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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε επειγόντως, καθώς από την ∆ευτέρα 17.9.2018 και 
κλιµακούµενα µέχρι και την Κυριακή 23.9.2018 ο Σύλλογος ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
Νοµού Αττικής (ΣΥ∆ΗΚΥ) ∆ήµου ∆ιονύσου έχει κηρύξει στάση εργασίας για όλα τα µέλη του, έχει 
επιπλέον αποκλείσει τον χώρο του Αµαξοστασίου ακόµη και από υπαλλήλους που δεν συµµετέχουν 
στις κινητοποιήσεις και η αποκοµιδή των απορριµµάτων δεν πραγµατοποιείται στις ∆ηµοτικές 
Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Λόγω της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί στο ∆ήµο µας µε την συσσώρευση των απορριµµάτων 
και τις υψηλές ακόµη για την εποχή θερµοκρασίες και τους κινδύνους που µπορούν να 
προκληθούν στην δηµόσια υγεία κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα ανάθεση της αποκοµιδής σε 
ιδιωτική εταιρεία (υπ’ αρ. 3677/30231/21.9.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου). 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου επιθυµεί την προµήθεια υπηρεσίας αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων και 
ανακύκλωσης µε χρήση απορριµµατοφόρων οχηµάτων χωρητικότητας από 5-22m3 µε οδηγό και 
πλήρωµα για τη διεξαγωγή δέκα (10) δροµολογίων ηµερησίως, διάρκειας οκτώ (8) ωρών, µε 
µεταφορά και απόρριψη των απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Λιοσίων ή όπου αλλού εντός Αττικής 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται το όχηµα, ο οδηγός και δύο (2) εργάτες αποκοµιδής, καθώς επίσης τα 
καύσιµα και λοιπά κόστη πχ λιπαντικά, ασφάλιση οχηµάτων και προσωπικού κλπ. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται για τον εξοπλισµό του πληρώµατος µε τα απαιτούµενα Μέσα Ατοµικής Προστασίας. 
 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Αυτοκινητο-
ηµέρες 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  

1 Απορριµµατοφόρο 22m3 20 400 8000 

2 Απορριµµατοφόρο 16 m3 60 380 22800 

3 Απορριµµατοφόρο 5 m3 20 350 7000 

  100   

   ΣΥΝΟΛΟ 37.800 

   ΦΠΑ 24% 9.072 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.872,00 

 
Ολογράφως: Σαράντα Έξι χιλιάδες Οχτακόσια Εβδοµήντα ∆ύο ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. 
 

∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές και µπορούν να αυξοµειωθούν ανάλογα µε τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού ποσού. 
Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να προσκοµίσει άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων που θα 
χρησιµοποιήσει και όπου θα φαίνεται η χωρητικότητά τους. 
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύει για δέκα (10) ηµέρες ή µέχρι την διεξαγωγή των εκατό 
(100) δροµολογίων ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αποκοµιδή των απορριµµάτων από όλες τις 
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου. Η σύµβαση δύναται να διακοπεί πριν την ολοκλήρωσή της, 
εφόσον η Υπηρεσία Καθαριότητας ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά. 
 



Η χρέωση του ποσού θα γίνει από τον Κ.Α. 20.6277.0005 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εργασιών 
καθαριότητας, οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων 
των 7 δηµ. κοινοτήτων του ∆ήµου)» οε 2018. 
Το CPV της προµήθειας είναι 90000000-7 µε τίτλο «Υπηρεσίες λυµάτων, απορριµµάτων, καθαρισµού 
και περιβαλλοντικές υπηρεσίες». 
 
   Ο Συντάξας         Θεωρήθηκε 
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