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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο δηαρείξηζεο
(παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή
ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο) πξν-δηαιεγκέλσλ ξεπκάησλ Αζηηθψλ
Σηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΣΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα 3.428 ηφλσλ Βηναπνδνκήζηκσλ
Αζηηθψλ Απνβιήησλ (ΒΑΑ) θαη 2.500 ηφλσλ Απνβιήησλ απφ Αλαθπθιψζηκα Υιηθά
(ΑΑΥ) πιελ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ (ΑΣΥΣ). Τα παξαπάλσ δηαθξηηά ξεχκαηα
απνηεινχλ αληηθείκελν πξνγξάκκαηνο Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) πνπ πινπνηείηαη
ζην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ θαη Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ Γήκν
Δξκηνλίδαο. Άξα έρνπκε δχν δηαθξηηέο νκάδεο ππεξεζηψλ:
Ομάδα Α: Γηαρείξηζε 3.428,00 ηφλσλ ΒΑΑ, κε Μνλαδηαίν Κφζηνο Γηαρείξηζεο
54,00 επξψ αλά ηφλν θαη Σπλνιηθφ Κφζηνο Γηαρείξηζεο 185.112,00 επξψ πξφ ΦΠΑ
ή 227.687,76 επξψ κε ΦΠΑ θαη
Ομάδα Β: Γηαρείξηζε 2.500,00 ηφλσλ ΑΑΥ, κε Μνλαδηαίν Κφζηνο Γηαρείξηζεο
64,00 επξψ αλά ηφλν θαη Σπλνιηθφ Κφζηνο Γηαρείξηζεο 160.000,00 επξψ πξφ ΦΠΑ
ή 196.800,00 επξψ κε ΦΠΑ.
Τν ζχλνιν ηεο πξνυπνινγηδνκέλεο δαπάλεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο αλέξρεηαη ζε
345.112,00 επξψ πξν ΦΠΑ ή 424.487,76 επξψ κε ΦΠΑ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη
εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε χςνπο 424.500,00 επξψ ζηνλ Κ.Α.:206162.003. Τν πνζφ απηφ πξνέξρεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο.
Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά είηε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ηεο νκάδαο Α, είηε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο
πνζφηεηαο ηεο νκάδαο Β, είηε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ηεο
νκάδαο Α και γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ηεο νκάδαο Β.
Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαρείξηζεο ησλ ΑΣΑ ζηνλ Γήκν Δξκηνλίδαο, ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ν πνηνηηθφο θαη
πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνξξηκκάησλ θάζε δηαθξηηνχ ξεχκαηνο, ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ, ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο αλαδφρνπ
θιπ, πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ ζπλ/λε αλαιπηηθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο
Πεξηβάιινληνο.
Η δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο: ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ87Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,
ηνπ ΠΓ 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ ΠΓ 28/1980 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη
πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Τ.Α.» (ηζρχεη γεληθά θαη θαη΄αλαινγία), ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/2006) θαη ηδηαίηεξα ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 209 φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν.3536/2007,ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138 Α΄,άξζξν 61,παξ.1),ηνπ Ν.4281/8-82014(ΦΔΚ160Α΄/8-8-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο
Οηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», θαζψο θαη άιιεο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Η εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ Αλνηθηφ
Γεκφζην Γηεζλή Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο απηφ ηεο
«Φακειφηεξεο Πξνζθεξφκελεο Τηκήο» αλά νκάδα εξγαζηψλ, αθνχ
πξνεγνπκέλσο πξνεγεζεί Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ πεξί ηεο έγθξηζεο
ηεο δηελέξγεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαζψο
θαη πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ παξαπάλσ ηξφπνπ σο ηξφπν δηεμαγσγήο απηνχ.
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