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Κύθνος , 03 / 06 / 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

«∆απάνες συλλογής και µεταφοράς 

στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων 

συσκευασιών µέσω δηµοσίων συµβάσεων 

νήσου Κύθνου για το έτος 2019 - 2020 

(άρθρο 61 του Ν. 3979/11)» 

 ΑΡ. ΜΕΛ. : 53 / 2019 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο µελέτης 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι οι «∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιµων συσκευασιών µέσω δηµοσίων συµβάσεων νήσου 

Κύθνου για το έτος 2019 - 2020 (άρθρο 61 του Ν. 3979/11)», προϋπολογισµού 74.400,00 

€, µε το Φ.Π.Α. 

Άρθρο 2ο  - ∆ιατάξεις 

Στον παρόντα διαγωνισµό εφαρµόζονται : 

1. Οι διατάξεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

2. ΟΙ διατάξεις των παρ. 1δ και 1ε του άρθρου 72 του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 

Καλλικράτης», σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση 

δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει 

τη διακήρυξη. 

3. Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

4. Ο Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - 

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

6. Ο Ν.4042/2012(ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρµόνιση 

µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρµόνιση µε 

την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής» 
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7. Οι διατάξεις του νόµου 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του νόµου 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

8. Οι διατάξεις του νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων 

εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών», 

του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74). 

10. Το Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  

11. Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο στ΄20 του 

πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) και ισχύει σήµερα. 

12. Της µε αριθµό 72/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης Ανάληψης 

δαπάνης. 

13. Τις εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα  

οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, 

Π.∆., υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας  

σύµβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

14. Η ΚΥΑ 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών 

προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

15. Η Υ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ)» 

Άρθρο 3ο - ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος. 

Ο συµβατικός χρόνος ή ανατεθείσες εργασίες µπορούν να παραταθούν µε απόφαση του 

διοικητικού συµβουλίου, ύστερα από αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη του. 

Άρθρο 4ο - Αύξηση Ποσοτήτων 

Με το πέρας του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών ή του αριθµού των εργασιών 

και εφ’όσον οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, αν προκύψουν απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, τότε 
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µε απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να γίνει επέκταση των εργασιών και σε ποσοστό ως 50% του 

συµβατικού ποσού. 

Άρθρο 5ο - Τεχνικές προδιαγραφές. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας έχουν ως ακολούθως : 

1. Αποκοµιδή απορριµµάτων ολόκληρης της εδαφικής περιφέρειας της νήσου Κύθνου 

και µεταφορά αυτών στον χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). 

2. Αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων συσκευασιών (µπλε κάδο) ολόκληρης της 

εδαφικής περιφέρειας της νήσου Κύθνου και µεταφορά αυτών στον Σταθµό 

Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων Ειδών που θα βρίσκεται στον χώρο του ΧΥΤΑ. 

Η αποκοµιδή θα γίνεται από κατάλληλο προσωπικό του αναδόχου µε την χρήση ιδίων µέσων 

(φορτηγών, απορριµµατοφόρων κ.α.). 

Επιτρέπεται η χρήση των οχηµάτων του ∆ήµου µετά από αίτηµα του αναδόχου για µέρος ή 

ολόκληρο το χρονικό διάστηµα της εκτέλεσης της σύµβασης και υπό την προϋπόθεση ότι ο 

ανάδοχος θα τα χρησιµοποιεί αποκλειστικά για την κάλυψη των συµβατικών του υποχρεώσεων και 

θα βαρύνεται µε τα έξοδα κίνησης των οχηµάτων του ∆ήµου. 

Γενικά, σε ενδεχόµενο χρήσης των οχηµάτων του ∆ήµου από τον ανάδοχο , αυτά θα πρέπει να 

παραδοθούν µετά την λήξη του διαστήµατος της παραχώρησης σε άριστη κατάσταση. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο ∆ήµος θα αναλάβει την αποκατάστασή τους και θα παρακρατήσει το κόστος των 

εργασιών και υλικών από την αµοιβή του αναδόχου ή την εγγύηση καλής εκτέλεσης (µερική ή ολική 

κατάπτωση εγγύησης). 

Η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση κατά τις πρώτες πρωινές ώρες (06:00 π.µ. 

εώς 11:00π.µ.) µε εξαίρεση τους καλοκαιρινούς µήνες και την περίοδο προετοιµασίας για αυτούς 

(Μάιο έως Σεπτέµβριο) κατά την οποία οι ώρες αποκοµιδής µπορούν να παρατείνονται λόγω του 

αυξηµένου όγκου των απορριµµάτων κατά τρείς (3) ώρες. 

Η µεταφορά των απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ θα γίνεται αυθηµερόν και κατά τις ώρες λειτουργίας 

του. Για την περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει δυο συνεργεία 

µεταφοράς των σύµµικτων και των ανακυκλώσιµων υλικών. 

Γενικά :  

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί και γενικά να διατηρεί τον εξοπλισµό του σε άριστη 

κατάσταση.  

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει τον εξοπλισµό του για τυχόν φθορές, απώλειες, 

κλοπές κ.α. για τις οποίες δεν έχει δικαίωµα να διεκδικήσει αποζηµίωση απο τον ∆ήµο. 

• Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο και να 

λαµβάνει τις παροχές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, ενώ κατα την διάρκεια 
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της εργασίας του θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο και να χρησιµοποιεί όλα τα απαραίτητα είδη 

ατοµικής προστασίας (µάσκες, γιλέκα κ.α.). 

• Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει οποιαδήποτε αδυναµία για την µη εκτέλεση των 

όρων της σύµβασης (µε εξαίρεση λόγους ανωτέρω βίας όπως π.χ. ακραία καιρικά ή φυσικά 

φαινόµενα).  

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί πιστά όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας 

που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και στην 

καθαριότητα χώρων που µπορεί να προκληθούν από ακραία καιρικά ή φυσικά φαινόµενα 

(όπως η ρίψη δέντρων από ανεµοθύελες κ.α.).  

• Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί το πρόγραµµα όπως αναφέρεται παρακάτω 

µε την δυνατότητα του εργοδότη να προσθέτονται δροµολόγια ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε 

περιόδου όχι όµως περισσότερα από το 10 % των δροµολογίων που αναφέρονται. 

Ο Προγραµµατισµός διελεύσεων για την εκτέλεση του έργου από την υπογραφή της σύµβασης 

µε τον ανάδοχο, θα εξελίσσεται , ως κάτωθι: 

Σηµειώνεται ότι οι ώρες αποκοµιδής κατά τους θερινούς µήνες (από 01/06 µέχρι 30/09) θα είναι 

από 03:00 έως 12:00 και του υπόλοιπους µήνες θα είναι από 06:00 έως 12:00. 

1) Η Αποκοµιδή απορριµµάτων ολόκληρης της εδαφικής περιφέρειας της νήσου Κύθνου 

και µεταφορά αυτών στον χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) θα 

πραγµατοποιείται ως έξης: 

 ΜΕΡΙΧΑΣ  

ΧΩΡΑ 

∆ΡΥΟΠΙ∆Α 

 

ΛΟΥΤΡΑ 

 

ΚΑΝΑΛΑ 

ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – 

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ – 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑ - 

ΣΧΟΙΝΑΡΙ 

ΛΕΥΚΕΣ – 

ΑΓΙΟΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ – 

ΚΑΛΟ ΛΙΒΑ∆Ι 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 

ΜΑΡΤΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 

ΜΑΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 4 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 
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ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 4 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 4 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 4 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 4 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 4 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 4 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΕΚΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 2 ΦΟΡΕΣ/ΜΗΝΑ 

 

2) Η Αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών ολόκληρης της εδαφικής περιφέρειας της 

νήσου Κύθνου και µεταφορά αυτών στον Σταθµό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιµων Ειδών 

που θα βρίσκεται στον χώρο του ΧΥΤΑ. 

 

 ΜΕΡΙΧΑΣ - ΧΩΡΑ 

∆ΡΥΟΠΙ∆Α 

ΛΟΥΤΡΑ – ΚΑΝΑΛΑ 

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ 

ΜΑΙΟΣ 5 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 2 ΦΟΡΑ/ΕΒ∆ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 5 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒ∆ 1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ 

 

Ο συντάξας                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


