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ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ 451/2018
ΘΔΚΑ: Έγθρηζε ηετληθώλ προδηαγραθώλ θαη απεσζείας αλάζεζε γηα ηελ παροτή
ηες σπερεζίας «Κεηαθορά 180 ηλ αλαθσθιώζηκωλ σιηθώλ ζσζθεσαζίας θαη 50 ηλ
αλαιογούληος σποιείκκαηος»
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΡΔΒΔΕΑ
Έρνληαο ιάβεη ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ)
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 118 θαη 120
4. Σελ 135/2018 απόθαζε Γ.. γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Μεηαθνξά
αλαθπθιώζηκσλ δεκνηηθώλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο 2018-19»
5. Σελ 191/2018 απόθαζε Γ.. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο
6. ηελ από 10.07.2018 Σερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Αγξνη. Αλάπηπμεο Πεξηβάιινληνο
Καζαξηόηεηαο & Πξαζίλνπ
7. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο
8. Σελ Πξάμε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο αξηζ. 340/2018 πνζνύ € 5.952,00 ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ
02.20.6277.001 θαη 31.000,00 ζε βάξνο ηνπ θσδηθνύ 02.20.6277.002 ηνπ ηζρύνληα
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018.
9. Σελ Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αξηζ. 271/2018 (ΑΓΑ: 7ΜΓΦΧΞΥ-ΓΒ) κε ηελ
νπνία δηαηέζεθε ε απαηηνύκελε πίζησζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πξνθαινύκελεο
δαπάλεο.
10. Σελ ππ΄ αξηζ. 14475/10.07.2018 Πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ καο
11. Σελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε από ηελ ΔΝACT Α.Δ.(αξ. πξση. 14727/12.07.2018)
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ
1. Δγθρίλοσκε ηελ κε απεπζείαο αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «Μεηαθνξά 180
ηλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη 50 ηλ αλαινγνύληνο ππνιείκκαηνο»,
2. Δγθρίλοσκε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ «Μεηαθνξά 180 ηλ αλαθπθιώζηκσλ
πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θαη 50 ηλ αλαινγνύληνο ππνιείκκαηνο», σο εμήο:
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η παξνύζα αθνξά ηε κεηαθνξά ζην ΚΓΑΤ Αγξηλίνπ, ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ηνπ
Γήκνπ Πξέβεδαο, ζπλνιηθνύ βάξνπο 180 ηόλσλ, θαζώο επίζεο θαη ηελ επηζηξνθή από ην
ΚΓΑΤ θαη κεηαθνξά απηνύ ζην ΥΤΣΑ Καξβνπλαξίνπ ηνπ αλαινγνύληνο ππνιείκκαηνο,
ζπλνιηθνύ βάξνπο 50 ηόλσλ, πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δηαινγή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ.
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη σο εμήο: Ο Αλάδνρνο κε ηελ αλάιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ύκβαζεο ζα εγθαηαζηήζεη ζην ρώξν κεηαθόξησζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί, ζηε ΒΙ. ΠΔ.
Πξέβεδαο, ηνλ εμνπιηζκό πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Η πιήξσζε
ηνπ εμνπιηζκνύ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
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θαζεκεξηλά κε επζύλε ηνπ Γήκνπ. Με ηελ πιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνύ απηνύ, ν Γήκνο
Πξέβεδαο εηδνπνηεί ηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ζηελ απνκάθξπλζε ησλ πιεξσκέλσλ κέζσλ
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζηελ ηαπηόρξνλε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άδεηα. ηε ζπλέρεηα
ν Αλάδνρνο κεηαθέξεη ηα πιεξσκέλα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζην ΚΓΑΤ Αγξηλίνπ
όπνπ γίλεηαη ε δηάζεζε ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. Δθόζνλ θαηά ηε δηαινγή ησλ
αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζην ΚΓΑΤ Αγξηλίνπ, πξνθύςεη ππνιεηκκαηηθό
θνξηίν απνξξηκκάησλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεηαθέξεη ην θνξηίν θαη λα
δηαζέζεη απηό ζην ΥΤΣΑ Καξβνπλαξίνπ.
Ο απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη:



Σέζζεξα (4) κεηαιιηθά απνξξηκκαηνθηβώηηα ρσξίο ζπκπίεζε ρσξεηηθόηεηαο 30-40 m3
Γύν (2) ηνπιάρηζηνλ εηδηθά νρήκαηα ηύπνπ ζπξκνύ, απνηεινύκελα από ην ξπκνπιθό
ηξηώλ αμόλσλ κε κεραληζκό θόξησζεο ηύπνπ γάληδνπ hooklift θαη ξπκνπιθνύκελν
όρεκα πιήξσο ζπκβαηό κε ην ξπκνπιθό θαη ηα αληίζηνηρα θνληέηλεξ, ζύγρξνλεο
αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ EURO 3.

Η κεηαθνξά ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ελόο (1) κήλα
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Δθ όζνλ θαηά ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα
νινθιεξσζεί ν αληίζηνηρνο δηαγσληζκόο ε παξνύζα ζύκβαζε ιύεηαη απηνδίθαηα, αθόκε θαη
αλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί νη πξνϋπνινγηδόκελεο πνζόηεηεο.
3. Αλαζέηοσκε απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, βάζεη
πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο ππνβιεζείζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο :

α/α

Δίδος εργαζίας

Άξζξν
1

Μεηαθνξά ελόο ηόλνπ αλαθπθιώζηκσλ
πιηθώλ Γήκνπ Πξέβεδαο , ζην ΚΓΑΤ
Αγξηλίνπ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ
αλαινγνύληνο ζε απηόλ ππνιείκκαηνο
πνπ ζα πξνθύςεη θαηά ηε δηαινγή, ζηελ
Πξέβεδα

Άξζξν
2

ησλ

ζρεηηθώλ

Κολάδα
Κέηρεζες

Ποζόηεηα

ton

180,00

32,00

5.760,00

ton

50,00

16,00

800,00

Μεηαθνξά ελόο ηόλνπ ππνιείκκαηνο
από ηελ Πξέβεδα ζην ΥΤΣΑ
Καξβνπλαξίνπ

Σηκή
Κολάδας
ζε €

Γαπάλε
ζε €

Άζροηζκα εργαζηώλ

6.560,00

Φ.Π.Α. 24 %

1.574,40

σλοιηθός προϋποιογηζκός (κε Φ.Π.Α.)

8.134,00

ζηνλ παξαθάησ νηθνλνκηθό θνξέα :
Δπωλσκία

Γηεύζσλζε

ΑΦΚ

ENACT A.E.

Ιεωθ. Σ. Ληάρτοσ ΣΘ
45110 Ηωάλληλα

800410734
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