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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

 Τερληθή πεξηγξαθή 

 Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

 Σπγγξαθή ππνρξεώζεσλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρθ.Ππωη:                   304/2021 

Ημερ/νια:                  26/5/2021 

        

 Απιθμόρ Μελέηηρ 4/2021 

 

Μελέηη ςπηπεζιών αποκομιδήρ λςμάηων 

«Υπεξεζίεο απνθνκηδήο πγξώλ ιπκάησλ-απνβιήησλ από ην θάκπηλγθ Πιαηαλίηζη θαη 

κεηαθνξά ηνπο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε Σάξηε Φαιθηδηθήο» 
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   ςκιά 26/5/2021 

 

 

Απιθμόρ Μελέηηρ 4/2021 
 

ΔΡΓΑΙΑ: 
 

«Τπηπεζίερ αποκομιδήρ (εκκένωζηρ) ςγπών λςμάηων-αποβλήηων από ηο 

κάμπινγκ Πλαηανίηζι και μεηαθοπά ηοςρ  ππόρ ηιρ εγκαηαζηάζειρ 

επεξεπγαζίαρ λςμάηων ζηη άπηη Υαλκιδικήρ» 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη ε ιήςε ππεξεζηώλ κε αλάζεζε 

ζε εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηνλ ηνκέα, γηα ηελ απνθνκηδή πγξώλ ιπκάησλ-

απνβιήησλ από ηνπο ζηεγαλνύο βόζξνπο ηνπ  θάκπηλγθ Πιαηαλίηζη ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ Τνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Τνξώλεο Γεκνηηθή Α. Δ. θαη κεηαθνξά ηνπο  

πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Σάξηε 

Φαιθηδηθήο. Η ελ ιόγσ αλάζεζε θξίλεηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηελ Δπηρείξεζε 

ιόγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ νρήκαηνο- βπηηνθόξνπ. Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 12.945,60 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ 02.6277.02 

κε ηίηιν ''Γαπάλεο κεηαθνξάο απνβιήησλ Πιαηαλίηζη’’ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π. 

Τνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Τνξώλεο Γεκνηηθήο Α.Δ. Έηνπο 2021. Η ζπγθεθξηκέλε 

παξνρή ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008 ηεύρνο Α΄) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν. 4270/2014 θαη ηα ηνλ Ν. 4412/2016 ». 
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ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ  

Η απνθνκηδή (εθθέλσζε) ησλ πγξώλ ιπκάησλ θαη απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηνπο 

17 ζηεγαλνύο βόζξνπο θαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο ηηο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε Σάξηε Φαιθηδηθήο. Σην θάκπηλγθ Πιαηαλίηζη ππάξρνπλ 17 

ζηεγαλνί βόζξνη ρσξεηηθόηεηαο ζπλνιηθά ίζε πεξίπνπ κε 60 θπβ.κ., Όηαλ ε 

πιεξόηεηα ηνπ θάκπηλγθ είλαη κεγάιε θαη ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο θαηαζθελσηώλ 

θαη επηζθεπηώλ, ε πνζόηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη εκεξεζίσο από ηα wc, 

ληνπδ, θαηαζηήκηα εζηίαζεο θηι, είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηελ ρσξεηηθόηεηα ησλ βόζξσλ 

Απηό ζεκαίλεη νηη νη εθθελώζεηο ησλ βόζξσλ κε βπηηνθόξν όρεκα ρσξεηηθόηεηαο 

θνξηίνπ 20 θπβηθά κ. ζα γίλεηαη ηξείο θνξέο ηελ εκέξα όηαλ ε πιεξόηεηα ζε πειάηεο 

ηνπ θάκπηλγθ είλαη απμεκέλε (Ινύιηνο θαη Αύγνπζηνο) θαη δπν θνξέο ηελ εκέξα όηαλ ε 

πιεξόηεηα ζε πειάηεο ζην θάκπηλγθ είλαη κεησκέλε (ηνλ Ινύλην θαη ηνλ Σεπηέκβξε).  

 

Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη ζςμμεηοσήρ είναι 

  Άδεηα Σπιινγήο & Μεηαθνξάο Απνβιήησλ  

 Βπηηνθόξα ρσξεηηθόηεηαο θαη αδεηάζκαηνο 20 Κπβηθώλ κέηξσλ  

 Καηάζεζε πξνζθνξάο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

 Πνηληθό κεηξών 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

  Θεωπήθηκε  

 

  Ο ππόεδπορ 

  Μαλλίνηρ Ιωάννηρ 
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ςκιά 26/5/2021 

Απιθμόρ Μελέηηρ 4/2021 

ΔΡΓΑΙΑ: 

«Υπεξεζίεο απνθνκηδήο πγξώλ ιπκάησλ-απνβιήησλ από ην θάκπηλγθ 

Πιαηαλίηζη θαη κεηαθνξά ηνπο  πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ζηε Σάξηε Φαιθηδηθήο» 

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Καηά πποζέγγιζη 
εκκενώζειρ. 

Σιμή μονάδορ 
ζε εςπω 

ύνολο 

1 Υπεξεζίεο απνθνκηδήο (εθθελώζεηο) 

πγξώλ ιπκάησλ-απνβιήησλ  από ην 

θάκπηλγθ Πιαηαλίηζη ηνπ 

Ν.Π.Τνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Τνξώλεο Γεκνηηθή Α. Δ.  Οη εξγαζίεο 

πεξηιακβάλνληαη όπσο αλαγξάθνληαη 

επηγξακκαηηθά ζηε παξνύζα ηερληθή 

πεξηγξαθή.  

Από ηελ 

ππνγξαθή ηεο 

Σύκβαζεο έσο 

30-9-2021 

174 60,00 10.440,00 

                              ύνολο       10.440,00 € 
                                                                                                 Φ.Π.Α  24%   2.505,60 € 

                                                      Γενικό ζύνολο δαπάνηρ  12.945,60 € 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε  ππνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 10.440,00 εςπώ ζςν Φ.Π.Α. 24%  

( 2.505,60 επξώ)  δειαδή ζςνολικά 12.945,60 εςπώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ.  

Προϋπολογισμός 2021, ανάλσση δαπάνης:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:                                 12.945,60,00€ (με ηο Φ.Π.Α.) 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:                                   ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (100%) 

ΚΩΓ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΞΟΓΩΝ:      02.6277.02 
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ςκιά 26/5/2021 

                                                                                                                  

 

Απιθμόρ Μελέηηρ 04/2020 
 

ΔΡΓΑΙΑ: 
 

Μελέηη ςπηπεζιών αποκομιδήρ λςμάηων 

«Υπεξεζίεο απνθνκηδήο πγξώλ ιπκάησλ-απνβιήησλ από ην θάκπηλγθ Πιαηαλίηζη 

θαη κεηαθνξά ηνπο  πξόο ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε Σάξηε 

Φαιθηδηθήο» 

 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ   ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άπθπο 1ο :     Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη ε ιήςε ππεξεζηώλ κε αλάζεζε 

εμσηεξηθνύ ζπλεξγάηε γηα ηελ απνθνκηδή (εθθέλσζε) πγξώλ ιπκάησλ-απνβιήησλ 

από ηνπο ζηεγαλνύο βόζξνπο ηνπ  θάκπηλγθ Πιαηαλίηζη ηνπ Ν.Π. Τνπξηζηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο Τνξώλεο Γεκνηηθή Α. Δ. θαη κεηαθνξά ηνπο  πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Σάξηε Φαιθηδηθήο. 

Σπγθεθξηκέλα ε εξγαζία, ζα πεξηιακβάλεη:  

 Δθθέλσζε ηνπ εθάζηνηε ζηεγαλνύ βόζξνπ, έπεηηα από ηειεθσληθή εηδνπνίεζή 

από ηε δηνίθεζε θαη κεηαθνξά ησλ πγξώλ ιπκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ζηε Σάξηε Φαιθηδηθήο. 

 Οη εθθελώζεηο ησλ βόζξσλ κε βπηηνθόξν όρεκα ρσξεηηθόηεηαο θνξηίνπ 20 

θπβηθώλ κέηξσλ ζα γίλεηαη σο εμήο: 

- ηξείο θνξέο ηελ εκέξα όηαλ ε πιεξόηεηα ζε πειάηεο ηνπ θάκπηλγθ είλαη απμεκέλε 

(Ινύιηνο-Αύγνπζηνο) ηδίσο ηα παξαζθεπνζαββαηνθύξηαθα θαη 

-δύν θνξέο ηελ εκέξα όηαλ ε πιεξόηεηα ζε πειάηεο ζην θάκπηλγθ είλαη κεησκέλε 

(Ινύληνο θαη Σεπηέκβξηνο)  

Άπθπο 2ο :     Νομικό και Θεζμικό πλαίζιο ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ  

Η αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηεξίδεηαη ζηα θάησζη: 

 Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209, ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 257 θαη ηελ 

παξ 5 ηνπ Άξζξνπ 266  ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ.)  

 Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο απόθαζεο ΥΠΔΣΓΓΑ 43254/31.07.2007 

(ΦΔΚ 1492/17.08.2007 ηεύρνο Β') 
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 Τελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008 ηεύρνο 

Α΄) 

 Τελ ππ' αξηζ. απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ 

1291/11.08.2010 ηεύρνο Β),  

 Τα άξζξα 116-118 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

 Τνλ θαλνληζκό ηεο επηρείξεζεο  

 Τελ αλάγθε γηα εμσηεξηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ απνθνκηδή (εθθέλσζε) πγξώλ 

ιπκάησλ-απνβιήησλ από ηνπο ζηεγαλνύο βόζξνπο ηνπ  θάκπηλγθ Πιαηαλίηζη 

ηνπ Ν.Π. Τνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Τνξώλεο Γεκνηηθή Α. Δ. 

 Τελ ππ αξηζκόλ 40/2021 απόθαζε ΓΣ ηεο επηρείξεζεο 

 

 Άπθπο 3ο :     Πποζόνηα   

 Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα  

 Να κελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

 Να είλαη θνξνινγηθά θη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο 

 Να έρεη Άδεηα Σπιινγήο & Μεηαθνξάο Απνβιήησλ  

 Να δηαζέηεη Βπηηνθόξα 20 Κπβηθώλ κέηξσλ 

 

Άπθπο 4ο :     ςμβαηικά ζηοισεία 

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

α. Τν ηηκνιόγην  

β. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ  

γ. Τερληθή πεξηγξαθή 

δ. Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

 

Άπθπο 5ο :     Υπόνορ εκηέλεζηρ ηος έπγος  

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

κέρξη 30/09/2021 

 

Άπθπο 6ο :     Σόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος  

Τόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Ν.Π. Τνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο Τνξώλεο Γεκνηηθή Α.Δ. θάκπηλγθ Πιαηαλίηζη. 

 

     Άπθπο 7ο :     Αμοιβή 
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Η ακνηβή ηνπ ζπκβαιιόκελνπ γηα ηηο παξαπάλσ αλαγξαθόκελεο εξγαζίεο νξίδεηαη 

ζην ζπλνιηθό πνζό 12.945,60,00€ επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 

λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ΦΠΑ θαη ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη ύζηεξα από έθδνζε 

ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 

Άπθπο 8ο :     Τποσπέωζη αζθάλιζηρ    

Γεδνκέλνπ όηη ε ζύκβαζε απηή έρεη ηε κνξθή ζύκβαζεο αλάζεζεο αλεμάξηεησλ  

ππεξεζηώλ θαη όρη ζύκβαζε εξγαζίαο, ην Ννκηθό Πξόζσπν δελ ππνρξενύηαη λα  

αζθαιίζεη ηνλ Αλάδνρν, ζύκθσλα θαη κε ην λέν αζθαιηζηηθό. 

 

    Άπθπο 9ο :     Παπάβαζη όποςρ ζύμβαζηρ     

Σε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο θάζεσλ ηνπ έξγνπ 

ν Αλάδνρνο επηβξαδύλεη ή θαζπζηεξήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζην ζύλνιν ε ελ κέξεη 

κε ηξόπν πνπ αληηβαίλεη ζηε ζύκβαζε, ην Ννκηθό Πξόζσπν κπνξεί λα 

ππαλαρσξήζεη από ηε ζύκβαζε ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα αλακείλεη ηνλ ρξόλν 

παξάδνζεο ηνπ όινπ έξγνπ δηαηεξώληαο όια ηα δηθαηώκαηα ηεο ζηελ πεξίπησζε 

ππεξεκεξίαο ηεο αλαδόρνπ. Τν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 

παξαβεί ηηο πξνβιεπόκελεο ππνρξεώζεηο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ πξνβιέπεηαη κε βεβαηόηεηα ειαηησκαηηθή ή αληίζεηε κε ηε ζύκβαζε απηή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

     

Άπθπο 10ο :     Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος      

    Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ άξζξ.1 

 

Άπθπο 11ο :     Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα      

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

 

Άπθπο 12ο :     Ανωηέπα Βία       

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη 

αδύλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο 

επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε 

ζύλεζε. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν 

εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο 

ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 
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Άπθπο 13ο :     Αναθεώπηζη ηιμών        

Οη ηηκέο  δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, 

αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. Ο Φ.Π.Α ζε θάζε πεξίπησζε (θαη 

αιιαγήο ηνπ ζπληειεζηή) βαξύλεη ηνλ εληνιέα.  

 

Άπθπο 14ο :     Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ      

Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο 

αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλάζεζεο. 

 

Άπθπο 15ο :     Δπίλςζη διαθοπών  

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.      

                 

 
ςκιά 26/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


