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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αντικείµενο της εργολαβίας, που θα συσταθεί µε σύµβαση, είναι η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΧΥΤΑ ΚΥΘΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020 . Σκοπός του έργου είναι η ορθολογική διαχείριση και 

λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής ο οποίος δέχεται τα στερεά απόβλητα όλου του νησιού, 

µε την διαδικασία της υγειονοµικής ταφής καθώς και του σταθµού µεταφόρτωσης ανακυκλώσιµων 

υλικών Ν. Κύθνου ο οποίος δέχεται τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο κλπ) όλου 

του νησιού. 

Με την παρούσα σύµβαση ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ορθή 

λειτουργία του ΧΥΤΑ και του ΣΜΑΥ , όπως περιγράφεται παρακάτω, για ένα έτος από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο ΧΥΤΑ και ο ΣΜΑΥ Κύθνου βρίσκονται στην περιοχή «Λυγαριά», µακριά από κατοικηµένες περιοχές. 

Περιλαµβάνουν εκτός από τη λεκάνη του ΧΥΤΑ, και εγκαταστάσεις συλλογής και ανακυκλοφορίας 

στραγγισµάτων, λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις ( πλάστιγγα, κτίριο ελέγχου, αποθήκες, αντλιοστάσια 

κ.α.) καθώς και ένα απορριµµατοκιβώτιο 32 κ.µ. όπου συλλέγονται τα ανακυκλώσιµα υλικά.  

Ο ∆ήµος έχει στη διάθεση του για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ τα παρακάτω µηχανήµατα: 

• Ένα προωθητή απορριµµάτων (µπουλντόζα) Komatsu 

• Ένα βυτιοφόρο όχηµα 

Όλος ο παραπάνω, εν λειτουργία, σταθερός και κινητός εξοπλισµός (κτιριακές εγκαταστάσεις, Η/Μ εξοπλισµός, 

µηχανήµατα κλπ) θα παραδοθεί από το ∆ήµο και θα παραληφθεί από τον ανάδοχο µόνον για τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ, και την λειτουργία του ΣΜΑΥ µετά την υπογραφή της Σύµβασης και µέχρι τη 

λήξη αυτής. O ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την ορθή χρήση του και οφείλει να παραδώσει στο 

σύνολο του σε καλή κατάσταση µετά τη λήξη της Σύµβασης. Το βυτιοφόρο όχηµα δεν θα παραδοθεί 

στον ανάδοχο αλλα θα χρησιµοποιείται από υπαλλήλους του ∆ήµου ώστε να µεταφέρεται νερό 

στις δεξαµενές του ΧΥΤΑ διότι ο δεν έχει συνδεθεί µε το δίκτυο ύδρευσης. 

Ο ∆ήµος οφείλει να παραδώσει το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισµού σε άριστη κατάσταση, ενώ για την 

παράδοση στον ανάδοχο θα τηρηθεί Πρωτόκολλο Παράδοσης -Παραλαβής. Ο ανάδοχος, µετά τη λήξη 

της σύµβασης, οφείλει να παραδώσει το σύνολο του εξοπλισµού σε άριστη κατάσταση στην αρµόδια 

Επιτροπή, ενώ θα τηρηθεί Πρωτόκολλο Παράδοσης -Παραλαβής. Σε περίπτωση, που από την ως άνω 

αναφερόµενη Επιτροπή, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις στον παραδοτέο εξοπλισµό ή ότι αυτός δεν 

βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και 

δαπάνες για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή τµήµατος του εξοπλισµού. Σε άλλη περίπτωση οι ενέργειες 

θα γίνουν µε µέριµνα του ∆ήµου, και οι δαπάνες θα παρακρατηθούν από την τελευταία µηνιαία δόση του 

εργολαβικού ανταλλάγµατος, και σε περίπτωση που αυτή δεν επαρκεί και από τη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

 



ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. θα δέχεται µόνο µη επικίνδυνα , και προσοµοιωµένα προς αυτά , οικιακά απορρίµµατα , όπως αυτά 

περιγράφονται αναλυτικά στην εγκεκριµένη ΜΠΕ , την Άδεια Λειτουργίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ. Στο ΧΥΤΑ µπορεί να διατίθεται αφυδατωµένη ιλύς από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, 

εφόσον αυτή δεν περιλαµβάνει επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες, όπως ορίζεται στην άδεια διάθεσης -

λειτουργίας του Χώρου. 

Ο σταθµός µεταφόρτωσης ανακυκλώσιµων υλικών θα δέχεται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, 

πλαστικό, αλουµίνιο κλπ) , όπως αυτά αναφέρονται και στην σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και της 

αναδόχου εταιρείας ανακύκλωσης .  

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ 

Η Συλλογή των απορριµµάτων γίνεται καθηµερινά στο νησί, πρωινές ώρες. Κατά συνέπεια, ο ανάδοχος 

θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι ο χώρος θα λειτουργεί από ∆ευτέρα έως και Σάββατο από τις 6:00 το 

πρωί έως τις 14:00 το µεσηµέρι ενώ για τις Κυριακές προβλέπεται λειτουργία από τις 6:00 έως τις 10:00 

το πρωί. 

Το ανωτέρω ωράριο δύναται να ρυθµίζεται διαφορετικά - µε απόφαση του ∆ήµου , ανάλογα µε τις εποχιακές 

διακυµάνσεις των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων , έκτακτα περιστατικά κλπ. 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 

Για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου θα απαιτηθεί, κατ' ελάχιστο, η απασχόληση σε καθηµερινή βάση 

του παρακάτω προσωπικού του οποίου τα καθήκοντα περιγράφονται συνοπτικά: 

1.) Ενός µηχανικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που θα προΐσταται και θα κατευθύνει όλους τους εργαζοµένους 

του Χ.Υ.Τ.Α. Θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας 

στραγγισµάτων και του συστήµατος συλλογής βιοαερίου. Θα προγραµµατίζει, παρακολουθεί και 

επεµβαίνει στο πρόγραµµα ηµερήσιας λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ο προϊστάµενος θα πρέπει να έχει 

γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να εφαρµόζει το πρόγραµµα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης , καταγράφοντας στη βάση δεδοµένων όλες τις ηµερήσιες και µηνιαίες τιµές καθώς 

και τη λειτουργία λογισµικών προγραµµάτων που προσφέρονται. Επιφορτίζεται µε τη διενέργεια 

ελέγχων όλων των εγκαταστάσεων , τις δειγµατοληψίες επιφανειακών , υπόγειων υδάτων και 

στραγγισµάτων , µετρήσεις µε τους φορητούς αναλυτές βιοαερίου , δειγµατοληψίες του βιοαερίου 

και εργαστηριακούς ελέγχους. Εκτός από µετρήσεις και την παρακολούθηση παραµέτρων τις οποίες 

, θα πραγµατοποιεί στο εργαστήριο του Χ.Υ.Τ.Α., για όλα τα υπόλοιπα οφείλει να συνεργάζεται µε 

πιστοποιηµένο εργαστήριο , το κόστος του οποίου θα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. 

Ο Προϊστάµενος θα είναι υπεύθυνος Πυρασφάλειας του Χώρου και θα θεωρείται κατά το νόµο 

υπεύθυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο Προϊστάµενος θα λειτουργεί το σύστηµα πυρασφάλειας και 

πυρόσβεσης του Χώρου και θα τηρεί τα προβλεπόµενα για την πυρασφάλεια στο σχετικό τεύχος τη 

Μελέτης Εφαρµογής. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει 

σύµβαση και πτυχίο µε το συνεργαζόµενο µηχανικό. 

2) Ενός χειριστή µηχανηµάτων που θα φροντίζει για την διάστρωση, συµπίεση και επικάλυψη των 

απορριµµάτων, για την ποσότητα και την ποιότητα του υλικού επικάλυψης (η προµήθεια του 

εδαφικού υλικού αποτελεί υποχρέωση του ∆ήµου) , την κατασκευή και την συντήρηση του 

εσωτερικού δροµολογίου, θα µεριµνά για την διάστρωση των απορριµµάτων από ποσοτική και ποιοτική 

άποψη, για την τοποθέτηση των κατακόρυφων φρεατίων βιοαερίου, για την δηµιουργία τάφρου για την 

ανακυκλοφορία των στραγγισµάτων, θα παρακολουθεί την προσέλευση και την εκκένωση των οχηµάτων, θα 

κατευθύνει τους οδηγούς στη σωστό σηµείο εκφόρτωσης, θα φροντίζει για την καθαριότητα του 

µετώπου απόρριψης στο Χ.Υ.Τ.Α. και γενικά θα φροντίζει για οτιδήποτε άπτεται της σωστής και 

εύρυθµης λειτουργίας του χώρου. Επίσης θα εκτελεί και καθήκοντα ζυγιστή, δηλαδή θα φροντίζει για 



τη ζύγιση των εισερχοµένων οχηµάτων, την προστασία του χώρου, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και 

µηχανηµάτων, θα ελέγχει τα προσερχόµενα αυτοκίνητα και το είδος του φορτίου τους, θα απαγορεύει την 

απόρριψη σε οχήµατα για τα οποία έχει εκδοθεί απαγορευτική εντολή, θα συνοδεύει όλα τα εισερχόµενα 

οχήµατα στο σηµείο απόρριψης. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του σταθµού 

µεταφόρτωσης ανακυκλώσιµων υλικών καθώς και την σωστή τοποθέτηση του νέου απορριµµατοκιβωτίου που 

θα αντικαθιστά το γεµάτο που µεταφέρεται στο Κ∆ΑΥ. Θα ζυγίζει τα οχήµατα µε τα ανακυκλώσιµα υλικά και θα 

µεριµνά για την φορτοεκφόρτωση των ανακυκλώσιµων υλικών. 

Πριν από την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τις απαραίτητες άδειες 

χειρισµού των µηχανηµάτων του Χώρου, και συγκεκριµένα άδεια χειρισµού µηχανήµατος οµάδας Β' τάξης 

Γ και οµάδας Ε' τάξης Β'. 

Αναλυτικά τα καθήκοντα του ελάχιστα απαιτούµενου προσωπικού αναφέρονται στο τεύχος 7Α – Πρόγραµµα 

Λειτουργίας, της Μελέτης Εφαρµογής του ΧΥΤΑ. 

Το ως άνω προσωπικό θα καλύπτει διαρκείς ηµερήσιες ανάγκες λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και του ΣΜΑΥ . Ο 

χειριστής θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο απαραιτήτως τουλάχιστον τις πρωινές πρώτες ώρες λειτουργίας 

καθηµερινά και θα µπορεί να απασχολείται από τον ∆ήµο µέσα στο ωράριο του για εργασίες εκτός του 

Χ.Υ.Τ.Α. και του ΣΜΑΥ.  

Σε περίπτωση δε που απαιτηθεί έκτακτο ή εποχικό προσωπικό για τις παραπάνω εργασίες, αυτό θα βαρύνει 

τον ανάδοχο, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση για το ∆ήµο. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το αντικείµενο της εργολαβίας, που θα συσταθεί µε τη σύµβαση, είναι η Εργασίες λειτουργίας ΧΥΤΑ 

∆ήµου Κύθνου για το έτος 2019 - 2020. Πιο συγκεκριµένα, ο ανάδοχος θα προβεί σ’ όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την ορθή λειτουργία του χώρου, µε χρήση του ανωτέρω εξοπλισµού του 

∆ήµου. 

• Ο Ανάδοχος  λειτουργίας  του  ΧΥΤΑ  και του ΣΜΑΥ υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω εργασίες προς το 

∆ήµο: 

1. ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΜΑΥ 

Ο Ανάδοχος της υπηρεσίας υποχρεούται στην τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, του 

κανονισµού λειτουργίας και της άδειας διάθεσης/λειτουργίας του ΧΥΤΑ και του ΣΜΑΥ. 

2. ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ 

Οι εργασίες περιλαµβάνουν, την καταγραφή της Ποσότητας και της Ποιότητας των προσκοµιζόµενων 

απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων , την περιοδική διενέργεια δειγµατοληψιών, την συµπλήρωση 

στοιχείων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθηµερινά Ηµερολόγιο στο οποίο 

θα καταγράφονται τα στοιχεία όλων των οχηµάτων τα οποία οδηγούν απορρίµµατα στο Χ.Υ.Τ.Α. και 

ανακυκλώσιµα υλικά στο ΣΜΑΥ, το είδος και την ποσότητα των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων (σε 

τόνους ). Υποχρεούται, δε, να αποστέλλει καθηµερινά τα ανωτέρω στοιχεία, και σε ηλεκτρονική µορφή, στην 

αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα οριστεί από το ∆ήµο. 

3. ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Αποτελεί τη βασική εργασία του Αναδόχου και περιλαµβάνει τη διάστρωση, συµπίεση και επικάλυψη των 

απορριµµάτων καθηµερινά. Η διαχείριση και τελική απόθεση των απορριµµάτων µέσα στο Χ.Υ.Τ.Α. θα 

γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την αντίστοιχη Απόφαση 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Άδεια διάθεσης/λειτουργίας του χώρου, καθώς και 

σύµφωνα µε τη Μελέτη Εφαρµογής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Σηµειώνεται ότι 

η προµήθεια του υλικού επικάλυψης αποτελεί υποχρέωση του ∆ηµου σε συνεργασια µε τον αναδοχο. 

4. ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΜΑΥ 

Αποτελεί βασική εργασία για τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να οδηγεί τα οχήµατα που µεταφέρουν 



ανακυκλώσιµα υλικά στον ειδικά διαµορφωµένο και περιφραγµένο χώρο εντός του ΧΥΤΑ. Η είσοδος του ΣΜΑΥ θα 

ανοίγει µόνο για να ξεφορτώνουν τα οχήµατα και µετά θα παραµένει κλειστή για να µην διασκορπίζονται τα υλικά 

από τους ανέµους. Τα ανακυκλώσιµα θα τα φορτώνει στα ειδικά κιβώτια µεταφοράς και θα έχει την υποχρεώσει 

να διαθέτει µηχάνηµα συµπίεσης τους τύπου JCB. Έχει την υποχρέωση ο ανάδοχος να ενηµερώνει 3 ηµέρες 

νωρίτερα τον ∆ήµο ότι τα κιβώτια (container) έχουν γεµίσει ώστε να ειδοποιηθεί ο µεταφορέας της ανακύκλωσης. 

5. ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για την ορθή λειτουργία του χώρου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί το σύνολο των διατάξεων της 

µονάδας επεξεργασίας στραγγισµάτων. 

Η λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων, θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τη Μελέτη 

Εφαρµογής του Χ.Υ.Τ.Α., οι δε ρυπαντικοί και µικροβιακοί παράµετροι των υγρών εξόδου θα πρέπει να 

τηρούν τα όρια που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία και τη σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργεί στο σύνολο του το σύστηµα πυρασφάλειας, ύδρευσης, άρδευσης και γενικά 

όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Όλα τα υλικά καθώς και το κόστος συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών του Η/Μ εξοπλισµού βαρύνουν το ∆ήµο. 

6. ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση ενός τέτοιου έργου περιλαµβάνει την καθηµερινή καταγραφή 

µετεωρολογικών στοιχείων, τον τριµηνιαίο έλεγχο των υπογείων υδάτων, τόσο ως προς τη στάθµη, όσο και ως 

προς τη σύσταση, τον τριµηνιαίο έλεγχο των στραγγισµάτων, επεξεργασµένων και µη, την 

παρακολούθηση πλήρωσης του χώρου, µέσω της σύνταξης των απαραίτητων τοπογραφικών σχεδίων, τον 

έλεγχο των καθιζήσεων του Χ∆Α, την παρακολούθηση της σύστασης του Βιοαερίου, της κατασκευής των 

κατακόρυφων φρεατίων βιοαερίου και του οριζοντίου δικτύου απαγωγής του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις εργασίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης όπως αυτές 

περιγράφονται στο τεύχος 7.Β. της Μελέτης Εφαρµογής. Το κόστος των παραπάνω ελέγχων βαρύνουν 

τον Ανάδοχο. Οι έλεγχοι αυτοί είναι οι εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΑΡΟΣ – ΕΙ∆ΟΣ – ΏΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΥΕΤΟΣ  - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ 

– ΚΑΤΩΤΕΡΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΕΜΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΣ pH, BOD5, COD, SO4 NH4-N, 

Οργανικό, Cl, Φθόριο, TOC, 

Φαινόλες, Φωσφορικά, Βαρέα 

µέταλλα, θερµοκρασία και 

αγωγιµότητα 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΠΛΕΥΡΟ∆ΙΗΘΗΜΑΤΩΝ 
ΜΗΝΙΑΙΩΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΣ CH4, CO2, O2, H2S, H2 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

pH, BOD5, COD, TOC, NH4-N, NO3-

N, NO2-N, φαινόλες, βαρέα µέταλλα 

(Pb, Cu, Hg, As, Ni, Cd κλπ.), ολικά 

αιωρούµενα στερεά, µικροβιολογικές 

παράµετροι, αγωγιµότητα 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΣ pH, αγωγιµότητα, BOD5, COD, SO4, 



Υ∆ΑΤΩΝ NH4-N, Οργανικό Ν, Cl, Φθόριο, 

TOC, Φαινόλες, Φωσφορικά, Βαρέα 

µέταλλα. 

ΌΓΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ  

Οι έλεγχοι σύνθεσης στραγγισµάτων, υδάτων και πλευροδιηθηµάτων θα πραγµατοποιούνται σε 

αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

Εφόσον απαιτηθούν επιπλέον έλεγχοι, αυτοί θα βαρύνουν το ∆ήµο. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται και η διατήρηση καθαρού του χώρου του ΧΥΤΑ, µε 

κάθε πρόσφορο µέσο (µηχανήµατα ή εργατοτεχνικό προσωπικό). Πιο συγκεκριµένα, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να συλλέγει όσα σκουπίδια παρασύρονται από τους ανέµους και εναποτίθενται στις 

περιµετρικές τάφρους οµβρίων και στις λοιπές εγκαταστάσεις και χώρους του ΧΥΤΑ και να προβαίνει 

στον καθαρισµό της περίφραξης. Ο Ανάδοχος δε φέρει καµία ευθύνη για τον καθαρισµό των χώρων 

εκτός του ΧΥΤΑ. 

Ανά τρίµηνο ο χώρος γύρω από τα κτίρια θα απολυµαίνεται από συνεργείο απεντοµώσεων ώστε να 

περιοριστεί η παρουσία τρωκτικών και εντόµων, µε κόστος που θα επωµίζεται ο ∆ήµος. 

7. ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Η ορθή διαχείριση του συστήµατος επιβάλλει την ύπαρξη σχεδίου αντιµετώπισης έκτακτων 

περιστατικών. Το σχέδιο αυτό προβλέπεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και περιλαµβάνει 

ενέργειες για την αντιµετώπιση των πιθανών έκτακτων περιστατικών, που ενδέχεται να παρουσιαστούν 

κατά την λειτουργία του συστήµατος. Η µη τήρηση του αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύµβασης. 

8. ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος, είναι η εκτέλεση µιας σειράς εργασιών που 

αφορούν στην παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισµού (οχήµατα -µηχανήµατα, 

η/µ εξοπλισµός, εργαστηριακός εξοπλισµός κλπ). Το κόστος συντήρησης και βλαβών των µηχανηµάτων -

οχηµάτων βαρύνει τον ∆ήµο και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες του αναδόχου περιορίζονται στην 

παρακολούθηση της ορθής και συστηµατικής αποπεράτωσης των εν λόγω εργασιών. 

Συγκεκριµένα, όλα τα υλικά καθώς και το κόστος συντήρησης του Η/Μ και λοιπού εξοπλισµού και των 

µηχανηµάτων οχηµάτων, το ηλεκτρικού ρεύµα λειτουργίας του Χώρου, το κόστος ύδρευσης του Χώρου (αν 

απαιτηθεί), τα τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα των οχηµάτων -µηχανηµάτων, η πλήρωση ή αναπλήρωση 

των οχηµάτων -µηχανηµάτων µε λιπαντικά έλαια καθώς και τα καύσιµα λειτουργίας του Χώρου και όλου του 

εξοπλισµού, βαρύνουν το ∆ήµο. Τον Ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα προµήθειας του υλικού 

επικάλυψης. 

Τα υλικά, έτοιµα προς τοποθέτηση, για την ανάπτυξη του κάθετου δικτύου απαγωγής βιοαερίου θα 

παρέχονται στον ανάδοχο από το ∆ήµο. 

Ο ανάδοχος οφείλει να µεριµνά για την ορθή χρήση του Η/Μ και του λοιπού εξοπλισµού καθώς και των 

οχηµάτων -µηχανηµάτων, να παρακολουθεί την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να διαπιστώνει τυχόν 

δυσλειτουργίες ή βλάβες και να τις αναφέρει στην αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης ή στο ∆ήµο. 

Αποκατάσταση βλαβών ή ζηµιών του Η/Μ και του λοιπού εξοπλισµού καθώς και των οχηµάτων 

µηχανηµάτων που θα προκύψουν λόγω ευθύνης του αναδόχου ή του προσωπικού που θα απασχολεί (κακή 

χρήση, ατυχήµατα κ.α.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Για αυτές τις περιπτώσεις οι βλάβες - ζηµίες καθώς και οι 

αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης τους θα διαπιστώνονται µε Έκθεση από αρµόδια Επιτροπή ή 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό -συνεργείο. Εάν, ωστόσο ο ανάδοχος δεν καταβάλλει τις σχετικές δαπάνες, τότε η 

αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών - ζηµιών θα γίνεται µε έξοδα του ∆ήµου, τα οποία θα 

παρακρατούνται από την εργολαβική αµοιβή και την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

Ο ανάδοχος οφείλει, επίσης, να παρακολουθεί και να επιβλέπει το Χώρο καθηµερινά, προκειµένου να εντοπίζει 



και να αντιµετωπίζει προβλήµατα στη λειτουργία του Χώρου και του εξοπλισµού. Σε περίπτωση που οι 

ενέργειες επίλυσης των προβληµάτων υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις του αναδόχου, αυτός θα πρέπει να τις 

αναφέρει στο ∆ήµο ή στην αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι θα µεριµνούν για την επίλυση τους. 

Σε περίπτωση που παρόλη την ορθή διαχείριση και λειτουργία του Χώρου, υπάρξουν αστοχίες όπως π.χ. 

καθιζήσεις, διαφυγή - εκτόνωση βιοαερίου, αστοχία στη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισµάτων, ρύπανση των υπόγειων υδάτων κλπ, τότε την ευθύνη αποκατάστασης έχει ο ∆ήµος. 

8. ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Οι εργασίες περιλαµβάνουν, τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων από τη λειτουργία του χώρου, την 

Ενηµέρωση του ∆ήµου και άλλων αρµοδίων για τη λειτουργία του συστήµατος σε µηνιαία βάση, την 

τήρηση αρχείων καταγραφών, την υποβολή µηνιαίας και εξαµηνιαίας έκθεσης κλπ. 

Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται σε 49.550,40 €  µε  ΦΠΑ. 

Το χρονοδιάγραµµα των εργασιών είναι ένα έτος µε την υποχρέωση περαίωσης της ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΥΘΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020 από την ηµεροµηνία υπογραφής του 

συµφωνητικού. 

Οι εργασίες θα ανατεθούν κατόπιν συνοπτικού διαγωνισµού και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν 4412/2016. 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 


