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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
Δ/νςη Περιβάλλοντοσ &
Εργατοτεχνικού Προςωπικού

Αρ. Μελέτησ: 1/2020

ΜΕΛΕΣΗ: «Μίζθυζη μησανήμαηορ θπςμμαηιζηή – ηεμασιζηή ογκυδών,
αζηικών και βιομησανικών αποππιμμάηυν με σειπιζηή για διάζηημα έξι
(6) μηνών και δεκαπένηε (15) ημεπών»
ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η κειέηε απηή αθνξά ηελ κίζζσζε κεραλήκαηνο ζξπκκαηηζηή – ηεκαρηζηή κε
ρεηξηζηή νγθσδψλ, αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ. Ωο ρψξνο
εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ν ΥΤΣΑ Γήκνπ Μπθφλνπ. Ο αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη ην κεράλεκα θαη ηνλ ρεηξηζηή απηνχ γηα ηνλ
ηεκαρηζκφ νγθσδψλ, αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ ζην ζεκείν πνπ
ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Γήκν Μπθφλνπ. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα
δηάζηεκα

έμη (6) κελψλ θαη δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο

ζχκβαζεο αλεμαξηήησο ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνο ηεκαρηζκφ πιηθψλ.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο ν ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο νθείιεη λα
εξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο ηεο βδνκάδαο (Γεπηέξα έσο θαη
Παξαζθεπή) θαη θαη ειάρηζηνλ απφ ηηο 8:00 πκ έσο θαη ηηο 2:00 κκ. Ο ρεηξηζηήο
νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη θαζεκεξηλψο εκεξνιφγην εξγαζηψλ ην νπνίν ζα πξέπεη
λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηελ δηάζεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο γηα έιεγρν θαη
ην νπνίν ζα παξαδψζεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο.
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Ο πξνζθέξσλ νθείιεη επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο λα επηζπλάςεη θαη λα
πξνζθνκίζεη ζηε ηερληθή ηνπ πξνζθνξά (πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί) νηηδήπνηε
αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ άξζξα νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζή ηνπ.
Γειαδή νηηδήπνηε δεηείηαη παξαθάησ ζε πεξηγξαθή, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη θπιιάδηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
αλαιακβάλεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. Οθείιεη ην ζπλεξγείν ηνπ λα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε πεξηνδηθφ ή έθηαθην
έιεγρν πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ
νξηδφκελν εθπξφζσπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
2. Τπνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ηνπο εμνπιηζκνχο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα φζν
ηζρχεη ε ζχκβαζε.
3. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα δηαζέζεη, κε φια ηα παξειθφκελά ηνπο, ζα
δηαηεξείηαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ζα ζπληεξείηαη θαη ζα
επηζθεπάδεηαη κε επζχλε θαη απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ,
θαζψο θαη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηε ρξήζε ησλ εμνπιηζκνχ νη
δαπάλεο ησλ θαπζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη κε
απνθιεηζηηθή δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ.
4. Οθείιεη λα κειεηήζεη φιεο ηηο γεσκνξθνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πξνο
εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο ρψξνπ θαη λα θαηαζέζεη πιήξε κειέηε
εθαξκνγήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο
εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην κεράλεκα, νχησο ψζηε
ν

ηξφπνο εθηέιεζεο λα πεξηιακβάλεη έλαλ αμηφπηζην θαη ζεκαληηθφ

βαζκφ αζθαιείαο.
5. Οθείιεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη ην κεράλεκα κε ηνλ ρεηξηζηή απηνχ εληφο
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
6. Οθείιεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα δηαζέηεη δηαξθή παξνρή
αληαιιαθηηθψλ

θαη

αλαισζίκσλ

ησλ

ρξεζηκνπνηεκέλσλ

θαη

πξνηεηλφκελσλ ηδηφθηεησλ εμνπιηζκψλ ηνπ.
7. Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε
ηα σξάξηα θαη κέξεο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη
2
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βεβαίσο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ην
σξάξην θαη νη κέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο δελ ζα είλαη
ιηγφηεξεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο
ππεξεζίαο.
8. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ
ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ηαθηηθή
βξαρπρξφληα ζπληήξεζή ηνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
ΣΕΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ – ΑΝΑΔΟΥΟΤ
Με ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο ζα κηζζσζεί
ην κεράλεκα ηνπ ζξπκκαηηζηή – ηεκαρηζηή νγθσδψλ, αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ
απνξξηκκάησλ κε ρεηξηζηή ν πξνζθέξσλ πξνο απφδεημε ηεο ηερληθήο ηνπ
ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηελ
θάησζη ειάρηζηε θαη νπζηψδε ηερληθή ηθαλφηεηα θαη απαηηήζεηο:
Δηδηθφηεξα ν ειάρηζηνο εμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ή λα έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ ν πξνζθέξνληαο-αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο είλαη ν
αθφινπζνο ππνινγίδνληαο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ πνπ
ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο κε ην κεράλεκα πνπ ζα κηζζσζεί θαη ιακβάλνληαο
επίζεο ππφςε φηη, εθηφο ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο απνξξηκκάησλ, λα κπνξεί λα
θαιχπηεη θαη κία ειάρηζηε εγγπεκέλε πνζφηεηα:


Σνπιάρηζηνλ έλα ηεκαρηζηή ηθαλφ λα ηεκαρίδεη (κε άκεζε ελαιιαγή)
νγθψδε, αζηηθά, βηνκεραληθά απνξξίκκαηα, κε ηειερεηξηδφκελε ιεηηνπξγία.
Η ηππνδχλακή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 400hp. Σν πιάηνο
ηνπ ξφηνξα ηνπ ηεκαρηζηή λα είλαη >2900mm ελψ ε θίλεζε ηνπ ζα πξέπεη
λα είλαη δηπιή (εθαηέξσζελ) γηα κεγαιχηεξε ηζρχ ηεκαρηζκνχ θαη κε
κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 35 ζηξνθέο/ιεπηφ. Σν ζηάζηεκα κεηαμχ
ησλ θνπηηθψλ λα είλαη ξπζκηδφκελν κεηαμχ 5 θαη 80mm κε κέζε
δπλαηφηεηα ηεκαρηζκνχ >50ton. Θα πξέπεη επίζεο λα θέξεη καγλήηε/
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ηαηλία ζηελ έμνδν ηνπ ηεκαρηζκέλνπ πιηθνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ.
Επί ποινή μη ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ ηοςλάσιζηον ηπειρ ημέπερ ππιν
ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ ππέπει να πποβεί ζε επίδειξη
ηος παπαπάνυ ελάσιζηος, για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ, εξοπλιζμού
πος θα μιζθυθεί.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα
θαη αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ (ρεηξηζηή) θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθφο θαη
κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην
πξνζσπηθφ ηνπ (ρεηξηζηή), ζην πξνο κίζζσζε κεράλεκα ή απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
ή απφ ην πξνο κίζζσζε κεράλεκα.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη κφληκε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε θαη λα
γλσζηνπνηήζεη ηελ δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ ζηνλ Γήκν.
Ο Γήκνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη ν ζξπκκαηηζηήο - ηεκαρηζηήο.
Ο Γήκνο έρεη ην απφιπην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία ζα
αλαθέξεηαη απηή θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη άκεζα κε ηηο
ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.

Θεωρήθηκε, 10/02/2020
Ο Δήμαρχοσ Μυκόνου

Μφκονοσ, 10/02/2020
Ο ςυντάξασ
Ο αναπληρωτήσ προϊςτάμενοσ
του τμήματοσ καθαριότητασ –φδρευςησ
– αποχζτευςησ τησ Δ/νςησ
Περιβάλλοντοσ Εργατοτεχνικοφ
Προςωπικοφ του Δήμου Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Π.Κουκάσ

Δημήτρησ Βαμβακοφρησ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ

A/A

Ανηικείμενο

Μονάδα Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Σιμή
Μονάδορ

Δαπάνη

1

Μίζθυζη
μησανήμαηορ
θπςμμαηιζηή –
ηεμασιζηή
ογκυδών,
αζηικών και
βιομησανικών
αποππιμμάηυν
με σειπιζηή

Μήλαο

6,5

9.000,00

58.500,00

ΦΠΑ 24%

14.040,00

ΤΝΟΛΟ

72.540,00

Ο

ζπλνιηθφο

ελδεηθηηθφο

πξνυπνινγηζκφο

αλέξρεηαη

ζην

πνζφλ

ησλ

72.540,00€

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη
ηνλ Κ.Α 20-6233.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2020.

Θεωρήθηκε, 10/02/2020
Ο Δήμαρχοσ Μυκόνου

Μφκονοσ, 10/02/2020
Ο ςυντάξασ
Ο αναπληρωτήσ προϊςτάμενοσ
του τμήματοσ καθαριότητασ –φδρευςησ
– αποχζτευςησ τησ Δ/νςησ
Περιβάλλοντοσ Εργατοτεχνικοφ
Προςωπικοφ του Δήμου Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Π.Κουκάσ
Δημήτρησ Βαμβακοφρησ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

A/A

1

Ανηικείμενο
Μίζθυζη
μησανήμαηορ
θπςμμαηιζηή –
ηεμασιζηή
ογκυδών,
αζηικών και
βιομησανικών
αποππιμμάηυν
με σειπιζηή

Μονάδα Μέηπηζηρ

Ποζόηηηα

Μήλαο

6,5

Σιμή
Μονάδορ

Δαπάνη

ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

……./…..../2020

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ:
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Αρ. Μελέτησ: 1/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζευρ.
Η κειέηε απηή αθνξά ηελ κίζζσζε κεραλήκαηνο ζξπκκαηηζηή – ηεκαρηζηή κε
ρεηξηζηή νγθσδψλ, αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ. Ωο ρψξνο
εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο νξίδεηαη ν ΥΤΣΑ Γήκνπ Μπθφλνπ. Ο αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη ην κεράλεκα θαη ηνλ ρεηξηζηή απηνχ γηα ηνλ
ηεκαρηζκφ νγθσδψλ, αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα
ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Γήκν. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα δηάζηεκα
έμη (6) κελψλ θαη δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
αλεμαξηήησο ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνο ηεκαρηζκφ πιηθψλ.
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η εξγαζία κπνξεί λα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηζρχνπλ νη
αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα :
1. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
2. Σνπ Ν.3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
3. Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
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5. Σνπ N.4605 Σεχρνο Α’ 52/01.04.2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο
κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ινπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο
ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ
απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη
απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ
έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε
- Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
7. Σσλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εγθπθιίσλ φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί θαη
ηξνπνπνηεζεί.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. χκβαζε
β. Σερληθή Έθζεζε
γ. Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
δ. Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο
ε. Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.

ΆΡΘΡΟ 4ο : Πποζθοπέρ - Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο.
Σν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
κειέηεο θαη ηζρχνπλ απφιπηα ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη
απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη.
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ΑΡΘΡΟ 5ο : Σπόπορ εκηελέζευρ
χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζαο δηαηάμεηο (άξζξν 2ν ηεο παξνχζαο) θαη ηεο παξνχζαο
κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Πποϋπολογιζμόρ Ππομήθειαρ.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ελδεηθηηθά
ζε €58.500,00 ζπλ ΦΠΑ 24% €14.040,00, ήηνη ζπλνιηθά €72.540,00.
ΆΡΘΡΟ 7ο : ύμβαζη και σπόνορ εκηέλεζηρ.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο θαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο ν ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο νθείιεη λα
εξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο ηεο βδνκάδαο (Γεπηέξα έσο θαη
Παξαζθεπή) θαη θαη ειάρηζηνλ απφ ηηο 8:00 πκ έσο θαη ηηο 2:00 κκ. Ο ρεηξηζηήο
νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη θαζεκεξηλψο εκεξνιφγην εξγαζηψλ ην νπνίν ζα πξέπεη
λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηελ δηάζεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο γηα έιεγρν θαη
ην νπνίν ζα παξαδψζεη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο.
Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηηο ζπκβάζεηο έσο ηεο
εμαληιήζεσο ηνπ χςνπο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ
πξνβιεπφκελσλ πνζνηήησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ θαη κέρξη
ηελ αλάδεημε λένπ κεηνδφηε. Δπίζεο ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ
εμαληιήζεη φιεο ηηο πξνυπνινγηζζείζεο πνζφηεηεο.
Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ
ΑΡΘΡΟ 8ο : Άπνηζη ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ
1. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη, λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζε δέθα
(10) εκέξεο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζ' απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο θεξχζζεηαη
έθπησηνο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 .
2. Ο Γήκνο Μπθφλνπ, κεηά απφ απηφ κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ επφκελν θαηά
ζεηξά κεηνδνζίαο ή λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία.
3. Ο Γήκνο Μπθφλνπ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη λα
αλαδεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο
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πνπ έγηλε ζ' απηφλ απφ κέξνο ηνπ αλαδφρνπ πνπ αξλήζεθε ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ποιόηηηα ςλικών
Σν πξνο κίζζσζε κεράλεκα ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Μεηαθοπά-Σοποθέηηζη.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε
κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζσκέλνπ
κεραλήκαηνο ζξπκκαηηζηή – ηεκαρηζηή. Δπίζεο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη γηα θάζε
δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο (ζξπκκαηηζηή – ηεκαρηζηή) ζηνλ ρψξν
πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν Μπθφλνπ.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα είδε ζπλνδεπφκελα κε φζα
πξνβιέπνληαη θαη απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα
κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη κε ηελ πξνζθνξά.
ΆΡΘΡΟ 11ο : Εγκαηάζηαζη μησανήμαηορ
Η εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έσο ηελ νινθιήξσζε απηήο κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δάλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο, θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Παξαιαβήο φηη ηα είδε απνθιίλνπλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο ,
κπνξεί λα δεηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο
ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4412/2016.
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ΆΡΘΡΟ 12ο : Παπαλαβή
Ι. Απμόδιο όπγανο
Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ
221. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16)

ΙΙ. Παποςζία ππομηθεςηή
Καηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρηεί
απφ ηνλ Γήκν Μπθφλνπ πξαγκαηνπνηείηε πνηνηηθφο έιεγρνο θαη καλείηαι λα
παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπµεί, ν αλάδνρνο.
ΙΙΙ. Ποιοηικόρ έλεγσορ
Η ζχµβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη µε έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:
• καθξνζθνπηθή εμέηαζε,
• κεραληθή εμέηαζε,
• κέηξεζε απφδνζεο ,
• πξαθηηθή δνθηκαζία.(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16)
Σν κόζηορ (εάλ ππάξρεη) δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ
πξνκεζεπηή. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16)

IV. Ππυηόκολλο παπαλαβήρ/απόππιτηρ/μακποζκοπικού ελέγσος
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο
ή δεπηεξνβάζµηεο, κοινοποιούνηαι ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο (άξζξν
208 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16)
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V. Δςναηόηηηερ Επιηποπήρ

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο µπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ,
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ µε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16)
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί:
- ηελ αξκφδηα ππεξεζία
- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο,
γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη ην κεράλεκα, ηνπιάρηζηνλ
πένηε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16)
Δάλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο
ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη
ηελ απνκάθξπλζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο εληφο ζπγθεθξηκέλεο
πξνζεζκίαο.
Δθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο, εληφο ηεο ππφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Δξγνδφηεο
δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ,
ηξφπν.
ΆΡΘΡΟ 13ο : Φόποι , ηέλη , κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο,
ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Γήκν.

ΆΡΘΡΟ 14ο : Εςθύνερ και δαπάνερ πος βαπύνοςν ηον ππομηθεςηή
Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ ίδην ή ζε
ηξίηνπο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο ηνπ είδνπο
ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν πξνκεζεπηήο.
Δπίζεο ηα απαηηνχκελα γηα ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε κέζα, ηα πιηθά θαη ηα
κεραλήκαηα γηα ηελ ελαπφζεζή ηνπ ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο, θαζψο
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θαη ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε,
κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
αλάδνρν.
Άπθπο 15ο Λοιπέρ διαηάξειρ
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.

Θεωρήθηκε, 10/02/2020
Ο Δήμαρχοσ Μυκόνου

Κωνςταντίνοσ Π.Κουκάσ

Μφκονοσ, 10/02/2020
Ο ςυντάξασ
Ο αναπληρωτήσ προϊςτάμενοσ
του τμήματοσ καθαριότητασ –φδρευςησ
– αποχζτευςησ τησ Δ/νςησ
Περιβάλλοντοσ Εργατοτεχνικοφ
Προςωπικοφ του Δήμου Μυκόνου

Δημήτρησ Βαμβακοφρησ
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Μίζζσζε κεραλήκαηνο ζξπκκαηηζηή – ηεκαρηζηή νγθσδψλ, αζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ κε ρεηξηζηή γηα
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη δεθαπέληε (15) εκεξψλ

