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                                                ΕΡΓΟ  :   «Συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
                                                                                              (Α.Σ.Α) των Δ.Ε. Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου     

                                                                                    και  Κιλελέρ και   Ανακυκλώσιμων   Υλικών των Δ.Ε.   
  Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου, όπως και η μίσθωση 

μηχανικού σαρώθρου (με οδηγό)». 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (χωρίς  Φ.Π.Α.} για 2 έτη  1.170.967,74€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (με  Φ.Π.Α.} για 2 έτη   1.452.000,00 € 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Για την «Συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) των Δ.Ε. Νίκαιας, 

Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ και Ανακυκλώσιμων Υλικών των Δ.Ε. 
Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου όπως και τη μίσθωση μηχανικού σαρώθρου (με οδηγό)» 



 

Τεχνική Έκθεση 

Η παρούσα μελέτη, αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών για δύο έτη. 

• Αποκομιδή & μεταφορά των σύμμεικτων Απορριμμάτων  (συλλογή και μεταφορά στερεών 

αποβλήτων) 

• Αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών 

• Καθαρισμός οδών και πλατειών με μηχανικό σάρωθρο. 

Οι υπηρεσίες αυτές, θα παρασχεθούν στο Δήμο Κιλελέρ όπως αυτός συνίσταται σύμφωνα με τον 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω. 

Οι υπολογισμοί για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνουν σε συμφωνία με την ΚΥΑ 

114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων». 

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, με προϋπολογισμό δαπάνης 1.170.967,74€ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και με συνολικό προϋπολογισμό , περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

1.452.000,00  €. 

1. Γενικά  

Ο Δήμος Κιλελέρ αποτελεί ένα από τους επτά (7) Καλλικρατικούς Δήμους της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας και ταυτόχρονα τον τέταρτο μεγαλύτερο από πληθυσμιακή άποψη Δήμο του 
Νομού. Αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες  της Νίκαιας, του Πλατυκάμπου, του 
Αρμενίου, του Κραννώνα  και του Κιλελέρ. Από γεωγραφική άποψη παρουσιάζει ανάγλυφο με 
ομαλότητα, δίχως υψομετρικές εξάρσεις, καθώς επίσης και σχετικά καλή συνοχή γειτνίασης των 
Δημοτικών Ενοτήτων και κατ’ επέκταση των Τοπικών Κοινοτήτων. 
Κατά την χειμερινή και την θερινή περίοδο δεν παρατηρείται σημαντική πληθυσμιακή μεταβολή, 
για τον λόγο αυτό η διαχείριση των παραγόμενων ποσοτήτων σε αστικά απορρίμματα δεν απαιτεί 
ιδιαίτερο σχεδιασμό, αφού το πρόγραμμα παραμένει σταθερό για όλες τις εποχές του έτους.   

1.1.   Πληθυσμιακή κοινότητα του Δήμου - Παραγόμενα απορρίμματα 

Ο εξυπηρετούμενος σταθερός πληθυσμός ο οποίος λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να 

υπολογιστούν οι παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων, γίνεται με βάση τα στοιχεία της 

απογραφής που διενήργησε η ΕΣΥΕ το 2011. Πληθυσμιακά ο Δήμος Κιλελέρ σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή ανέρχεται σε 20.854 κατοίκους. 

Ο πληθυσμός ανά δημοτική ενότητα και κοινότητα παρουσιάζεται  παρακάτω : 

I.Δημοτική Ενότητα Νίκαιας,  
✓   Κοινότητα  Νίκαιας  3.876,   
✓   Κοινότητα       Δίλοφου 124, 
✓   Κοινότητα       Ζάππειου 547, 
✓   Κοινότητα       Μοσχοχωρίου 244, 
✓   Κοινότητα       Μύρων 841, 
✓  Κοινότητα       Νέας  Λεύκης   152, 
✓   Κοινότητα       Καρυών  517, 
✓  Κοινότητα        Χαράς     234 
 
Σύνολο Πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας  Νίκαιας               6.535 

II.Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου,  
✓   Κοινότητα   Πλατυκάμπου 1.804, 
✓   Κοινότητα       Γαλήνης  1.030, 
✓   Κοινότητα       Γλαύκης  707, 
✓  Κοινότητα       Ελευθέριου   347, 
✓   Κοινότητα       Μελίας    501, 



 

✓  Κοινότητα       Μελισσοχωρίου  854, 
✓   Κοινότητα       Ναμάτων            105, 
✓   Κοινότητα       Ομορφοχωρίου   743, 
✓   Κοινότητα       Χάλκης    1.896, 
 
Σύνολο Πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου        7.896 

III.Δημοτική Ενότητα Αρμενίου 
✓   Κοινότητα        Αρμενίου     756, 
✓   Κοινότητα           Μεγ. Μοναστηρίου    543, 
✓  Κοινότητα           Νίκης 480, 
✓   Κοινότητα           Σωτηρίου 317,  
 
Σύνολο Πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας  Αρμενίου                 2.096 

IV.Δημοτική Ενότητα  Κιλελέρ 
✓   Κοινότητα        Κιλελέρ Κυψέλης       551, 
✓  Κοινότητα           Αγναντερής    243, 
✓  Κοινότητα           Καλαμακίου         486, 
✓  Κοινότητα           Μελισσας 350, 
✓  Κοινότητα           Νέο Περιβόλι 408, 
 
Σύνολο Πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας Κιλελέρ                      2.038 

V.Δημοτική Ενότητα  Κραννώνα 
✓  Κοινότητα        Κραννώνα                       177, 
✓  Κοινότητα           Αγίου Γεωργίου             141, 
✓ Κοινότητα           Αγίων Αναργύρων         683, 
✓  Κοινότητα           Βουναίνων                      305, 
✓  Κοινότητα           Δοξαρά                            160,    
✓  Κοινότητα           Κυπάρισσου                   228, 
✓  Κοινότητα           Μαυροβουνίου              233, 
✓ Κοινότητα           Μικρού Βουνού             233, 
✓  Κοινότητα           Ψυχικού                           129, 
 
Σύνολο Πληθυσμού Δημοτικής Ενότητας  Κραννώνα               2.289 
 
Το άθροισμα του πληθυσμού του Δήμου Κιλελέρ είναι      20.854  
Για τη  Δ.Ε. Κραννώνα γίνεται αναφορά καθαρά για πληροφοριακούς λόγους, δεδομένου ότι στην 
Δ.Ε. αυτή, αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων θα διενεργούν τα απορριμματοφόρα και το 
προσωπικό του Δήμου Κιλελέρ. 
Σε συνέχεια των παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο του Πληθυσμού, των Δημοτικών Ενοτήτων 
Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ ανέρχεται περίπου στους 18.565 
κατοίκους, ο οποίος πληθυσμός αφορά το αντικείμενο μελέτης της υπηρεσίας της αποκομιδής. 
Η παραπάνω πληθυσμιακή ανάλυση είναι απαραίτητη να γνωστοποιηθεί προς τους υποψηφίους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, δεδομένου ότι με βάση τον πληθυσμό των Δ.Ε. Νίκαιας, 
Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ  του Δήμου Κιλελέρ προκύπτει η παραγόμενη ποσότητα των 
αστικών απορριμμάτων και η οποία στηρίζεται στα στοιχεία του Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας, (ζυγολόγια 
απόρριψης) και ανέρχεται σε περίπου 6.500 τόνους ετησίως, άρα ανά κάτοικο η ετήσις παραγωγή 
απορριμμάτων, αντιστοιχεί σε περίπου 350 kgr. 
 
1.2.Αριθμός  κάδων  αστικών  απορριμμάτων (πράσινος κάδος) 
 
Στη συνέχεια αναφέρεται ο αριθμός των κάδων απορριμμάτων, όπως αυτοί είναι κατανεμημένοι 
ανά Δημοτική Ενότητα, σε κάθε Τοπική Κοινότητα, σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία του 



 

Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης-Συντήρησης Πρασίνου και Διαχείρισης Οχημάτων-
Μηχανημάτων: 
 

I.Δημοτική Ενότητα Νίκαιας                  1.377  (964 χωρητικότητας 240 lt + 
                                                                                   413 χωρητικότητας 660lt) 

II.Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου     1.708  (1.196 χωρητικότητας 240 lt +  
                                                                                   512 χωρητικότητας  660lt) 

III.Δημοτική Ενότητα Αρμενίου                 528   (416 χωρητικότητας 240 lt +  
                                                                                   112 χωρητικότητας 660lt)  

IV.Δημοτική Ενότητα Κιλελέρ                    506    (296 χωρητικότητας 240 lt + 
                                                                                   210 χωρητικότητας 660lt) 
Σύνολο κάδων:                                           4.119 

Μετά την λεπτομερή αναφορά των στοιχείων  που αφορούν τον πληθυσμό, τις Δημοτικές Ενότητες, 
τις Κοινότητες, τον αριθμό των υφιστάμενων κάδων, τις ετήσιες παραγόμενες ποσότητες 
απορριμμάτων και τα προβλεπόμενα κόστη (προϋπολογισμός) λειτουργίας,  η υπηρεσία της 
αποκομιδής και μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο του 
έργου σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί από το Τμήμα Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης-Συντήρησης Πρασίνου και Διαχείρισης Οχημάτων-Μηχανημάτων. 
 

2. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης  

2.1. Αποκομιδή Αστικών  Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) 

 Ο Ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες αποκομιδής αστικών απορριμμάτων στις Δ.Ε. Νίκαιας, 

Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου του Δήμου Κιλελέρ, με το κατάλληλο μηχανολογικό 

εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό (οδηγοί και συνοδοί εργάτες αποκομιδής), με δική του ευθύνη 

και δαπάνες. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, 

για χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο ετών. Τέλος, 

η απόρριψη των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται σε νόμιμα λειτουργούντα χώρο διάθεσης 

και, συγκεκριμένα, στον Χ.Υ.Τ.Α  Λάρισας. 

Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο ανά Δημοτική Ενότητα (Νίκαιας, 

Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ) ως εξής : 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι 

κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι 

χώροι που είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός των τυποποιημένων κάδων 

απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

Ακόμη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων στις 

θέσεις που θα υποδειχθούν και τοποθετηθούν από τον Δήμο νέοι κάδοι απορριμμάτων είτε από 

οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του υποδειχτεί από την προϊσταμένη αρχή στην περίπτωση που η 

τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. 

Ο Ανάδοχος  με αποκλειστική του ευθύνη θα επαναφέρει τους κάδους στις καθορισμένες από τον 

Δήμο θέσεις και θα μεριμνά για την καλή λειτουργία τους (τροχοί, φρένο, καπάκι, ποδοστήριο 

κ.λπ.). 

 Από την ανάλυση που ακολουθεί δίνεται η συχνότητα και  ο τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής.  
Δημοτική Ενότητα Νίκαιας:  



 

Νίκαια τρείς φορές (3) την εβδομάδα, Νέες Καρυές, Ζάππειο, Νέα Λεύκη, Μοσχοχώρι, Κυπαρίσσια, 
Καλό Νερό, Μύρα, Σοφό, Δίλοφο, Χαρά, δύο (2) φορές την εβδομάδα.  

•          Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου: 

Πλατύκαμπος, Γαλήνη, Χάλκη τρείς φορές (3) την εβδομάδα, Γλαύκη, Μελισσοχώρι, Πρόδρομος, 
Μελία, Αναγέννηση, Ομορφοχώρι, Ελευθέριο, Νάματα, δύο (2) φορές την εβδομάδα.  
 
Δημοτική Ενότητα Αρμενίου:  
Αρμένιο, Μεγάλο Μοναστήρι, Αχίλλειο, Νίκη, Σωτήριο, δύο (2) φορές την εβδομάδα.  
 
Δημοτική Ενότητα Κιλελέρ: Κιλελέρ, Κοκκινές, Αγναντερή, Αγροκήπιο, Μέλισσα, Λοφίσκος, 
Καλαμάκι, Νέο Περιβόλι, δύο (2) φορές την εβδομάδα.  
 
ΒΙΠΑ:  
Η αποκομιδή από τις βιομηχανικές  περιοχές Νίκαιας και οδών Βόλου, Φαρσάλων και Συκουρίου 
θα πραγματοποιείται τρεις (3) φορές την εβδομάδα, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα εκδίδει ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος. 
Η μέση απόσταση που θα πρέπει να διανύσει ένα απορριμματοφόρο κατά την διάρκεια της 
αποκομιδής είναι περίπου 70km, ενώ η μέση απόσταση για την απόρριψη στον Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας 
είναι 70 km μετ’ επιστροφής.  Επομένως το κάθε απορριμματοφόρο θα διανύει, κατά προσέγγιση, 
ανά δρομολόγιο 140km. 
Αναλύοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, για την εκτέλεση του έργου και, προκειμένου να  
παρασχεθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, απαιτούνται τα παρακάτω:  
1. Πέντε (5) απορριμματοφόρα, ένα εκ των οποίων θα είναι εφεδρικό.  
2. Τέσσερις  (4) οδηγοί. 
3. Οκτώ (8) εργάτες αποκομιδής . 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους η αποκομιδή θα εκτελείται με τέσσερα (4) απορριμματοφόρα 
οχήματα και θα υπάρχει πάντα διαθέσιμο ένα (1) εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα, όπως 
περιγράφεται παρακάτω. 

▪ Ως πλήρης απασχόληση ορίζεται η εργασία εξήμισι (6,5) ωρών ανά ημέρα, έξι (6) ημερών 

την βδομάδα. 

▪ Σύμφωνα με τα παραπάνω για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων, απαιτείται ο 

ανάδοχος να διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: 

▪ Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα, κλειστού τύπου, τριών αξόνων, οπίσθιας 

φόρτωσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και 

σύστημα ανύψωσης κάδων από 240 έως 1100 lt. Τα απορριμματοφόρα θα πρέπει να 

είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO V.   

▪ Ένα (1) εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, τριών αξόνων, οπίσθιας 

φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 16 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και 

σύστημα ανύψωσης κάδων από 240 έως 1100 lt. Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να 

είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO  ΙV. 

Όλα τα παραπάνω οχήματα των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα  
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (Global Positioning System 
- GPS) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από την Δημοτική Αρχή για την κίνηση των 
οχημάτων.  
Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλα τα κόστη λειτουργίας των απορριμματοφόρων οχημάτων 
(ενδεικτικά: οι μισθοί του προσωπικού με τις ασφαλιστικές τους εισφορές, τα δώρα, τις άδειες, τα 
επιδόματα και ότι άλλο προβλέπει η Ε.Σ.Σ.Ε. που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, τα καύσιμα, τα 
λιπαντικά, τα αναλώσιμα, τα ασφάλιστρα, τα τέλη κυκλοφορίας, τα Κ.Τ.Ε.Ο., οι κάρτες 
καυσαερίων, η τακτική συντήρηση καθώς και οι έκτακτες βλάβες, κόστος απόσβεσης κεφαλαίου, 



 

αντικαταστάτες οδηγοί και εργάτες αποκομιδής για τα ρεπό, τις ασθένειες και τις άδειες κ.λπ.). Το 
κόστος απόρριψης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λάρισας βαρύνει τον Δήμο Κιλελέρ. 
 
2.2. Αποκομιδή ανακυκλώσιμων Υλικών 
  Η Αποκομιδή κάδων ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) θα πραγματοποιείται από  τις Δημοτικές ενότητες 
Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου, του Δήμου Κιλελέρ. Οι κάδοι ανακύκλωσης είναι στο σύνολο 
τους 300 και χωρητικότητας έως 1100 λίτρων. 
Στις εργασίες περιλαμβάνονται η αποκομιδή και η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο 
Κ.Δ.Α.Υ. Λάρισας με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος. Η αποκομιδή θα γίνεται δύο (2) φορές την 
εβδομάδα για τις προαναφερθείσες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κιλελέρ. 
Η μέση απόσταση που θα πρέπει να διανύσει ένα απορριμματοφόρο κατά την διάρκεια της 
αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών είναι περίπου 100 km, ενώ η μέση απόσταση για την 
απόρριψη στο Κ.Δ.Α.Υ. Λάρισας είναι 70 km μετ’ επιστροφής. Επομένως το κάθε 
απορριμματοφόρο θα διανύει, κατά προσέγγιση, ανά δρομολόγιο 170 km. 
 
Αναλύοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία για την εκτέλεση του έργου και, προκειμένου να  
παρασχεθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:  
1. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα.  
2. Ένας (1) οδηγός. 
3. Δύο  (2) εργάτες αποκομιδής . 

✓ Καθ όλη την διάρκεια του έτους η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων Υλικών θα εκτελείται με 

τουλάχιστον ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα.  

✓ Ως απασχόληση ορίζεται η εργασία οκτώ (8) ωρών ανά ημέρα, δύο (2) ημερών την βδομάδα. 

✓ Σύμφωνα με τα παραπάνω για την αποκομιδή των απορριμμάτων απαιτείται ο ανάδοχος να 

διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό: 

✓ Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, οπίσθιας φόρτωσης χωρητικότητας 

τουλάχιστον 16 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων 

από 240 έως 1100 lt. Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

τουλάχιστον EURO V. 

2.3. Καθαρισμός οδών και πλατειών με μηχανικό σάρωθρο 

Μηχανική σάρωση για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των χώρων όπου γίνονται οι λαϊκές 
αγορές αλλά και μεγάλων πεζόδρομων και περιφερειακών οδών (αρκετά ογκώδη 
απορρίμματα σε μεγάλες ποσότητες, χώμα, λάσπη κλπ).  

Η σάρωση θα γίνεται επί εβδομήντα (70) εργάσιμες ημέρες εντός του χρονικού διαστήματος 
1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα εκδίδεται και 
θα επιτηρείται απ’ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. 

Απαιτούμενος εξοπλισμός: 

Ένα (1) μηχανικό σάρωθρο  πετρελαιοκίνητο κατηγορίας EURO 5 που θα εκτελεί  περισυλλογή 
των απορριμμάτων μέσω κινούμενης μεσαίας κεντρικής βούρτσας, και δύο πλευρικών 
βουρτσών (μία σε κάθε πλευρά). Οι δύο πλευρικές βούρτσες πρέπει  να οδηγούν τα 
απορρίμματα σε κατάλληλο σημείο από όπου αναβατόριο  θα τα οδηγεί στον κάδο 
απορριμμάτων.  Ο κάδος απορριμμάτων θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 5m3 (+/- 10%), 
απολύτως στεγανός, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής ή άλλο 
ανοξείδωτο υλικό αντίστοιχης αντοχής, ώστε να υπάρχει μέγιστη αντοχή και αντιδιαβρωτική 
προστασία.   

 

 
 



 

Όλα τα παραπάνω οχήματα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού 
θέσης (Globa Positioning System - GPS) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου από την Δημοτική 
Αρχή για την κίνηση των οχημάτων. 
 
Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλα τα κόστη λειτουργίας των απορριμματοφόρων οχημάτων και 
του σαρώθρου  (ενδεικτικά: οι μισθοί του προσωπικού με τις ασφαλιστικές τους εισφορές, τα 
δώρα, τις άδειες, τα επιδόματα και ότι άλλο προβλέπει η Ε.Σ.Σ.Ε. που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, 
τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τα αναλώσιμα, τα ασφάλιστρα, τα τέλη κυκλοφορίας, τα Κ.Τ.Ε.Ο., οι 
κάρτες καυσαερίων, η τακτική συντήρηση καθώς και οι έκτακτες βλάβες, κόστος απόσβεσης 
κεφαλαίου, αντικαταστάτες οδηγοί και εργάτες αποκομιδής για τα ρεπό, τις ασθένειες και τις 
άδειες κ.λπ.). Το κόστος Απόρριψης των Ανακυκλώσιμων Υλικών που θα μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ 
Λάρισας βαρύνει τον Δήμο Κιλελέρ. 
 
Ολα τα ως άνω οχήματα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα δεσμεύεται να είναι ελεύθερα σύμβασης με 
άλλους ΟΤΑ ή ιδιώτες, καθώς επίσης και ότι θα εκτελέσει τη σύμβαση με τα ίδια οχήματα τα οποία 
δηλώνει στην προσφορά του ή, σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση κάποιου, αυτή θα 
γίνει με οχήματα με τα ίδια ακριβώς τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Επιπλέον, πέραν της ως άνω άδειας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ  και 
όλες τις λοιπές απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση των εργασιών, ήτοι Άδεια συλλογής και 
μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων εν ισχύ, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/22-
12-03, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς επίσης και να είναι εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. 
 
Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης του 
μηχανολογικού εξοπλισμού του (service) όλο το 24ωρο, ακόμη και με κινητό συνεργείο. Η 
δυνατότητα αυτή προϋποθέτει είτε την ύπαρξη ιδιόκτητου, κατάλληλα αδειοδοτημένου 
συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων, είτε την ύπαρξη σύμβασης συνεργασίας σε ισχύ 
(στην οποία θα δηλώνεται και η ύπαρξη κινητού συνεργείου επισκευής βλαβών), την οποία οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν με συνεργείο επισκευής οχημάτων, το οποίο θα 
πρέπει να είναι επίσης  κατάλληλα αδειοδοτημένο από την αρμόδια υπηρεσία. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ενδεικτικός   Προϋπολογισμός  Μελέτης 

  

     

Α/Α  

  Περιγραφή υπηρεσιών  Ποσότητα  Συνολικό  

Ενδεικτικό  

Κόστος χωρίς   

Φ.Π.Α.   

Φ.Π.Α. 24%  Συνολικό 

Ενδεικτικό Κόστος  

1.   Συλλογή και μεταφορά αστικών 
στερεών αποβλήτων των Δ.Ε Νίκαιας, 
Πλατυκάμπου , Αρμενίου και Κιλελέρ 
του Δήμου Κιλελέρ , και 
Ανακυκλώσιμων υλικών Δ.Ε 
Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ  

υπηρεσία  1.114.967,74  267.592,26 1.382.560,00 

  

2 Μίσθωση μηχανικού σαρώθρου με 
(χειριστή) για συνολικά 140 ημέρες 
εργασίας 

Υπηρεσία 56.000,00 13.440,00 69.440,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  1.170.967,74  281.032,26  1.452.000,00 €  
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