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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Σταθµός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων ∆ήµου Λήµνου βρίσκεται στις όµορες
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Λήµνου.
Σύµφωνα µε την Σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Λήµνου και ΕΕΑΑ, ο ∆ήµος αναλαµβάνει
την υποχρέωση Μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιµων συσκευασιών που συλλέγονται
µέσω του δικτύου µπλε κάδων, ώστε να µεταφερθούν στο Κ∆ΑΥ Λέσβου.

1. Ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα
1.1.

Κατηγορίες και είδη υλικών ανακύκλωσης

Στο ΣΜΑ Λήµνου θα µεταφέρονται ανάµεικτα φορτία
• Χαρτί - Χαρτόνι
• Γυαλί
• Λοιπών Πλαστικών και Μεταλλικών συσκευασιών

1.2.

Ποσότητες και σύνθεση ανακυκλώσιµων

Κατά το σχεδιασµό της λειτουργίας του ΣΜΑ Λήµνου πάρθηκαν υπόψη οι ποσότητες
και η σύνθεση των φορτίων των ανακυκλώσιµων υλικών κατά το διάστηµα από τον
Ιανουάριο µέχρι και το ∆εκέµβριο του 2016 (Επισυνάπτονται στο παράρτηµα)

2. Περιγραφή Υφιστάµενων έργων ΣΜΑ Λήµνου
2.1.

Έργα υποδοµής

Τα έργα υποδοµής για τη λειτουργία του ΣΜΑ Λήµνου περιλαµβάνουν τα εξής:
•
•

Υπόστεγο απόθεσης ανακυκλώσιµων
Στεγανό δάπεδο από µπετό
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•
•
•
•
•
•
•

Παλαιό κτήριο Χ∆Α
Ο χώρος στάθµευσης Ι.Χ.
Το δίκτυο πυρόσβεσης
Οι πυροσβεστικές φωλιές
Το δίκτυο ύδρευσης
∆εξαµενή πυρόσβεσης
Ζυγιστίριο ικανότητας 60 τόνων

2.2.

Εξοπλισµός

Ο ελάχιστος εξοπλισµός που χρειάζεται ο Αναδοχος για την λειτουργία του είναι ο
εξής:
•
•
•
•

Μια (1) πρέσα δραµατοποίησης µε τρία τουλάχιστον µεταλλικά τσέρκια για
χαρτί , πλαστικό και µέταλλο µε ικανότητα δέµατος 1 κυβικού µέτρου.
Ένα (1) ανοιχτό κάδο για προσωρινή αποθήκευση µη δεµατοποιηµένων
υλικών
Μια (1) µεταφορική ταινία
Ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο µε αρπαγή και καρότσα ανυψωτικής ικανότητας
άνω των 500 κιλών.

3. Τήρηση Μητρώου - Τεχνικές Αναφορές
Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί µηνιαίο και
ετήσιο µητρώο εισερχοµένων ποσοτήτων όπου θα καταγράφονται οι ποσότητες ανά
κατηγορία συσκευασιών, η ποσότητα ζηµώσιµου που αποµακρύνεται προς τον
ΧΥΤΑ και να αποστείλει προς την ∆Ε∆ΑΠΑ Λήµνου αντίστοιχα τεχνικές εκθέσεις
ανά µηνά και έτος.

4. Εκπαίδευση και επιµόρφωση προσωπικού
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει για την επαγγελµατική εκπαίδευση και
επιµόρφωση του προσωπικού, σε θέµατα που θα αφορούν τις ορθές πρακτικές
διάθεσης απορριµµάτων, τα µέτρα και όρους προστασίας περιβάλλοντος, την
ασφάλεια και πρόληψη ατυχηµάτων κτλ.
Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγµατοποιείται, βάση συγκεκριµένου
προγράµµατος τακτικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.

5. Οργάνωση και καθηµερινή λειτουργία
5.1.

Απαιτούµενες εργασίες

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει στα αρχεία του πλήρη καταγραφή των
εργασιών που λαµβάνουν χώρα κατά τη λειτουργία του ΣΜΑ Λήµνου και ένα
λεπτοµερή οδηγό εκτέλεσής τους. Το σχέδιο των εκτελούµενων εργασιών θα
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αποτελεί έναν οδηγό για τις δραστηριότητες του προσωπικού και θα πρέπει να είναι
διαθέσιµο σε κάθε στιγµή στο αρχείο του ΣΜΑ Λήµνου.
Οι εργασίες για την οργάνωση και τη καθηµερινή λειτουργία του ΣΜΑ Λήµνου
περιλαµβάνουν τα εξής:
•

Έλεγχος εισερχόµενων φορτίων

•

Ζύγιση εισερχόµενων φορτίων στον ΧΥΤΑ Λήµνου

•

Τήρηση Μητρώου

•

Εργασίες εισερχόµενων φορτίων:
− ∆ιαχωρισµός και κατηγοριοποίηση ανακυκλώσιµων
− Συµπίεση και δεµατοποίηση των κατηγοριοποιηµένων ανακυκλώσιµων
− Αποθήκευση δεµατοποιηµένων υλικών
− Μεταφόρτωση δεµατοποιηµένων σε φορτηγό όχηµα της συµβεβληµένης µε
την ΕΕΑΑ εταιρίας για τη µεταφορά στο Κ∆ΑΥ Λεσβου.
− Καθαρισµός του περιβάλλοντα χώρου από τυχών διαφυγόντα υλικά κατά την
εκφόρτωση των ανακυκλώσιµων υλικών καθώς και των εγκαταστάσεων
δραµατοποίησης και αποθήκευσης τους.

Παρακάτω, περιγράφονται τα ελάχιστα που θα πρέπει να τηρούνται για τις
βασικότερες από τις εκτελούµενες εργασίες.

5.2

Έλεγχος εισερχόµενων φορτίων

Ο γενικός έλεγχος των ανακυκλώσιµων υλικών θα γίνετε ως εξής:
Με επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, µε ταχεία µέθοδο του ότι τα
ανακυκλώσιµα υλικά είναι τα ίδια µε εκείνα που περιγράφονται στα συνοδευτικά
έγγραφα. Η επιτόπια επαλήθευση µπορεί να συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση
ενός φορτίου ανακυκλώσιµων υλικών πριν και µετά την εκφόρτωση τους στον χώρο
δεµατοποίησης.
Φορτία που δε θα γίνονται αποδεκτά βάση του Ν 2939/01 θα µεταφέρονται στον
ΧΥΤΑ για ταφή.

5.3

Ζύγιση και ενηµέρωση αρχείων

Η ζύγιση και διατήρηση αρχείου εισερχόµενων και εξερχόµενων υλικών θα γίνετε
στον ΧΥΤΑ Λήµνου. Μετά την είσοδο των απορριµµατοφόρων και των έλεγχο των
εισερχόµενων φορτίων, θα εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες:
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♦ Ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του Η/Υ από τον φύλακα µε πληκτρολόγηση:
•

Του αριθµού κυκλοφορίας του φορτηγού (αριθµητικός)

•

Της ηµεροµηνίας

•

Της ώρας

♦ Ζύγιση του οχήµατος και καταγραφή στον Η/Υ των στοιχείων:
•

Είδος φορτίου

•

Προέλευση απορρίµµατος

•

Μικτό βάρος

•

Αύξων αριθµός ζύγισης

•

Ακριβής προορισµός απορριµµατοφόρου

♦ Εκτύπωση δελτίου εισόδου µε τα παραπάνω στοιχεία
Εάν τα στοιχεία του απορριµµατοφόρου δεν είναι καταχωρηµένα στη βάση
δεδοµένων του ΧΥΤΑ, τότε, κατά την έξοδο, θα πραγµατοποιείται ζύγιση του
οχήµατος και καταγραφή του απόβαρου στον Η/Υ.
Οι παραπάνω εργασίες και καταγραφές θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από
το σύστηµα ζύγισης που έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΧΥΤΑ αλλιώς θα
προσαρµόζονται ανάλογα.

Πρόγραµµα λειτουργίας

5.4

Το πρόγραµµα λειτουργίας που ακολουθεί ο ΣΜΑ Λήµνου είναι ίδιο µε του ΧΥΤΑ
Λήµνου.

Προσωπικό λειτουργίας

5.5

Οι θέσεις των εργαζοµένων στο ΣΜΑ, διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες:
•

Απασχόληση στην εποπτεία της µονάδας

•

Απασχόληση στις εργασίες της περιοχής αποµάκρυνσης µη ανακυκλώσιµων
υλικών

•

Απασχόληση στο χώρο δεµατοποίησης, αποθήκευσης και µεταφόρτωσης των
ανακυκλώσιµων υλικών

Με βάση τα παραπάνω το εκτιµώµενο προσωπικό προς απασχόληση περιγράφεται ως
εξής:
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1. Επικεφαλής
Είναι ο Επικεφαλής, επιφορτισµένος µε την ευθύνη ορθής λειτουργίας του
ΣΜΑ.
2. Εργάτης γενικών καθηκόντων και δεµατοποίησης
Έχει την ευθύνη για την αποµάκρυνση του ζυµώσιµου κλάµατος από τα
ανακυκλώσιµα , τη δεµατοποίηση των ανακυκλώσιµων υλικών, τη συντήρηση
του ΣΜΑ Λήµνου, και τη γενικότερη εύρυθµη λειτουργία του έργου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει µία πλήρη εικόνα του απαιτούµενου προσωπικού
και µία αναλυτική καταγραφή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του. Τα παραπάνω
θα προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου, όπως περιγράφονται στο σχέδιο
εκτελούµενων εργασιών και στο πρόγραµµα λειτουργίας του ΣΜΑ Λήµνου. Το
καθηκοντολογία περιλαµβάνεται, ως ειδική παράγραφος, στο κανονισµό λειτουργίας
του ΣΜΑ Λήµνου. Στην προσφορά του ο ανάδοχος πρέπει να περιγράφει το
απαιτούµενο προσωπικό (µερικές από τις παραπάνω ειδικότητες µπορεί να
καλύπτονται από το ίδιο άτοµο). Το ελάχιστο προσωπικό που θα απασχοληθεί είναι
τα τρία (3) άτοµα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το παραπάνω
προσωπικό σε περίπτωση άδειας ή απουσίας.

5.6

Έκτακτα περιστατικά και αντιµετώπιση

Απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του ΣΜΑ, είναι η ύπαρξη σχεδίου
αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών, το οποίο θα περιλαµβάνει ενέργειες
αντιµετώπισης των παρακάτω πιθανών εκτάκτων περιστατικών:
♦ Προσέλευση µεγάλης ποσότητας ανακυκλώσιµων
♦ Πυρκαγιά στον ΣΜΑ Λήµνου
♦ Αστοχία µηχανήµατος
♦ Έξωθεν παρεµβάσεις αναρµοδίων
Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο:
o την ονοµασία του πιθανού περιστατικού και την περιγραφή του
o την αιτιολόγηση της εµφάνισης του
o τις συνέπειες που µπορεί να προκαλέσει
o τον τρόπο αντιµετώπισής του.

5.7

Κανονισµός Λειτουργίας

Ο Κανονισµός λειτουργίας του ΣΜΑ Λήµνου θα περιλαµβάνει το σύνολο των
κανόνων που ρυθµίζουν:
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•

τις σχέσεις των εργαζοµένων του ΣΜΑ Λήµνου µεταξύ τους, προς την
υπηρεσία και προς τους χρήστες του ΣΜΑ Λήµνου

•

τις υποχρεώσεις των τρίτων προς των ΣΜΑ Λήµνου

•

ζητήµατα ασφάλειας – ατοµικής προστασίας εργαζοµένων και χρηστών του
ΣΜΑ Λήµνου

Ο κανονισµός λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται στο αρχείο του ΣΜΑ και να
αναθεωρείται τακτικά ανάλογα µε τις απαιτήσεις της λειτουργίας.
Οι κανονισµοί που θα προταθούν, θα πρέπει να κινούνται προς τις ακόλουθες
κατευθύνσεις.

5.7.1 Υποχρεώσεις των χρηστών του ΣΜΑ Λήµνου
Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των χρηστών του ΣΜΑ Λήµνου θα αφορούν
στα εξής:
•

Προσέλευση στο χώρο

•

Προσκόµιση ανακυκλώσιµων υλικών

•

Απόφανση προς τα αρµόδια όργανα της µονάδας

•

Συµµόρφωση µε υποδείξεις των επί τόπου οργάνων

•

Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεών τους

•

Συµµόρφωση µε όλες τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της µονάδας

5.7.2 Υποχρεώσεις των επισκεπτών του ΣΜΑ Λήµνου
Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών του ΣΜΑ Λήµνου θα
αφορούν στα εξής:
o Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια
επίσκεψης στο χώρο, από τους αρµόδιους του Φορέα Λειτουργίας σε συνεννόηση
πάντα µε τον Επόπτη της Μονάδας ή τον Προϊστάµενο του Φορέα.
o Προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της µονάδας
o Απευθύνονται προς το αρµόδιο όργανο του ΣΜΑ Λήµνου και το ενηµερώνουν
για τη νοµιµότητα της επίσκεψής τους και το αντικείµενό της
o Συνοδεύονται από το αρµόδιο όργανο του ΣΜΑ Λήµνου
o Συµµορφώνονται µε το καθεστώς των µέτρων ατοµικής ασφάλειας
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o Συµµορφώνονται µε τις ειδικές διατάξεις
o Κοινοποιούν τα συµπεράσµατα τις επίσκεψής τους
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρµόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται
αδειοδότηση για την επίσκεψή του. Εν όψει όµως της επικείµενης έναρξης του
ελέγχου επιβάλλεται να ενηµερωθούν οι αρµόδιοι προϊστάµενοι του Φορέα
∆ιαχείρισης.

5.7.3 Ειδικές διατάξεις
Οι ειδικές διατάξεις είναι συνήθως απαγορευτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα και
αφορούν κυρίως:
• στην απαγόρευση παρουσίας αναρµοδίων προσώπων στη µονάδα ή διέλευσή
τους από αυτήν,
•

στην απαγόρευση εξαγωγής – αποµάκρυνσής υλικών χωρίς την σχετική
αδειοδότηση πλην του υπόχρεου για την µεταφορά στο κέντρο ανακύκλωσης,

•

στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας και τυπικού για την καταστροφή υλικών
µε εµπορική αξία που προσκοµίζονται στο ΣΜΑ Λήµνου ,

•

στη θέσπιση διοικητικών και αστικών κυρώσεων κατά των παραβατών των
ειδικών διατάξεων και των άλλων όρων του κανονισµού λειτουργίας,

5.7.4 Μέτρα ασφάλειας και φύλαξης χώρου
Τα µέτρα ασφάλειας και φύλαξης του ΣΜΑ Λήµνου αφορούν κυρίως στην
προστασία του έναντι κλοπής, βανδαλισµού, πυρκαγιάς. Την ευθύνη γι’ αυτά έχει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος του ΣΜΑ Λήµνου. Βλάβες στο ΣΜΑ Λήµνου λόγω
ακραίων καιρικών φαινοµένων βαρύνουν τον Ανάδοχο µόνο εάν προκύπτει ευθύνη
του και πληµµελής εκτέλεση των υποχρεώσεων του.

5.7.5 Ατοµική ασφάλεια και προστασία
Η ατοµική ασφάλεια και προστασία των εργαζοµένων και των χρηστών του ΣΜΑ
Λήµνου επιδιώκεται µε κανονισµούς και µέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
• Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαµορφώνουν συγκεκριµένους τρόπους
συµπεριφοράς, όσον παρευρίσκονται στον ΣΜΑ Λήµνου

, µε στόχο να

ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια.
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•

Στο

συγκεκριµένο

εξοπλισµό

που

χρησιµοποιείται

προκειµένου

να

µεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι ατυχήµατος.

6. Τήρηση Μητρώου, Τεχνικές εκθέσεις και αναφορές ΣΜΑ
Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονεί και να καταθέτει τις
τεχνικές αναφορές και εκθέσεις προς τους κατά περίσταση αρµόδιους φορείς, οι
οποίες απαιτούνται από την υφιστάµενη Νοµοθεσία και αφορούν σε πληροφορίες για
την λειτουργία του ΣΜΑ και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Η έκθεση
πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:
•

Μηνιαία έκθεση µε τα ηµερήσια ζυγολόγια των εισερχοµένων φορτίων
ανακυκλώσιµων υλικών, προς την ∆Ε∆ΑΠΑ Λήµνου.

•

Ετήσια έκθεση των εισερχοµένων φορτίων ανακυκλώσιµων υλικών, προς την
∆Ε∆ΑΠΑ Λήµνου.

Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί βιβλία
για τον έλεγχο των εισερχοµένων φορτίων, τις εργασίες δεµατοποίησης, την
αποθήκευση και µεταφόρτωση των εξερχόµενων υλικών προς το κέντρο
Ανακύκλωσης, συντήρηση καθώς επίσης όλα τα έκτακτα ή δυσµενή περιστατικά που
αντιµετωπίστηκαν. Στα βιβλία, θα καταγράφονται όλα τα πρωτογενή στοιχεία που
αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και θα ακολουθεί επεξεργασία και
αξιολόγηση αυτών µε κατάλληλες στατικές µεθόδους. Όλα τα πρωτογενή και
επεξεργασµένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης του ΣΜΑ, για όλη τη
διάρκεια της εργολαβίας του, υπό ηλεκτρονική µορφή και θα τίθενται στη διάθεση
κάθε αρµόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί.

7. Εκπαίδευση και επιµόρφωση προσωπικού
Η εκπαίδευση και επιµόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούµενου
προσωπικού και θα επιλέγεται για κάθε ειδικότητα εργαζοµένου ανάλογα µε το
αντικείµενο εργασίες, το επίπεδο των γνώσεών του και την εµπειρία του.
Η εκπαίδευση των εργαζοµένων θα αρχίσει αµέσως µετά την πρόσληψη τους, όπου
θα ενηµερωθούν για τα καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούµενων
εργασιών τους και για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την
εργασία.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε βάση
συγκεκριµένο πρόγραµµα που θα διαθέτει ο Ανάδοχος, το οποίο θα δηµιουργηθεί
βάσει των αναγκών του προσωπικού, τα λειτουργικά προβλήµατα που
αντιµετωπίζονται κτλ.
Στα θέµατα εκπαίδευσης µεταξύ άλλων θα περιλαµβάνονται:
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− Τα καθήκοντα και τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και τον χειρισµό
µηχανηµάτων, εργαλείων κλπ.
− Το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο
− Τη περιβαλλοντική παρακολούθηση
− Τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά
µέτρα διάσωσης
− Επιλεκτικά σε εργαζόµενους, η χρήση οργάνων για τον έλεγχο της ποιότητας της
ατµόσφαιρας σε εργασιακούς χώρους
− Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατοµικής Προστασίας (πχ. αναπνευστικών
συσκευών) σύµφωνα και µε τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ
− Η τήρηση της ατοµικής υγιεινής και η εφαρµογή Πρώτων Βοηθειών
− Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόµενες
επιπτώσεις στην υγεία τους και τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης τους
− Επίσης, τα µέτρα ατοµικής και οµαδικής υγιεινής τα οποία αναφέρονται σε
επόµενο άρθρο του Κανονισµού
−

Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί µητρώο µε τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού που
λαµβάνουν χώρα.
Μύρινα, 08/06/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΒΑΛΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2017

Εργασία:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Γενικά δεδοµένα
O προϋπολογισµός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας του ΣΜΑ
Λήµνου σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου,
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:
1. Προσωπικό
2. Εξοπλισµό λειτουργίας
3. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών
4. Ασφάλιση έργου
5. Περιβαλλοντική παρακολούθηση
6. ∆απάνη ηλεκτροφωτισµού
Κατά τον υπολογισµό των παραπάνω στοιχείων κόστους λαµβάνονται υπόψη τα
ακόλουθα δεδοµένα :
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2016 µεταφέρθηκαν στον ΣΜΑ Λήµνου
οι παρακάτω ποσότητες υλικών ανά µήνα και ανά κατηγορία.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (σε κιλά)
Συνολικό
φορτίο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΜΑΪΟΣ 2016
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Χαρτί

ΠλαστικόΜέταλλο Γυαλί

Μικτά Λοιπά

Υπολείµµατα

Καθαρό
φορτίο

17810

9800

8910

0

1630

16180

16990

10190

6800

0

1620

15370

18800

11210

7460

130

2030

16770

18940

12150

6790

0

590

18350

22850

12460

8220

2170

2250

20600

30860

16380

14220

260

1360

29500
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

28890

16330

12560

0

2790

26100

37300

21480

15460

0

6060

31240

33130

17510

15620

0

5820

27310

23090

14800

8290

0

1580

21510

20660

12930

7730

0

5610

15050

18380

11260

7120

0

1430

16950

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

287700

166500

119180

2560

32770

254930

Εκτίµηση συνολικών ετησίων ποσοτήτων: 20% x 7000 τόνοι σύµµεικτων
απορριµµάτων = 1400 τόνοι

2.

Προϋπολογισµός Μελέτης

Α/Α

Είδος Εργασιών

Μον.
Μετρ.

1

2

3

4

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
5

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Μήνες

12

4.958,33

Ποσότητα

∆απάνη
6
59.500,00

ΦΠΑ 24% 14.280,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 73.780,00

Μύρινα, 08/06/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΒΑΛΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2017

Εργασία:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Το αντικείµενο της σύµβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση του ΣΜΑ για
δώδεκα (12) µήνες . Ειδικότερα στον ΣΜΑ θα γίνονται δεκτά Ανακυκλώσιµα Υλικά
για την αποθήκευση και µεταφόρτωση τους.
ΆΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1) των άρθρων 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων».
2) του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): “∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)” και ειδικότερα του άρθρου 117 για την προσφυγή στη
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού, όταν η εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
3) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονικής αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
ΆΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α. Το τιµολόγιο µελέτης
Β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Γ. Τεχνική περιγραφή µελέτη
ΆΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ως προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζονται σε δώδεκα
(12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης για την λειτουργία του ΣΜΑ Λήµνου.
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ΆΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΥ
Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της
εργασίας.
ΆΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.
ΆΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
ΆΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.
ΆΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε
€59.500, πλέον του ΦΠΑ 24%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για
το διάστηµα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από
έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε την
παράδοση των εργασιών.
Ο προσδιορισµός της ποσότητας των υλικών σε µηνιαία βάση θα γίνεται από τον
Ανάδοχο µε βάση το «Ηµερολόγιο Λειτουργίας». Το «Ηµερολόγιο Λειτουργίας» θα
είναι βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα θα αντιστοιχεί σε µια εργάσιµη ηµέρα και θα
έχει θεωρηθεί προκαταβολικά από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Σε κάθε σελίδα θα
αναγράφεται κατ’ ελάχιστον η συνολική ηµερήσια ποσότητα εισερχόµενων
ανακυκλωσίµων σε τόνους καθώς και παρατηρήσεις για την ηµερήσια λειτουργία της
εγκατάστασης. Το ακριβές περιεχόµενο και ο τύπος του «Ηµερολογίου Λειτουργίας»
µπορεί να τροποποιείται από τον ανάδοχο µε την έγκριση της ∆.Υ.
Στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου
(Επικεφαλής – προϊστάµενος) και ο υπεύθυνος που έχει οριστεί από τον Κύριο του
έργου, θα υπογράφουν το ηµερολόγιο λειτουργίας. Εάν εντός 5 ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του ηµερολογίου, αυτό δεν έχει
υπογραφθεί από τον υπεύθυνο που έχει οριστεί από τον Κύριο του έργου , τότε όσον
αφορά στη συγκεκριµένη ηµέρα, αυτό θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριµένο. Σε
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περίπτωση διαφωνίας του υπευθύνου που έχει οριστεί από τον Κύριο του έργου µε
τα αναγραφόµενα µιας ηµέρας, εντός πέντε ηµερών πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως
στον ανάδοχο τις αντιρρήσεις του τεκµηριωµένα. Στην πράξη αυτή της ∆Υ ο
ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει ένσταση απευθυνόµενη στην Προϊστάµενη Αρχή.
Στο τέλος κάθε µήνα, ο ανάδοχος υποβάλλει λογαριασµό ο οποίος περιλαµβάνει όλες
τις ποσότητες ανακυκλώσιµων που αντιστοιχούν σε ηµέρες «Ηµερολογίου
Λειτουργίας» που έχουν εγκριθεί εγγράφως ή σιωπηρώς. Σε περίπτωση διαφωνιών
της προηγούµενης παραγράφου, οι ηµέρες στις οποίες αναφέρονται οι διαφωνούντες
δεν περιλαµβάνονται στον λογαριασµό, µέχρι επίλυσης των διαφωνιών.
Ο λογαριασµός πρέπει να συνοδεύεται από τις ηµερήσιες εκτυπώσεις της
γεφυροπλάστιγγας. Ηµέρες για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις,
αφαιρούνται από το λογαριασµό µέχρι τη προσκόµιση των αντίστοιχων εκτυπώσεων.
Η ∆Υ ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα και το σύστηµα παραγωγής των εκτυπώσεων. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει όποιες υποδείξεις της ∆Υ τόσο στη
γεφυροπλάστιγγα όσο και στο σύστηµα εκτυπώσεων. Μετά την εφαρµογή των
υποδείξεων τα αποτελέσµατα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο αντιρρήσεων ή διαφωνιών.
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.
ΆΡΘΡΟ 10: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων
ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας.
ΆΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Μύρινα, 08/06/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΒΑΛΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΣΜΑ ΛΗΜΝΟΥ
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 2016 µεταφέρθηκαν στον ΣΜΑ
Λήµνου οι παρακάτω ποσότητες υλικών ανά µήνα και ανά κατηγορία.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (σε κιλά)
Συνολικό
φορτίο

Χαρτί

ΠλαστικόΜέταλλο Γυαλί

Μικτά Λοιπά

Υπολείµµατα

Καθαρό
φορτίο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΜΑΪΟΣ 2016
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

17810

9800

8910

0

1630

16180

16990

10190

6800

0

1620

15370

18800

11210

7460

130

2030

16770

18940

12150

6790

0

590

18350

22850

12460

8220

2170

2250

20600

30860

16380

14220

260

1360

29500

28890

16330

12560

0

2790

26100

37300

21480

15460

0

6060

31240

33130

17510

15620

0

5820

27310

23090

14800

8290

0

1580

21510

20660

12930

7730

0

5610

15050

18380

11260

7120

0

1430

16950

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ

287700

166500

119180

2560

32770

254930

Εκτίµηση συνολικών ετησίων ποσοτήτων: 20% x 7000 τόνοι σύµµεικτων
απορριµµάτων = 1400 τόνοι
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