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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 47.300,00 € 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου η Δι.Α.Νο.Χ. ΑΕ να αναδείξει 

ανάδοχο για την παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ του Νομού  Χίου.  

Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς λόγω 

έλλειψης μόνιμου προσωπικού, δυσχεραίνονται οι εργασίες λειτουργίας του έργου. 

Οι δύο ( 2)  δράσεις που πρέπει να καλυφθούν αφορούν την :  

- Παροχή υπηρεσιών υγειονομικής ταφής, διάστρωσης, συμπίεσης και 

εναπόθεσης των  απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

και τον κανονισμό λειτουργίας των ΧΥΤΑ. 

- Εργασίες εκσκαφής, φόρτωσης, μεταφοράς υλικού στο κύτταρο του ΧΥΤΑ. 

Οι παραπάνω εργασίες  είναι άκρως απαραίτητες και αναγκαίες για την 

λειτουργία του ΧΥΤΑ και κατόπιν τούτου, για λόγους που επιτάσσει η δημόσια υγεία 

και η προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι ο ΧΥΤΑ βρίσκεται σε πολύ 

μικρή απόσταση από οικισμούς (Βέσσας, Αρμολίων, Πυργίου, Ελάτας και από 

στρατόπεδα)  και προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, η 

κάλυψη των θέσεων για τη λειτουργία των δύο (2) παραπάνω δράσεων, η οποία 

κρίνεται επιτακτική, ζητείται να γίνει μέσω πρόχειρου διαγωνισμού και μέχρι του 

ποσού των 47.300,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 17%, για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, με 

έναρξη από την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για το σύνολο 

των δύο (2) παραπάνω δράσεων, αρκεί να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για την 

άσκηση των συγκεκριμένων εργασιών, καθώς και την αποδεδειγμένη εμπειρία πάνω 

από  εικοσιτέσσερις  (24) μήνες στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.  

Για την ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ, κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση του, 

με συγκεκριμένες ειδικότητες.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, ότι το 

προσωπικό που θα απασχολήσει, θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 

την ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ (π.χ. Απαιτούμενες γνώσεις ανάλογα με την 

ειδικότητα, εμπειρία, υλικά προστασίας προσωπικού, ασφάλιση των εργαζομένων, 

και γενικότερα όλα τα απαραίτητα μέσα, για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του 

Χ.Υ.Τ.Α) και θα αποτελείται, σύμφωνα και με τα όσα αναγράφονται στον Κανονισμό 

Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δι.Α.Νο.Χ. ΑΕ, καθώς και από τον Κανονισμό 

λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργίας ΧΥΤΑ του ΕΠΠΕΡΑΑ, από  άτομα με 

τα παρακάτω προσόντα : 

- Διάθεση Φορτηγού αυτοκινήτου  με τον Οδηγό Φορτηγού αυτοκινήτου με 

δίπλωμα, για την παροχή της υπηρεσίας της χωματοκάλυψης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  47.300,00 € 

   



- Έναν (1) Χειριστή Προωθητήρα/Εκσκαφέα –Οδηγό με δίπλωμα  για χειριστή 

προωθητήρα, δίπλωμα εκσκαφέα και δίπλωμα οδηγού με ανάλογο δίπλωμα.  

Με την προσφορά του ο κάθε υποψήφιος θα δώσει πλήρη και αναλυτικά στοιχεία της 

εταιρείας του και των δύο (2) απασχολούμενων, όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους 

ταμεία, τους Απολυτήριους Τίτλους και Πιστοποιήσεις που θα φέρουν, καθώς και 

όποιο άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο.  

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος που πληροί τους όρους συμμετοχής του στο 

διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των 

δράσεων, συμπεριλαμβανομένου των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολουμένων 

στο έργο, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εξόδου δύναται να προκύψει και αφορά 

τους συγκεκριμένους  απασχολούμενους.  

Η αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων του υποψήφιου 

αναδόχου θα πρέπει να είναι πάνω από εικοσιτέσσερις (24) μήνες και θα ληφθεί υπ’ 

όψιν κατά προτεραιότητα. 

 

Η περιγραφή της εργασίας κάθε ενός από τους απασχολούμενους, αναλύεται 

διεξοδικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  

Ο προϋπολογισμός των 47.300,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 17%, αφορά κάθε δαπάνη 

για την επτάμηνη πενθήμερη (Δευτέρα έως Παρασκευή) εργασία των 

απασχολούμενων στο έργο. Το ωράριο εργασίας, αποτελεί και ωράριο λειτουργίας 

του ΧΥΤΑ. 

Σε περίπτωση αργιών, όπου ο ΧΥΤΑ δε λειτουργεί και συμπίπτουν με το 

χρονικό διάστημα της υπηρεσίας, ο ανάδοχος δε θα φέρει καμία ευθύνη και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο ούτε απομειούται μέρος του συνολικού ποσού που έχει να λάβει 

ούτε προβλέπεται παράταση του χρονικού διαστήματος δράσης της υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο προϋπολογισμός των 47,300,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 17%, 

αφορά - όπως γράφτηκε παραπάνω - οποιαδήποτε δαπάνη που μπορεί να προκύψει 

για την εργασία όλων των απασχολούμενων και η Δι.Α.Νο.Χ. ΑΕ δεν οφείλει να 

αποδώσει τίποτε παραπάνω από το ποσό που θα αναγράφεται στην οικονομική 

προσφορά του κάθε υποψηφίου αναδόχου.  

Η πίστωση για το συγκεκριμένο ποσό θα βαρύνει το  κωδικό «62.07.01.0817» του 

προϋπολογισμού του 2020 της, Δι.Α.Νο.Χ.  Α.Ε. 

 

 

              Χίος, 28/02/2020                                                   Χίος 28/02/2020         

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                            Ο Δ/ντης  Τ.Υ.Δ.Χ.                

                                                                                                        κ.α.α 

 

 

 

 

          Παντελής   Τσαγρής         Ελευθέριος  Παπαλάνης  

           



 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μονάδα  Ποσότητα 
Τιμή  

μονάδος  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ 17%) 

1 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών για τη λειτουργία 

του ΧΥΤΑ του Νομού Χίου  

σύμφωνα με τους όρους της 

Τεχνικής Έκθεσης 

Μήνας 7 6.757,14 47.300,00 

 ΦΠΑ 17% (περίπου) 8.041,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  55.341,00 

              

 

             Χίος, 28/02/2020                                                    Χίος 28/02/2020          

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                            Ο Δ/ντης  Τ.Υ.Δ.Χ.                

                                                                                                        κ.α.α 

 

 

          Παντελής   Τσαγρής         Ελευθέριος  Παπαλάνης       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας 

 

Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου η Δι.Α.Νο.Χ. ΑΕ να αναδείξει 

ανάδοχο για την παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του 

ΧΥΤΑ του Νομού Χίου.  

Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς λόγω 

έλλειψης προσωπικού, δυσχεραίνονται οι εργασίες λειτουργίας του έργου. 

Οι δύο (2) δράσεις που πρέπει να καλυφθούν αφορούν την :  

- Παροχή υπηρεσιών υγειονομικής ταφής, διάστρωσης, συμπίεσης και 

εναπόθεσης των  απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

και τον κανονισμό λειτουργίας των ΧΥΤΑ. 

- Εργασίες εκσκαφής, φόρτωσης, μεταφοράς υλικού στο κύτταρο του ΧΥΤΑ. 

Οι παραπάνω εργασίες  είναι άκρως απαραίτητες και αναγκαίες για την 

λειτουργία του ΧΥΤΑ και κατόπιν τούτου, για λόγους που επιτάσσει η δημόσια υγεία 

και η προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι ο ΧΥΤΑ βρίσκεται σε πολύ 

μικρή απόσταση από οικισμούς (Βέσσας, Αρμολίων, Πυργίου, Ελάτας και από 

στρατόπεδα)  και προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, η 

κάλυψη των θέσεων για τη λειτουργία των δύο (2) παραπάνω δράσεων, η οποία 

κρίνεται επιτακτική, ζητείται να γίνει μέσω πρόχειρου διαγωνισμού και μέχρι του 

ποσού των 47.300,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ 17%, για χρονικό διάστημα επτά  (7) μηνών, 

με έναρξη από την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
   

Διατάξεις που ισχύουν 

 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

ισχύει, 

2. του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (όπως 

ισχύει) 

3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της 

Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»   

5.  του άρθρου 20 παρ.13 του Ν.3731/08.  

6.   του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 

7. της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42Α) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   

Συμβατικά Τεύχη 

 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 α) ο προϋπολογισμός  μελέτης. 

β) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

γ) η τεχνική περιγραφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   

Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό  

κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

Σύμβαση 

 

Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο ανάθεση αυτής, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των είκοσι 

(20) ημερών, να υπογράψει τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  

Προθεσμίες 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο της παροχής 

υπηρεσίας εντός προθεσμίας επτά  (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
   

Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους 

υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

Ενημέρωση του αναδόχου 

 



Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύμβασης που θα υπογραφεί θεωρείται ότι έχει εξετάσει 

τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε 

αξίωση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα 

οφείλονται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις καθορισμένες 

απαιτήσεις ή τους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

Τρόπος πληρωμής του αναδόχου 

 

Για την Παροχή Υπηρεσίας η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 47.300,00 € άνευ 

του ΦΠΑ. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 

Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 10
ο
   

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειμένων 

διατάξεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  

Παραλαβή της Υπηρεσίας 

 

Η παραλαβή της παρεχόμενης Υπηρεσίας θα γίνει παρουσία του αναδόχου από 

επιτροπή παραλαβής που συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν κατά 

την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της παραλαμβανόμενης Υπηρεσίας ή 

την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτής. 

 Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της 

Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η Εταιρεία δικαιούται να 

προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και 

κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
   

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

              Χίος, 28/02/2020                                                    Χίος 28/02/2020          

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                            Ο Δ/ντης  Τ.Υ.Δ.Χ.                

                                                                                                        κ.α.α 

 

 

 

          Παντελής   Τσαγρής                                                  Ελευθέριος  Παπαλάνης       


