποθήκευση των δευτερογενών υλικών στο Κ.∆.Α.Υ. Ο εργολάβος 
υποχρεούται να οργανώσει τις εργασίες του και να χωροθετήσει τις χρήσεις των επιφανειών 
του έργου ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία του έργου και της 
διαχείρισης των προσωρινά αποθηκεµένων προϊόντων τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται 
το αργότερο εντός 3 εργασίµων ηµερών από την συµπλήρωση φορτίου (π.χ. φορτηγό µε 
φορτίο περίπου 20 τόνων χαρτιού κ.λπ.). 



 

 16 

 Απαιτούµενο Προσωπικό 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό µε την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση, για την άρτια, αποτελεσµατική και απρόσκοπτη εκτέλεση των ανωτέρω 
υπηρεσιών, καθ΄ όλη τη χρονική διάρκεια παροχής τους. Ο αριθµός των εργαζοµένων για 
κάθε εργασία θα πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας καθ’ όλη τη 
διάρκειά της και οι εργαζόµενοι που θα απασχολούνται µε αυτές θα πρέπει να διαθέτουν, 
εκτός από τη σχετική εµπειρία και τα κατάλληλα και κατά νόµο προβλεπόµενα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα και πιθανή προϋπηρεσία. 

 

Ι) Λειτουργία του Κ.∆.Α.Υ.  / ∆ιαχειριστικά & οικονοµικά αποτελέσµατα. 

Το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλωσίµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.) έχει ως στόχο την διαχείριση & 
προώθηση προς τις κατάλληλα πιστοποιηµένες εταιρίες ανακύκλωσης όλων των υλικών τα 
οποία δύνανται να ανακυκλωθούν. Μέχρι σήµερα το Κέντρο – κυρίως µετά το πάγωµα 
προσλήψεων από το Κράτος -, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενώ ο 
Μηχανολογικός Εξοπλισµός του, λόγω οικονοµικών δυσχερειών, δεν έχει ανανεωθεί για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Με βάση το Νέο Σχέδιο διαχείρισης των Αποβλήτων, ο στόχος ενός Κ.∆.Α.Υ. είναι η 
παραγωγή κατά το δυνατόν της µεγαλύτερης ποσότητας ανακυκλουµένων υλικών, ώστε αυτά 
να µην κατευθύνονται στον ΧΥΤΑ (ή ΧΥΤΥ στο Νέο Σχέδιο), καθώς η µη επίτευξη των στόχων 
για υπόλειµµα κάτω του 30% θα οδηγήσει σε πρόστιµα αλλά και υψηλό κόστος υγειονοµικής 
ταφής το οποίο σήµερα ανέρχεται στο ∆ήµο Ζακύνθου στα 25€/Τόνο. 

Για τους συνολικά 26.867 τόνους ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων) που εκτιµάται ότι 
παρήχθησαν το 2014 στο ∆ήµο Ζακύνθου και µε βάση τις υπολογιζόµενες δαπάνες, το 
σηµερινό σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων οδηγεί σε ένα κόστος 116,41 €/τόνο 
απορριµµάτων το χρόνο. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδοµένα, η δαπάνη αυτή 
αντιστοιχεί σε ένα κόστος 76,28 €/µόνιµο κάτοικο του δήµου Ζακύνθου (σύµφωνα µε 
την εκτίµηση πληθυσµού για το έτος 2014). Ταυτόχρονα ο Νόµος 4042/2012 προβλέπει 
πρόσθετο ειδικό τέλος ταφής για µια σειρά κατηγορίες αποβλήτων οι οποίες δεν έχουν 
υποστεί εργασίες επεξεργασίας και οδηγούνται στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής χωρίς 
προεπεξεργασία. Το κόστος αυτό θα ξεκινά από 35 €/τόνο αποβλήτων που διατίθεται, 
για το έτος 2016, και θα αυξάνεται σταδιακά µέχρι τη µέγιστη τιµή των 60 €/τόνο.  
Τα ανωτέρω στοιχεία υπάρχουν αντίστοιχα στη Μελέτη Εφαρµογής του Νέου Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ∆ήµου Ζακύνθου, η οποία ψηφίστηκε & εγκρίθηκε 
µε την υπ αριθµόν 259/2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Είναι λοιπόν φανερή η ανάγκη για αύξηση των ανακυκλουµένων υλικών ώστε να µην 
επιβαρυνθούν τα οικονοµικά των ∆ηµοτών µε σηµαντική αύξηση των τελών καθαριότητας. 

Στον πίνακα 20./σελ.31 της Μελέτης Εφαρµογής του νέου σχεδίου, επισηµαίνεται ότι ο 
στόχος της ανάκτησης υλικών κατ’ έτος µετά το 2019 (2020) θα ανέρχεται σε 16.000 τόνους 
περίπου. Θα πρέπει λοιπόν ο ιδιώτης να έχει ικανότητα & τεχνογνωσία διαχείρισης.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί λοιπόν, εµφανίζεται η εκτίµηση που οδηγεί στην ανάθεση των 
υπηρεσιών αυτών σε ιδιώτη, καθώς µε βάση τα συνελεγέντα στοιχεία υπάρχουν εταιρίες που 
αναλαµβάνουν αναβαθµίσεις υπαρχόντων εγκαταστάσεων  και επάνδρωση τους µε 
κατάλληλο προσωπικό οι οποίες χρεώνουν ένα ποσό ανά τόνο εισερχοµένου υλικού και 
αναλαµβάνουν να διαχωρίσουν και να πωλήσουν τα ανακτηθέντα υλικά σε εταιρίες ως πρώτη 
ύλη εισπράττοντας για λογαριασµό τους τα αντίστοιχα ποσά. Με βάση την έρευνα µας 
διαπιστώνεται ότι αποζηµίωση για την λειτουργία ενός Κ.∆.Α.Υ. ανέρχεται σε 18-
30€/Τόνο εισερχοµένου υλικού. Τα στοιχεία των προηγουµένων ετών δείχνουν ότι το 
Κ.∆.Α.Υ. µε την σηµερινή του µορφή προωθεί περίπου 1.000,00 τόνους κατ’ έτος µε έντονα 
πτωτική απόδοση, που οφείλεται στην αδυναµία λειτουργίας του µε το υπάρχον πια 
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προσωπικό. Επισηµαίνεται ότι η ένδειξη «Ωφέλεια λόγω της µη χρήσης του ΧΥΤΑ» ∆ΕΝ 
υπολογίζεται στις εκτιµήσεις καθώς ο πίνακας παράγει αποτελέσµατα µε βάση καθαρές 
µετρήσεις.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  / ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ Κ.∆.Α.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Εκτιµήσεις µε βάση τα προηγούµενα έτη 2014 – 2015). 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
Α/Υ = ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ / ΕΤΟΣ 
Μ/Χ/Χ = ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΧΥΤΑ 
Ε/Α = ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛ. ΥΛΙΚΩΝ / 
ΜΤ/ΕΤΟΣ 
Π/Α ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / 
ΕΤΟΣ 
Ε/Κ = ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Κ∆ΑΥ (Ή ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ) 
Σ/Μ = ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ∆ΑΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

   

   
  ΠΟΣΟΤΗ 

ΤΑ  

 Α/Υ 

*ΟΦΕΛΕΙΑ 

Μ/Χ/Χ 

ΕΣΟ∆Ο Ε/Α ΕΣΟ∆Ο Π/Α **Ε/Κ Κ∆ΑΥ ***Σ/Μ 

Κ∆ΑΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΖΗΜΙΑΣ / 

ΕΣΟ∆ΟΥ  

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

ΤΙΜΕΣ / 

ΤΟΝΟ 1.000,00 -25,00 € 17,00 € 47,60 € 84.000,00 € 13.000,00 €   

Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ 1000,00 -25.000,00 € 17.000,00 € 47.600,00 € 84.000,00 € 13.000,00 € -32.400,00 € 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 1000,00 -25.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

   
 
 

*Η ΩΦΕΛΕΙΑ ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ. 
**ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΡ∆ΙΑΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ / ΕΤΟΣ. Η ΒΑΡ∆ΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ.  
***ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Π/Υ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ. 

ΙΙ) Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

Για το σκοπό της λειτουργίας της παρούσης υπηρεσίας παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους 
χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του  Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου καθώς και απρόσκοπτη 
χρήση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων τους, όπως παρουσιάζονται ακολούθως.  

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου περιλαµβάνουν: 

• Εγκατάσταση Κ.∆.Α.Υ. υπάρχουσας δυναµικότητας 1.600 τόνων/έτος, για 5ήµερη και 
6ωρη λειτουργία, δηλαδή µέση ηµερήσια δυναµικότητα 6 τόνων (ή 1 τόνου/ώρα) και 
µέγιστη ηµερήσια απόδοση (σε τρεις βάρδιες) περίπου 18 τόνων. 

• Εσωτερικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης σύµµεικτων ανακυκλώσιµων υλικών για 
την εξυπηρέτηση της ηµερήσιας λειτουργίας. 

• Πρόσβαση στην πλατεία υποδοχής σύµµεικτων ανακυκλώσιµων µέσω ηλεκτροκίνητης 
θύρας µε αυτοµατισµό για την ταχεία πρόσβαση των οχηµάτων και κατάλληλων 
διαστάσεων για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών οχηµάτων µεταφοράς υλικών. 

• Αλυσοµεταφορέας δοσοµέτρησης υλικών µετά της χοάνης τροφοδοσίας, προς τη 
µονάδα χειροδιαλογής. 

• Μονάδα χειροδιαλογής ανακυκλώσιµων υλικών µε οκτώ (8) θέσεις εργασίας, 
αποτελούµενη από υπερυψωµένο ταινιόδροµο χειροδιαλογής και τους κάδους 
διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών. Τα άχρηστα θα συλλέγονται σε container εξωτερικά 
του κτιρίου. 
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• Μαγνητικός διαχωριστής για την ανάκτηση των σιδηρούχων µετάλλων µε παραλαβή 
τους σε container εσωτερικά του κτιρίου και ηλεκτροκίνητη θύρα για την εξαγωγή του 
container (χρειάζεται επισκευή). 

• Χώρος τελικής επεξεργασίας διαλεγµένων ανακυκλώσιµων υλικών µε διάταξη 
συµπίεσης και δεµατοποίησης ανακυκλώσιµων υλικών. 

• Ζυγιστική διάταξη ζύγισης των εξερχοµένων δεµάτων ανακυκλωµένων υλικών. 
• ∆ιατάξεις απαγωγής του βεβαρηµένου αέρα του κτιρίου και διάταξη σακόφιλτρου. 
• Παροχή πεπιεσµένου αέρα περιµετρικά του κτιρίου. 
• Χώροι υποδοµής (γραφεία, w/c, αποδυτήρια, εστίαση προσωπικού και θάλαµος 

πινάκων). 
• ∆ιαµόρφωση ενός βασικού επιπέδου της εγκατάστασης και χωροθέτηση του κτιρίου 

διαλογής στο µέσον αυτού προκειµένου να εξασφαλίζεται άνετη πρόσβαση από όλες 
τις πλευρές. 

• ∆ιαµόρφωση χώρου για στάθµευση συρµών, αποθήκευση ανακυκλώσιµων υλικών σε 
containers και στάθµευσης οχηµάτων προσωπικού λειτουργίας και επισκεπτών.  

Επιπλέον περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες τεχνικές εγκαταστάσεις: 

• Περίφραξη 
• Ασφαλτοστρωµένο εσωτερικό οδικό δίκτυο 
• Ηλεκτροφωτισµός 
• Σηπτική (στεγανή) δεξαµενή 
• Πυροσβεστικός σταθµός 

Στην περίπτωση που η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της εγκατάστασης του Κ.∆.Α.Υ. 
Ζακύνθου και της ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής για ανακυκλώσιµα υλικά στο ∆ήµο 
Ζακύνθου  απαιτήσει επιπλέον εξοπλισµό, ο ενδιαφερόµενος είναι υπεύθυνος για την 
προµήθεια και διάθεσή του, για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 ΙΙΙ) Προδιαγραφές Ανακτώµενων Υλικών. 

Τα ανακτώµενα υλικά πρέπει να δεµατοποιούνται αφού πληρούν τις εξής ελάχιστες ποιοτικές 
προδιαγραφές: 

• Ποσοστό προσµείξεων στο Χαρτί/Χαρτόνι συσκευασίας (εξαιρουµένης της υγρασίας 
και του σύρµατος του δέµατος): <1% κατά βάρος.  

Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα ανακτώµενα υλικά όπως το PET, Γυαλί, Τετραπάκ, 
Αλουµίνιο, λευκοσίδηρος, HDPE, PP/PS, LDPE (πλαστική σακούλα) ή άλλο ανακτώµενο 
υλικό. 

ΓΕΝΙΚΑ 

• Η λειτουργία του Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου απαιτείται να καλύπτει τις ανάγκες διαλογής και 
δεµατοποίησης των αποβλήτων ανακυκλώσιµων υλικών  που θα εισέρχονται στο 
Κ.∆.ΑΥ. Ζακύνθου διαµέσου του δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών  
που υπάρχει και συνεχώς αναπτύσσεται στο ∆ήµο Ζακύνθου . 

• Η λειτουργία του Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ταυτόχρονη 
µεταφόρτωση υλικών από τα συστήµατα συλλογής τόσο των σύµµεικτων Α.Σ.Α. όσο 
και των αποβλήτων συσκευασίας του µπλε κάδου που πραγµατοποιείται στον 
γειτνιάζοντα χώρο του ΣΜΑ Ζακύνθου. 

• Η λειτουργία του Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου απαιτείται να είναι κατάλληλη για την 
επεξεργασία των διαφόρων αποβλήτων ανακυκλώσιµων υλικών  και απορριµµάτων 
από αστικές περιοχές και οικισµούς, εµπορικά καταστήµατα και βιοτεχνίες κλπ, όπως 
αυτά προέρχονται από τη συγκοµιδή τους µε τα συνήθη οχήµατα αποκοµιδής και θα 
προέρχονται από το δίκτυο χωριστής συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών . 

• Η λειτουργία του Κ.∆.Α.Υ. Ζακύνθου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους 
εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης, που τίθενται υπόψη του 
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Ενδιαφεροµένου. Από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να 
παράγονται οχλήσεις προς το περιβάλλον από υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, 
σκόνη, θόρυβο και οσµές. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να µεριµνά για την αποτροπή 
των εν λόγω οχλήσεων. 

 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07-06-2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 
 

Θεόδωρος Κάρδαρης 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ’ αρ. 61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2016                                            

 
 
 
 
Ενέργεια : Υπηρεσίες διαχείρισης 

του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ν. Ζακύνθου 2016 

Προϋπολογισµός: 55.800,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α. 20.6279.007 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο Συγγραφής 

 

Η συγγραφή αυτή αφορά γενικά τις Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, η δαπάνη των οποίων θα 
βαρύνει το Σύνδεσµο.  
Ο Σύνδεσµος µε τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου,  παρατείνει την διάρκεια 
υλοποίησης της ενέργειας συνολικά για 2 έτη πλέον του τρέχοντος µε τις ίδιες τιµές, 
καθώς ο ανάδοχος δεσµεύεται για εξυγχρονισµό & ανανέωση των µηχανηµάτων του 
Κ.∆.Α.Υ., γεγονός που απαιτεί τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον έτη λόγω της ανάγκης 
µερικής απόσβεσης του νέου εξοπλισµού, ενώ αντίστοιχος είναι ο χρόνος 
προετοιµασίας της εφαρµογής του εγκεκριµένου Τοπικού σχεδίου ∆ιαχείρισης 
(επέκταση αναλόγως των αποτελεσµάτων & µέχρι την εφαρµογή του εγκεκριµένου 
Τοπικού σχεδίου ∆ιαχείρισης) που ψηφίστηκε µε την απόφαση 259/2016 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζακύνθου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 
1) Τις διατάξεις: 
α.  Του Π.∆. 28/80 & της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β). 
β. του Ν 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
(ΦΕΚ19/Α). 
γ. του N3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
δ.  του Ν.3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 
ε. Την υπ. Αριθµ. Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση 
και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. 
στ. Την υπ. Αριθµ. Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β) Εξαίρεση 
Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). 
ζ. Οι διατάξεις 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,της παρ 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ,της παρ. 3 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, του Π∆ 28/80 και της 
υπ' αριθ. απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/11.08.2010 τεύχος Β).  
η. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων & 
πράξεων των κυβερνητικών & διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο 
(πρόγραµµα ∆ιαύγεια) & άλλες διατάξεις». 
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θ. Της ΚΥΑ 111/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας & διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
ι. Του Π.∆ 60/2007 ¨Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005¨. 
κ. N.2307/Α'/113/1995 - Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 
λ. Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. 
µ. Ν.2539/97/τΑ’/244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. 
ν. Την Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009): «Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα αναφορικά 
µε τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής 
των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.∆.Σ.Α.)».  
 
 
2) Την  υπ’ αριθ.  61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Εγκύκλιοι Προδιαγραφές 

 
  Κατά την εκτέλεση των εργασιών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούµενης 
εργασίας τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στη τεχνική µελέτη Υπ΄αριθ. 
25/2016.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Συµβατικά Στοιχεία 

 
Συµβατικά στοιχεία είναι : 

 
α) η ∆ιακήρυξη 
β) η Τεχνική Έκθεση 
γ) η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
δ) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε) η Ενδεικτική Προµέτρηση 
στ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός  
η) η Προσφορά του Αναδόχου 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Προϋπολογισµός και τρόπος εκτελέσεως της εργασίας 

 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 55.800,00 €, συµπεριλαµβανοµένης 
της δαπάνης του Φ.Π.Α, η δε αναλογούσα πίστωση για το έτος 2016, θα βαρύνει τον 
αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισµού του έτους 2016 του Συνδέσµου.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
Σύµβαση 

 
Ο Ανάδοχος µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε 
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει την 
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
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 Ο προµηθευτής  υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 3% της συνολικής συµβατικής αξίας κατ’ έτος, 
χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η 
παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. καθώς και µε τον   Ν. 4281/2014. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Χρόνος Ανταπόκρισης – Προθεσµίες 

 
Η ανταπόκριση του αναδόχου σε αίτηµα της υπηρεσίας για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης θα είναι άµεση εντός του επόµενου 48ώρου.  
 
Η προθεσµία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή µετά από συµφωνία µε την υπηρεσία 
και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ο 
Παραλαβή Υπηρεσιών 

 
Η επίβλεψη των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης και µετά 
από ελέγχους  κατά την κρίση της. 
 
Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ο 
Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών 

 
Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κατά την κρίση του τις εγκαταστάσεις του 
Κ.∆.Α.Υ. για την επίβλεψη καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών του Αναδόχου οποιαδήποτε 
στιγµή. Σ’ αυτές περιλαµβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου να διενεργεί αναλύσεις στα 
υλικά (καθαρότητα, υπόλειµµα, µπλε ρεύµα) κατόπιν ζήτησης του συνδέσµου ή/και του 
συνεργαζόµενου συστήµατος χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Σύνδεσµο. 
Είναι επίσης υποχρεωµένος να δέχεται αναλύσεις επί των φορτίων του κατόπιν ζήτησης του 
συνδέσµου ή/και του συνεργαζόµενου συστήµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
∆ιάρκεια Σύµβασης 

 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2016 µε δυνατότητα 
επέκτασης δύο (2) ετών έως 31-12-2018.   
 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  

Τρόπος πληρωµής 
 

Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µε τις διαδικασίες που διέπουν τη 
λειτουργία των ΟΤΑ, µετά από κάθε παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή ή οποία θα 
συµβουλεύεται το Ηµερήσιο Ηµερολόγιο εισερχοµένων Υλικών & στοιχείων 
παραγωγής το οποίο θα τηρείται µε υποχρέωση του Αναδόχου, αλλά και τα 
αντίγραφα των ∆ελτίων Αποστολής & των Τιµολογίων Πώλησης των Υλικών.  

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα  πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες που τον αφορούν, οι οποίες 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α µε τίτλο «∆ιαδικασία Πιστοποίησης Ποσοτήτων 
Αποβλήτων Συσκευασίας». Η απουσία των εγγράφων αυτών, συνεπάγεται αυτοµάτως την 
µη αναγνώριση της ενέργειας από τον Ανάδοχο και την µη πληρωµή του σχετικού 
παραστατικού για το οποίο ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε άµεση έκδοση αντιστοίχου 
πιστωτικού σηµειώµατος προς τον Σύνδεσµο επί ποινής έκπτωσης από την σύµβαση. Στην 
περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει την καλή εκτέλεση, θα καταβάλλεται στον ανάδοχο η 
αξία του εκάστοτε τιµολογίου. 
 



 

 23 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Παράταση εργασιών - Έκπτωση ανάδοχου 
 
Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε όλες τις σχετικές 
συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80 . 
 
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν εκτέλεσε την υπηρεσία  µέσα στον 
προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
 
Παράταση της προθεσµίας δίδεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από 
εισήγηση της υπηρεσίας , σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 7 του Π.∆ . 28/80 . 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Ατύχηµα και Ζηµιές 

 
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά 
αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για αποζηµιώσεις για ζηµιές που 
θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά 
του µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία κλπ., σε πρόσωπα ή στην ιδιοκτησία του Συνδέσµου, 
επίσης σε έργα του ∆ηµοσίου, των δήµων, κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και 
απόλυτα κάθε ευθύνης του εργοδότη. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 

 
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και 
κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα που έγινε ο διαγωνισµός. 
 
Εάν µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και 
κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει 
αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου. 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται στις κρατήσεις υπέρ ΤΑ∆ΚΥ 2% και φόρο εισοδήµατος 8% (άρθρο 
55 του Ν.2238/94 όπως ισχύει κάθε φορά). 

 
 
 
 
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 7-06-2016 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων 

 
Θεόδωρος Κάρδαρης 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ’ αρ. 61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
 

                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α    ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
                       
 ∆ιαδικασία Πιστοποίησης Ποσοτήτων Αποβλήτων Συσκευασίας 
  
 
Για την πιστοποίηση των ανακτώµενων αποβλήτων συσκευασίας ο ΟΤΑ υποχρεούται να 
παραδίδει στην ΕΕΑΑ έως την 5η ηµέρα του µήνα µετά από κάθε ηµερολογιακό 
τρίµηνο, τα ακόλουθα: 
 
1) Αντίγραφα των τιµολογίων πώλησης και των δελτίων αποστολής  τα οποία: 

• Να φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του ΟΤΑ, ως ένδειξη ακριβούς 

αντιγράφου. 

• Να είναι πλήρως συµπληρωµένα (φορολογικά στοιχεία, ποσότητες, αναλυτική 

περιγραφή, υπογραφές εκδότη και παραλήπτη κλπ.). 

• Να φέρουν την ανάλογη περιγραφή του Παραρτήµατος I. 

Στην περίπτωση που η περιγραφή στα τιµολόγια και δελτία αποστολής δεν φέρουν 

την περιγραφή του Παραρτήµατος Ι, η πιστοποίηση των ποσοτήτων είναι στην 

διακριτική ευχέρεια της ΕΕΑΑ.  

Ειδικά στη περίπτωση διάθεσης σε ανακυκλωτές εκτός της χώρας, απαιτούνται ενδεικτικά τα 
εξής: παραστατικά εξαγωγής, φορτωτικά έγγραφα και έγγραφα του ΥΠΕΚΑ για την έγκριση 
της εξαγωγής βάσει του Κανονισµού 1013/2006, ή κατ’ ελάχιστον οποιοδήποτε νόµιµο 
έγγραφο είναι αποδεκτό από το ΥΠΕΚΑ για την αναγνώριση της εξαγωγής. 
 

2) Συνοδευτική των παραπάνω Τιµολογίων και ∆ελτίων αποστολής, Βεβαίωση Πωλήσεων η 

οποία: 

• Θα έχει τη µορφή του Παραρτήµατος ΙΙ. 

• Θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του ΟΤΑ και θα αναφέρεται ολογράφως 

το όνοµα και η ιδιότητα του υπογράφοντος. 
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• Θα αναφέρεται το ποσοστό συσκευασίας για κάθε υλικό που περιλαµβάνεται στην εν 

λόγω βεβαίωση πωλήσεων. Η αµοιβή αφορά αποκλειστικά τις ποσότητες που 

αντιστοιχούν στο καθαρό ποσοστό των υλικών συσκευασίας. 

Στην περίπτωση που τις εργασίες διαλογής και πώλησης των υλικών συσκευασίας στην 

δευτερογενή αγορά την πραγµατοποιεί εργολάβος για λογαριασµό του ΟΤΑ πρέπει να 

προσκοµίζεται στην ΕΕΑΑ η  σε ισχύ σύµβαση συνεργασίας µεταξύ ΟΤΑ και εργολάβου ή 

άλλο έγγραφο που να προκύπτει η εν λόγω συνεργασία µεταξύ ΟΤΑ και εργολάβου. 

Σε κάθε περίπτωση τα ανακτώµενα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται (πωλούνται) σε: 

� εγχώριους ανακυκλωτές  που λειτουργούν νοµίµως  

� αποδέκτες στο εξωτερικό υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ισχύοντος νοµικού 

πλαισίου 

� σε εγχώριους εµπόρους µε τις εξής προϋποθέσεις: α) ότι τα υλικά θα µεταπωλούνται 

µόνο σε ανακυκλωτές ή θα εξάγονται β)  θα ενηµερώνονται οι έµποροι αποδέκτες από 

τον ΟΤΑ ότι για τις ποσότητες που αγόρασαν, θα πρέπει να προσκοµίζουν στην ΕΕΑΑ 

ανά τρίµηνο, παραστατικά πώλησης προς εγχώριο ανακυκλωτή ή εξαγωγή και 

υπογεγραµµένη σχετική συνοδευτική βεβαίωση, κατόπιν αιτήµατος της ΕΕΑΑ. Στην 

περίπτωση που οι έµποροι αποδέκτες δεν ανταποκρίνονται στο αίτηµα, η ΕΕΑΑ  

διατηρεί το δικαίωµα να µην πιστοποιεί τις ποσότητες που διατέθηκαν στο 

συγκεκριµένο έµπορο από το  διάστηµα  που πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος και έπειτα. 

Σε κάθε  περίπτωση  ανάκτησης υλικών (όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι) πιστοποιείται 
µόνο το ποσοστό συσκευασίας του συγκεκριµένου υλικού. Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ δεν έχει 
δηλώσει στην βεβαίωση πωλήσεων το αντίστοιχο ποσοστό συσκευασίας, η ΕΕΑΑ θα 
χρησιµοποιεί για την πιστοποίηση τον Πανελλαδικό Μέσο Όρο της αντίστοιχης περιόδου όπως  
προκύπτει από τα λοιπά  έργα της. 
 
Τονίζεται, ότι ο ΟΤΑ οφείλει να υποβάλλει τυχόν πιστωτικά τιµολόγια ή άλλα παραστατικά 
που αφορούν επιστροφές ή οποιεσδήποτε άλλες ρυθµίσεις και συµφωνίες που επηρεάζουν τις 
πωληθείσες ποσότητες, µε τελικό σκοπό οι ανακτώµενες ποσότητες να εκκαθαρίζονται και να 
ανταποκρίνονται απολύτως στις πραγµατικά πωληθείσες ποσότητες 
Τυχόν διαφωνίες που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή των ανωτέρω, συµφωνείται ότι 
µπορούν να παραπεµφθούν για διαιτησία στις αρµόδιες αρχές του ΥΠΕΚΑ. 
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Παράρτηµα Ι 

 Ανακτώµενα Απόβλητα Συσκευασίας 
  
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι όλα τα απόβλητα συσκευασίας κατά την έννοια του 
ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ. Οδηγίες ΕΕ 94/62 και 04/12, Ν. 2939/01 κλπ.) καθώς και 
τυχόν διευκρινιστικών αποφάσεων των αρµόδιων αρχών του ΥΠΕΚΑ που προέρχονται από το 
συλλεγόµενο ρεύµα (χωριστή συλλογή) των δηµοτικών απόβλητων των συνεργαζόµενων µε 
την ΕΕΑΑ ΟΤΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται  τα υλικά: 
 

1. Απόβλητα συσκευασίας από γυαλί 

2. Απόβλητα συσκευασίας από πλαστικό – φιάλες PET 

3. Απόβλητα συσκευασίας από πλαστικό – φιάλες HDPE 

4. Απόβλητα συσκευασίας από πλαστικό –φιλµ PE 

5. Απόβλητα συσκευασίας από πλαστικό – λοιπές συσκευασίες 

6. Απόβλητα συσκευασίας από χαρτόνι/χαρτί  

7. Απόβλητα συσκευασίας -χάρτινες συσκευασίες υγρών προϊόντων 

8. Απόβλητα συσκευασίας από αλουµίνιο 

9. Απόβλητα συσκευασίας από σίδηρο  

 
Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωµα προσθήκης ή αφαίρεσης υλικών συσκευασίας από τον ανωτέρω 
κατάλογο κατά την κρίση της εφόσον αποτελούν αντικείµενο του ισχύοντος νοµικού 
πλαισίου, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του ΟΤΑ. 
Ειδικά όσον αφορά το χαρτί από έντυπα και γενικά χαρτί που δεν προέρχεται από 
συσκευασίες, καθώς και άλλα υλικά που δεν είναι συσκευασίες,  ρητά διευκρινίζεται ότι ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στα υλικά για τα οποία προβλέπεται αµοιβή. Ο ΟΤΑ, κατά την κρίση του, θα 
διαχωρίζει, θα ανακτά και θα προωθεί τα υλικά αυτά στην αγορά.  
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1°: 
 

Αντικείµενο 
Η παρούσα Ειδική συγγραφή αφορά στις Υπηρεσίες διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 2016. 
 
 

Άρθρο 2°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία µε προσωπικό που θα διαθέσει ο ίδιος, µε 
επιµέλεια και προσοχή, κατά τους κανόνες της σχετικής τεχνικής και επιστήµης, ακολουθεί δε 
τον κατά την κρίση του προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεσή του, λαµβάνοντας υπόψη 
τις προδιαγραφές που τίθενται στα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας του Κ.∆.Α.Υ. καθώς και στα 
στοιχεία (µελέτες, σχεδιαγράµµατα, αρχιτεκτονικά σχέδια κλπ.) που τίθενται εις γνώση του από 
τον Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου και αφορούν τις ανωτέρω 
εγκαταστάσεις του. Αντιστοίχως ο Σύνδεσµος παρέχει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, έγκαιρα, αιτούµενα 
στοιχεία, οδηγίες, εξηγήσεις, διευκρινήσεις κλπ. που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας του και 
γενικότερα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες θα διευκόλυναν το έργο του. 

Άρθρο 3°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να κατέχει την τεχνογνωσία της λειτουργίας των µηχανηµάτων και 
να µεριµνά για τη φύλαξη και τη συντήρηση του εξοπλισµού και της εγκατάστασης. Στην 
περίπτωση που για την επιλογή του Αναδόχου έχει ληφθεί υπ’ όψιν προηγούµενη 
εµπειρία, θα πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένα αντίγραφα συµβάσεων µε 
αντίστοιχους φορείς ή εταιρίες, άλλως θα κριθεί έκπτωτος. 

Άρθρο 4°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να είναι πάντοτε εφοδιασµένος µε τις απαιτούµενες από την 
κείµενη νοµοθεσία διοικητικές άδειες για την εκτέλεση από αυτόν των αναφεροµένων εργασιών. 

Άρθρο 5°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελµατίας, θα συναλλάσσεται µε τους τρίτους και 
το προσωπικό του µε το δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό αναπτύσσοντας ελεύθερα 
την εµπορική του δραστηριότητα κατά την δική του κρίση και ευχέρεια αναλαµβάνοντας κάθε 
επιχειρηµατικό κίνδυνο, και κατά συνέπεια ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Ζακύνθου δεν αναλαµβάνει υποχρεώσεις του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ούτε έναντι τρίτων ιδιωτών ή 
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∆ηµοσίων Αρχών, ούτε έχει το δικαίωµα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ να δεσµεύει τον Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου µε οποιονδήποτε τρόπο έναντι των τρίτων. 

Άρθρο 6°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 
που θα απασχολήσει στην παροχή της υπηρεσίας, υπέχων έναντί του, όλες τις υποχρεώσεις του 
εργοδότη κατά τις διατάξεις της κείµενης εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νοµοθεσίας. 
Ειδικότερα ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να συµµορφώνεται απολύτως µε τις κείµενες διατάξεις του 
νόµου ιδίως σε σχέση µε την αµοιβή και ασφάλιση του προσωπικού του, που διατίθεται για την 
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης ευθυνόµενος αποκλειστικά έναντι του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία της περιλαµβανοµένης και 
της ηθικής βλάβης της καθώς και έναντι των ∆ηµοσίων και άλλων Αρχών για την παραβίαση των 
υποχρεώσεών του. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι επιπλέον υπεύθυνος για τη λήψη όλων των αναγκαίων 
και κατάλληλων µέτρων για την ασφάλεια και προστασία της υγείας των εργαζοµένων που θα 
απασχοληθούν, κατά την κείµενη νοµοθεσία, ευθυνόµενος αποκλειστικά για κάθε βλάβη ή τυχόν 
ατύχηµα εις βάρος τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας διαθέτοντας κατάλληλα µέσα ατοµικής 
προστασίας (ΜΑΠ) για το προσωπικό του όπως ωτοασπίδες, µάσκες, κράνη, γάντια εργασίας, 
προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας, φόρµα εργασίας, κατάλληλη σήµανση κ.λ.π. 

Άρθρο 7°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ηµέρα ανάληψης εργασίας τα 
ονοµατεπώνυµα του προσωπικού του στις αρµόδιες Υπηρεσίες του  Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου. 

Άρθρο 8°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, δεν έχει το δικαίωµα να υποκαταστήσει στην ιδιότητά του, άλλο πρόσωπο στην 
παροχή της υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, φέρει την απόλυτη ευθύνη για την καλή 
εκτέλεσή της. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ σε 
οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του  
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου. 

Άρθρο 9°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει πλήρη εχεµύθεια για κάθε τι που περιέρχεται σε γνώση του κατά την  
εκτέλεση της υπηρεσίας του, σχετικό µε αυτήν και τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του   
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου, στις οποίες αυτή παρέχεται, όπως και 
κάθε είδους στοιχεία και σχετικά δεδοµένα προσώπων, που περιέρχονται σε γνώση της, µη 
αποκαλύπτουσα αυτά σε τρίτους, λαµβάνοντας όλα τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσει ότι 
εµπιστευτικές πληροφορίες δεν θα κοινοποιηθούν από το προσωπικό  ή τους συνεργάτες της. 
Τυχόν παράβαση της υποχρεώσεώς της αυτής την καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνη για την 
αποκατάσταση κάθε εξ’ αυτής ζηµία ή βλάβη, περιλαµβανοµένης και της ηθικής βλάβης του 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου ή τρίτων προσώπων. 

Άρθρο 10°: 

Οι υπεύθυνοι των αρµόδιων τµηµάτων του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Ζακύνθου, είναι δυνατό να προβαίνουν σε ελέγχους των χώρων εργασίας, να προτείνουν τη 
λήψη µέτρων ή και την αντικατάσταση ατόµων εφόσον το προσωπικό του αναδόχου όπου 
απασχολείται, θεωρείται ακατάλληλο διότι δεν τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής ή 
δηµιουργεί προβλήµατα στους αντίστοιχους χώρους αλλά και στους λοιπούς εργαζοµένους και 
επισκέπτες στους χώρους εργασίας. 

Άρθρο 11°: 
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Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε τη λήξη του χρόνου διάρκειας της σύµβασης θα αποχωρήσει από τις 
εγκαταστάσεις,  χωρίς καµία άλλη περαιτέρω διατύπωση. Τα νέα εγκατεστηµένα µηχανήµατα του 
αναδόχου θα µπορούν να απεγκατασταθούν και να παραληφθούν από τον Ανάδοχο 
εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών, εις τρόπον ώστε να µην επηρεαστεί η λειτουργία των 
ανηκόντων στον Σύνδεσµο, λοιπών µηχανηµάτων του Κ.∆.Α.Υ. Ο Σύνδεσµος δεν 
υποχρεούται σε κανενός είδους αποζηµίωσης προς τον Ανάδοχο, που να αφορά στις 
βελτιώσεις, επισκευές και τυχόν άλλες εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τα 
µηχανήµατα που ανήκουν στον Σύνδεσµο ή για κάθε άλλη παρέµβαση του αναδόχου που δεν 
καλύπτεται από την οικονοµική συµφωνία αποζηµίωσης του, για το προσφερόµενο έργο.    

Άρθρο 12°: 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ευθύνεται έναντι του  Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου 
και υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζηµία της, θετική ή αποθετική, 
συµπεριλαµβανοµένης της ηθικής της βλάβης, οφειλόµενη σε οποιαδήποτε παραβίαση των 
υποχρεώσεων που προέρχονται από την ανάληψη της υπηρεσίας.   

 
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 7-06-2016 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων 

 
Θεόδωρος Κάρδαρης 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
µε την υπ’ αρ. 61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2016                                             

 
 
 
 
Ενέργεια : Υπηρεσίες διαχείρισης 

του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ν. Ζακύνθου 2016 

Προϋπολογισµός: 55.800,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α. 20.6279.007 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 
Επειδή ο διαγωνισµός αφορά υπηρεσίες ∆ιαχείρισης οι οποίες ανατίθενται για την ανάπτυξη και 
διαχείριση του Συστήµατος του Κ.∆.Α.Υ. δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί ακριβώς το συνολικό 
κόστος ΠΡΙΝ την παροχή της υπηρεσίας από τον ανάδοχο.  
 
Προκειµένου όµως να καθοριστεί µια ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ οικονοµική  βάση ανάθεσης της υπηρεσίας, 
και  ακολούθως της υπάρχουσας εµπειρίας του Κ.∆.Α.Υ. κατ’ έτος διαχείρισης, εκτιµάται ότι η 
υπηρεσία παραχωρείται κατ’ αρχήν για την διαχείριση χιλίων  (1.000,00) τόνων ανακυκλώσιµων 
υλικών κατ’ Έτος, που είναι και η γενική Ετήσια απόδοση του Κέντρου. 
 
 
 
 
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 7-06-2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 
 

Θεόδωρος Κάρδαρης 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ’ αρ. 61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2016            

 
 
 
 
Ενέργεια : Υπηρεσίες διαχείρισης 

του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ν. Ζακύνθου 2016 

Προϋπολογισµός: 55.800,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α. 20.6279.007 

 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την Υπηρεσία διαχείρισης του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου για το ½ του 2016 και για την κατά δύο (2) 
χρόνια επέκταση της σύµβασης, έχει ως εξής :  
 
 

 
• Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 55.800,00 ευρώ µε το Φ.Π.Α.  

 
 
 
 

 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 7-06-2016 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων 
 

Θεόδωρος Κάρδαρης 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την υπ’ αρ. 61/12-08-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

 

 
Μυλωνάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ              
∆/νση : Οδός Αεροδροµίου 
ΤΚ. 29100, Ζάκυνθος 
Πληροφορίες : Κα Αρβανιτάκη 
Τηλ. : 2695048125 Fax :2695023004 
e-mail: sydiazak@otenet.gr                                      
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2016            
                                       

 
 
 
 
     Ζάκυνθος  7-06-2016 
 
Ενέργεια : Υπηρεσίες διαχείρισης 

του Κ.∆.Α.Υ. του Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Ν. Ζακύνθου 2016 

Προϋπολογισµός: 55.800,00 € 
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι 
Κ.Α. 20.6279.007 

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 
 
 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σ 

ΜΟΝΑ
∆Α 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
(ΤΟΝΟΙ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΙΚΗ - 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ (€) 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Ενδεικτικός 
ΠΥ (χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

ΠΡΟΣΦ
ΕΡΟΜΕ
ΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ (ΒΑΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗΣ 
ΤΙΜΗΣ) 

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩ
ΣΗΣ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε)=(γ)x(δ) (στ) (ζ)=(γ)*(στ) (η) 
Λειτουργία 
και 
Εκµετάλλευ
ση Κέντρου 
∆ιαλογής 
Ανακυκλώσι
µων Υλικών 
(Κ∆ΑΥ) 
Ζακύνθου 
µε ∆ίκτυο 
Χωριστής 
Συλλογής 
για Χαρτί / 
Χαρτόνι 

Τόνοι 
ανακυ
κλώσιµ
ων 
υλικών  
που 
ανακτ
ώνται 
το 
2016 

500,00 18,00 € 9.000,00 €    

  

Σύνολο     9.000,00€ 

   

  Φ.Π.Α. 
24%     2.160,00€ 

   

  Σύνολο 
µε 
Φ.Π.Α.   11.160,00€ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 – 2018 

 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σ 

ΜΟΝΑ
∆Α 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 
(ΤΟΝΟΙ) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤ
ΙΚΗ - 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
Σ (€) 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Ενδεικτικός 
ΠΥ (χωρίς 
ΦΠΑ) (€) 

ΠΡΟΣΦ
ΕΡΟΜΕ
ΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σ (ΒΑΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗΣ 
ΤΙΜΗΣ) 

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩ
ΣΗΣ 

(α) (β) (γ) (δ) (ε)=(γ)x(δ) (στ) (ζ)=(γ)*(στ) (η) 
Λειτουργία 
και 
Εκµετάλλευ
ση Κέντρου 
∆ιαλογής 
Ανακυκλώσι
µων Υλικών 
(Κ∆ΑΥ) 
Ζακύνθου 
µε ∆ίκτυο 
Χωριστής 
Συλλογής 
για Χαρτί / 
Χαρτόνι 

Τόνοι 
ανακυ
κλώσιµ
ων 
υλικών  
που 
ανακτ
ώνται 
το 
2016 
& ΤΟ 
2017 

2.000,00 18,00 € 36.000,00 €    

  

Σύνολο  
     
36.000,00 € 

   

  Φ.Π.Α. 
24%    8.640,00 € 

   

  Σύνολο 
µε 
Φ.Π.Α.   44.640,00€ 

   

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 


