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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

       Για την εκτέλεση εργασιών αποκομιδής και την ομαλή λειτουργία της
υπηρεσίας Καθαριότητας, ο Δήμος Τριφυλίας προβαίνει με την διαδικασία της
έκτακτης ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), στην μίσθωση
απορριμματοφόρων αυτοκινήτων (δύο (2) προς εκμίσθωση και ένα (1) εφεδρικό)
για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

   Έχοντας υπόψη τα κατωτέρω:

α) Επειδή τα υπάρχοντα απορριμματοφόρα δεν είναι αρκετά για να καλύψουν
τις ημερήσιες ανάγκες του Δήμου  Τριφυλίας.

β)  Την ανάγκη προστασίας των πολιτών του Δήμου και ειδικά των παρακάτω
δημοτικών ενοτήτων από τον κίνδυνο να μην γίνεται η αποκομιδή των απορριμ-
μάτων, με μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των Δημοτών μας.

γ)  τον  από 16-03-2018 άγονο  διαγωνισμό προμήθειας  δύο μεταχειρισμένων
απορριμματοφόρων  (Αρ.  Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  53/2018
«Επικύρωση  πρακτικού  συνοπτικού  διαγωνισμού  προμήθειας  (2)
μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων»)

δ)  τον με αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 73/2018 «Επανακαθορισμό
των  όρων  συνοπτικού  διαγωνισμού  προμήθειας  δυο  μεταχειρισμένων
απορριμματοφόρων  οχημάτων»  που  πρόκειται  να  γίνει  στις  27/04/2018  ο
οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

ε)  Επειδή  για  τις  ανωτέρω  υπηρεσίες,  η  ανάθεση  γίνεται  με  βάση  την
προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, και τα τυχόν λοιπά
στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής
και δεν χρειάζεται σύνταξη μελέτης σύμφωνα με τον Ν. 3536/2007 αρθ. 22
παρ. 3.  

στ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 3463/2006

τα απορριμματοφόρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην εκτέλεση των εργασιών
αποκομιδής  των  απορριμμάτων  με  το  υπάρχον  προσωπικό  του  Δήμου
Τριφυλίας, για  τις  δημοτικές ενότητες του Δήμου Τριφυλίας: α) Φιλιατρών,
β)Αετού, Αυλώνας & Τριπύλης .

Το κόστος της μίσθωσης προϋπολογίζεται  στο ποσό των  38.970,72 € με το
ΦΠΑ 24%, και είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 με
Κ.Α.: 20.6234.02Κ.Α.: 20.6234.02



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

΄Αρθρο 1 Απορριμματοφόρα Αυτοκίνητα
Τα προς μίσθωση απορριμματοφόρα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:

 Καύσιμο : πετρέλαιο
 Ιπποδύναμη: τουλάχιστον 200 din ή και ανώτερο
 Χωρητικότητα  υπερκατασκευής:  τα  οχήματα  θα  πρέπει  να  διαθέτουν

υπερκατασκευές χωρητικότητας από 14 m3 έως και 18 m3.
 Τύπος συμπιεστή υπερκατασκευής: πρέσα 
 Φόρτωση:  οπίσθια  με  μηχανισμό  ανύψωσης  –  εκκένωσης  κάδων,

συμβατό  με  τους  διαθέσιμους  κάδους  απορριμμάτων  που  είναι
εγκατεστημένοι στην ευρύτερη περιοχή

 Η ανώτερη αποδεκτή  χρονολογία κατασκευής  οχήματος  είναι  το  έτος
2000 (ως πρώτο έτος κυκλοφορίας) ή και νεότερο.

Άρθρο 2 Χρήση Κινητού Πράγματος
Τα προς μίσθωση «Απορριμματοφόρα αυτοκίνητα»  θα χρησιμοποιηθούν, με το
υπάρχον προσωπικό του Δήμου Τριφυλίας, για τη αποκομιδή και μεταφορά
απορριμμάτων.

΄Αρθρο 3 Οικονομικό Αντικείμενο
 Η αποζημίωση αναλύεται ως κάτωθι:
 Κόστος μίσθωσης (1) απορριμματοφόρου: ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά
                        (87,30 €) ανά μισθωτική μέρα, πλέον του ΦΠΑ.
                    Χ       180 εργάσιμες ημέρες
      ________________________
   ΣΥΝΟΛΟ:       15.714,00 €
                 Χ             2 οχήματα
      ________________________
                     31.428,00 € 
+ (ΦΠΑ 24%):  7.542,72 €
     _________________________
                      38.970,72 €

Η  συνολική  ενδεικτική  δαπάνη  -  αποζημίωση   της  παραπάνω  μίσθωσης
ανέρχεται στο ποσό των 31.428,00 ΕΥΡΩ, πλέον του ΦΠΑ.

Η τιμολόγηση έγινε με βάση την ισχύουσα τιμή επικύρωσης του Συνοπτικού
Διαγωνισμού Μίσθωσης 2017.

Ο  εκμισθωτής  είναι  υπόχρεος  στην  καταβολή  των  κατά  νόμο  κρατήσεων  και
ασφαλιστικών  εισφορών,  ενώ  ο  Δήμος  Τριφυλίας  -  μισθωτής  ουδεμία  άλλη
υποχρέωση έχει πέραν της καταβολής της συμφωνημένης αποζημίωσης και του ΦΠΑ
που αντιστοιχεί σε αυτήν.  

Άρθρο 4
Η Διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες,  από
την ημέρα που θα λάβουν άδεια κυκλοφορίας τα οχήματα.
Η  διάρκεια  αυτή  ουσιαστικά  αφορά  το  διάστημα  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης και ιδίως της λήψης αδειών κυκλοφορίας των μισθωμένων οχημάτων,



έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει Συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθειας (2)
μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων, αλλά όχι πέραν του 6μήνου.
Εάν  ο  διαγωνισμός  της  προμήθειας  (2)  μεταχειρισμένων  απορριμματοφόρων
ολοκληρωθεί  σε  λιγότερο  από  (6)  μήνες,  αυτοδίκαια  λύεται  η  παρούσα
σύμβαση, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

Άρθρο 5
Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

 Υποχρεώσεις μισθωτή
Υποχρεούται να διατηρεί τα απορριμματοφόρα σε καλή κατάσταση, στην οποία
υποχρεούται να το παραδώσει με τη λήξη της σύμβασης.
Στην υποχρέωση του Δήμου είναι να εφοδιάζει διαρκώς και όποτε απαιτείται με
καύσιμα τα οχήματα για την κίνησή τους.
Υποχρεούται να καταβάλει το σύνολο των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης
του οχήματος (αλλαγή λιπαντικών κάθε 180 ώρες λειτουργίας του κινητήρα,
καθαρισμός φίλτρων (κυρίως του αέρα) κάθε 3η μέρα.
Υποχρεούται να τοποθετήσει οδηγούς για την οδήγηση των οχημάτων οι οποίοι
θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης. Οι οδηγοί
υποχρεούνται  να  τηρούν  τα  μέτρα  ασφαλείας  για  οποιαδήποτε  ζημιά  προς
τρίτους για ολόκληρο το διάστημα της μίσθωσης.
Ο  Δήμος  δεν  δικαιούται  να  παραχωρήσει  το  δικαίωμα  σε  τρίτους.  Το
απασχολούμενο  προσωπικό  για  τη  λειτουργία  του  μισθωμένου
απορριμματοφόρου  (οδηγοί  &  εργάτες)  θα  αμείβεται  και  θα  ασφαλίζεται
αποκλειστικά από τον μισθωτή.
Ο  προγραμματισμός  των  δρομολογίων  αποκομιδής  των  μισθωμένων
απορριμματοφόρων  θα  καταρτίζεται  αποκλειστικά  από  τον  μισθωτή  και  η
ημερησία χρήση του δεν θα υπερβαίνει 8 ώρες ημερησίως.
Για κάθε ζημιά υπαιτιότητάς του ή κάθε ατύχημα, που θα προκληθεί κατά την
διάρκεια της μίσθωσης, αστική, ποινική κλπ ευθύνεται ο μισθωτής.

 Υποχρεώσεις Εκμισθωτή
Ο  Εκμισθωτής  υποχρεούται,  κατά  την  παράδοση  των  προς  μίσθωση
απορριμματοφόρων να προβεί στην εκπαίδευση του προσωπικού που θα ορίσει
ο μισθωτής (οδηγοί & εργάτες).
Τόπος  παράδοσης  ορίζεται  η  έδρα  του  Δήμου  Τριφυλίας.  Τα  οχήματα
παραλαμβάνει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Τυχόν  βλάβες  που  θα  προκληθούν  κατά  την  διάρκεια  της  μίσθωσης  στο
απορριμματοφόρο θα αποκατασταθούν με δαπάνη του εκμισθωτή, εκτός εάν
οφείλονται από υπαιτιότητα του μισθωτή. 
Ο  εκμισθωτής  καθόλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  υποχρεούται  να  έχει
ασφαλισμένα τα οχήματα καθώς και τα ΚΤΕΟ και τα τέλη κυκλοφορίας των
οχημάτων να είναι σε ισχύ.

 Επιβαρύνσεις Εκμισθωτή
Ο εκμισθωτής  επιβαρύνεται  με  όλες  κατά  τον  νόμο  κρατήσεις  όπως  αυτές
ισχύουν μέχρι σήμερα για τους ΟΤΑ.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.



Χρήση εφεδρικού οχήματος

Η χρήση του εφεδρικού οχήματος θα γίνεται μόνο σε περίπτωση βλάβης του

ενός εκ των δύο μισθωμένων απορριμματοφόρων οχημάτων.

Λύση Μίσθωσης  
Η μίσθωση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της.
Ο Δήμος Τριφυλίας  δύναται  μονομερώς  και  αζημίως να  προβεί  σε  ολική ή
μερική καταγγελία/λύση της σύμβασης και να παύσει τη χρήση των οχημάτων,
με προτέρα γνωστοποίηση ενός (1) μηνός στον εκμισθωτή.
Ισχύουν  τα  οριζόμενα,  στο  άρθρο  4  της  παρούσης  Τεχνικής
Περιγραφής.
Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η μίσθωση να παραδώσει τον εξοπλισμό
στην κατάσταση που τον παρέλαβε.

   Φιλιατρά, 20 / 04 / 2018.

   ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   
                                                              ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
                                                                ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
         
                                                                             ΖΩΗ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
                                                                                  ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ Α΄


