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Μελέτη Υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης- Οικονομικό Αντικείμενο Σύμβασης 

3. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Εισαγωγή: 

Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου στα πλαίσια της δράσης της ανακύκλωσης έχει επωμιστεί με 

την εκτέλεση των εργασιών συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασίας. 

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία όμως, το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας, δεν επαρκεί για την 

κάλυψη των ανωτέρω εργασιών, αφού αυτό  απασχολείται αποκλειστικά με την αποκομιδή και μεταφορά  

των απορριμμάτων του νησιού, καθώς και με το καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, καθ’ όλη την 

διάρκεια της εβδομάδας, οπότε  θα απαιτηθεί η ανάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ιδιώτη.  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 

στο συνολικό ποσό των 49.600,00 € με ΦΠΑ 24%. 

 

Ύπαρξη πιστώσεων : 

Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον Κ.Α. 

35.6277.0001 του προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου οικονομικού έτους 2020. 

 

CPV: 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταξινομούνται με κωδικούς:  

• 90514000-3 

 

Φορέας χρηματοδότησης : 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 
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2. ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Άρθρο 1ο Γενικά: 

Αφορά στις απαραίτητες εργασίες συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς των ξεχωριστών αποβλήτων 

συσκευασίας (ανακυκλώσιμα υλικά) στο προορισμένο σημείο της ανακύκλωσης (στη θέση Λατομείο).  

Η περισυλλογή θα γίνεται από προκαθορισμένους χώρους απόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών, που υπάρχουν 

σε διάφορα σημεία του Δήμου. 

 

Άρθρο 2ο Απαιτούμενο προσωπικό: 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κάδων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του Δήμου, την μεταξύ τους 

χιλιομετρική απόσταση, καθώς και τον όγκο των αποβλήτων συσκευασίας (ανακυκλώσιμα υλικά) που 

συγκεντρώνονται στους κάδους της ανακύκλωσης σε ημερήσια βάση, υπολογίζεται ότι  το προσωπικό που 

θα απαιτηθεί για τις απαραίτητες εργασίες συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς των αποβλήτων 

συσκευασίας (ανακυκλώσιμα υλικά) δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία (3).  

Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού είναι:  

-ένας (1) οδηγό 

-δύο (2) εργάτες 

 

Άρθρο 3ο Αναλώσιμα-Εξοπλισμός: 

Στα πλαίσια της παροχής της υπηρεσίας, εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί και ένα ποσό που αφορά  την 

προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων αλλά και του απαραίτητου εξοπλισμού που χρειάζεται για την υλοποίηση 

της ανακύκλωσης.  

Α) Αναλώσιμα: 

• Σακούλες για οικιακή χρήση 

• Σακούλες κάδων ανακύκλωσης 

• Προμήθεια ειδών ασφαλείας και ρουχισμού προσωπικού 

 

Άρθρο 4ο Διάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών: 

Η διάρκεια της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα είναι έως την 31η/12/2020. 

 

Άρθρο 5ο Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφοράς: 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη σύμβαση εργασίας στην οποία  υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

 



Οι ενδιαφερόμενοι στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν: 

- εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, (κόστος προσωπικού, κόστος 

αναλώσιμων) 

- το εργολαβικό τους κέρδους και  

- το κόστος  των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Εργασίες συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς των αποβλήτων 

συσκευασίας (ανακυκλώσιμα υλικά) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Κόστος προσωπικού (μέχρι 3 άτομα) 32.000,00 

2 Αναλώσιμα 5.000,00 

3 Εργολαβικό κέρδος 2.000,00 
4 Λοιπές κρατήσεις 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 

ΦΠΑ 9.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 49.600,00 
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

Άρθρο 2ο:   Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις του N.4412/2016.  

 

Άρθρο 3ο :Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

Άρθρο 4:   Κατακύρωση – σύναψη   σύμβασης   ( άρθρο  105  του Ν.4412/2016)  

Μετά την  επέλευση   των εννόμων  αποτελεσμάτων  της απόφασης κατακύρωσης , η αναθέτουσα  αρχή  

προσκαλεί  τον ανάδοχο  να προσέλθει   για τη υπογραφή   του συμφωνητικού, εντός  είκοσι (20) ημερών  

από την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας   και την  εγγυητική  

καλής εκτέλεσης  σύμφωνα  με το άρθρο  72 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 5:  Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 

στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 6:   Εγγυήσεις 

• Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατοχύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται  να καταθέσει  πριν  ή κατά   

την υπογραφή της  σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος  της  οποίας  καθορίζεται σε ποσοστό   5% 

επί της αξίας σύμβασης εκτός  ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολο 

της μετά την οριστική ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιών που ορίζονται στη σύμβαση.  

 

Άρθρο 7: Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν 

να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με  την κείμενη   νομοθεσία.  

 

Άρθρο 8: Πλημμελής Εκτέλεση υπηρεσιών 

Εάν κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 9: Φόροι , τέλη, κρατήσεις 



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους , τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 10:  Παραλαβή Υλικών – Πληρωμή 

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε 

φορά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11  του Ν. 4412/2016. Η 

ολοκλήρωση των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τον διαγωνισμό χρόνο. Η 

πληρωμή της αξίας όπως ορίζεται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 11:  Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία προσφοράς: 

H κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές  απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική 

προσφορά. 

 

Άρθρο 12:   Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη σύμβαση εργασίας στην οποία  υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
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4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥΚΑΣΟΥ 

 

Στοιχεία συμμετέχοντα 

Επωνυμία : ………………….. 

Διεύθυνση : …………………. 

Τηλέφωνο : ………………….  

Fax: …………………. 

Email: …………………. 

Τίτλος προμήθειας: …………………. 

Αριθμός διακήρυξης: …………………. 

 

Εργασίες συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς των αποβλήτων 

συσκευασίας (ανακυκλώσιμα υλικά) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 Κόστος προσωπικού (μέχρι 3 άτομα) ……… 

2 Αναλώσιμα ……… 

3 Εργολαβικό κέρδος ……… 
4 Λοιπές κρατήσεις ……… 

ΣΥΝΟΛΟ ……… 

ΦΠΑ ……… 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ……… 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 


