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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αποκοµιδή των απορριµµάτων µε τη χρήση τεσσά-

ρων (4) απορριµµατοφόρων οχήµατα  κλειστού τύπου, ενδεικτικά για χρονικό διάστηµα για 

2,5 µήνες (από 16/010/2017 έως τις 31/12/2017 )  από τα οποία να έχουν τη δυνατότητα µη-

χανικής αποκοµιδής απορριµµάτων από τους κάδους απορριµµάτων (80 lt,120 lt, 770 lt  και 

1.100 lt) που είναι τοποθετηµένοι  στον ∆ήµο Ορχοµενού ΟΜΑ∆Α Α) 1) στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Ορχοµενού και που περιλαµβάνει τις  Τοπικές Κοινότητες Αγ. ∆ηµητρίου-Αγ. Σπυρίδωνα- Κα-

ρυάς- ∆ιονύσου-Πύργου-Λουτσίου-Παύλου και του οικισµούς    Μαυρόγεια –Αγ. Ανδρέα  τις πε-

ριοχές Συνοικισµός και ∆ραγατσούλα    και τον κεντρικό δρόµο  28ης Οκτωβρίου του ∆ήµου και 

2) ∆ηµοτική Ενότητα Ακραιφνίας και που περιλαµβάνει τις  Τοπικές Κοινότητες Κάστρου-

Ακραιφνίου-Κοκκίνου και του οικισµούς    Στροβικίου– Νέου Κοκκίνου  και Σκροπονερίου   και 

ΟΜΑ∆Α Β)  Τα ανακυκλώσιµα απορρίµµατα του ∆ήµου Ορχοµενού από τους ξεχωριστούς 

(«µπλε» κλπ) κάδους       .  

    Τα απορριµµατοφόρα οχήµατα  λόγω των ιδιαιτεροτήτων  των Τ.Κ του ∆ήµου θα πρέπει 

να έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 

    Τα απορριµµατοφόρα οχήµατα  λόγω των ιδιαιτεροτήτων  των Τ.Κ του ∆ήµου θα πρέπει 

να έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: 

    ΟΜΑ∆Α Α) 1) ∆ηµοτική Ενότητα Ορχοµενού 5 δροµολόγια ανά εβδοµάδα για προεκτιµη-

µένο φορτίο 6 τόνων οικιακών απορριµµάτων συνολικού µήκους αποκοµιδής ανά ηµέρα 78 χιλ. 

και µέσης απόστασης από για την µεταφορά στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 30 χιλ. 

   1ο)Πλάτος αµαξώµατος µικρότερο ή ίσο των 2,10 µέτρων. 

    Μήκος µεταξονίου µικρότερο ή ίσο των 3,70 µέτρων. 

   2ο) Πλάτος  αµαξώµατος  µικρότερο η ίσο  των   2,,20  µέτρων 

   Μήκος µεταξονίου µικρότερο ή ίσο των 4,00 µέτρων. 

     2) ∆ηµοτική Ενότητα Ακραιφνίας 3 δροµολόγια ανά εβδοµάδα για προεκτιµηµένο φορτίο 

6 τόνων οικιακών απορριµµάτων συνολικού µήκους αποκοµιδής ανά ηµέρα 25 χιλ. και µέσης 

απόστασης από για την µεταφορά στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 46 χιλ.   

   1ο ) Πλάτος αµαξώµατος µικρότερο ή ίσο των 2,55 µέτρων. 

    Μήκος µεταξονίου µικρότερο ή ίσο των 3,94 µέτρων. 

       ΟΜΑ∆Α Β)  ∆ηµοτική Ενότητα Ορχοµενού ανακυκλώσιµα 4 δροµολόγια ανά µήνα για 

προεκτιµηµένο φορτίο 6 τόνων οικιακών απορριµµάτων συνολικού µήκους αποκοµιδής ανά 

ηµέρα 78 χιλ. και µέσης απόστασης από για την µεταφορά στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς 30 χιλ.  

       1ο)Πλάτος αµαξώµατος µικρότερο ή ίσο των 2,32 µέτρων. 

        Μήκος µεταξονίου µικρότερο ή ίσο των 4,20 µέτρων. 



Ο εργολάβος απορριµµάτων θα εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω: 

Ο εργολάβος καθαριότητας είναι υποχρεωµένος να οδηγεί (ο ίδιος ή µε οδηγό) το απορριµ-

µατοφόρο όχηµα σε όλα τα σπίτια των  ανωτέρω  Τοπικών Κοινοτήτων ,οικισµών και περιοχών 

και στα άκρα αυτών, για την αποκοµιδή των απορριµµάτων από τους κάδους απορριµµάτων 

και τη µεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.. 

Επίσης θα υποχρεούται να έχει εργατικό προσωπικό που θα παραλαµβάνει τις σακούλες 

των απορριµµάτων από το έδαφος, θα καθαρίζει περιµετρικά των κάδων απορριµµάτων, τις 

πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους, θα αδειάζει το περιεχόµενο των κοινόχρηστων καλα-

θιών σε σακούλες, τις οποίες θα προµηθεύει ο ∆ήµος και θα τις απορρίπτει στους κάδους απορ-

ριµµάτων ή στο απορριµµατοφόρο όχηµα. Όλοι οι εργάτες και οδηγοί θα αµείβονται για την 

εργασία τους και θα έχουν άµεση σχέση µε τον εργολάβο. 

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων, καθώς και ο καθαρισµός των χώρων και των καλαθιών 

θα γίνονται καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Σάββατο σε όλες  τις Τοπικές Κοινότητες , οικισµούς 

και περιοχές. Το ωράριο της συλλογής των απορριµµάτων θα ρυθµιστεί από τον ∆ήµαρχο κατά 

την υπογραφή της σύµβασης µε τον εργολάβο. 

Ο εργολάβος θα υποχρεούται να συλλέγει κάθε είδους απορρίµµατα χωρίς να φέρει αντιρ-

ρήσεις στους κατοίκους και να τα µεταφέρει στον τόπο απορρίψεως µε όσα δροµολόγια θα 

χρειασθούν κατά την ίδια ηµέρα.  

Σε περίπτωση ατυχήµατος υπεύθυνος και υπόλογος θα είναι ο παραπάνω εργολάβος. Επί-

σης σε περίπτωση που ο εργολάβος εγκαταλείψει την εργολαβία πριν της λήξεως θα υποχρεού-

ται να καταβάλει ποινική ρήτρα στον ∆ήµο ίση µε το 10% της συναφθείσας σύµβασης µε το ∆ή-

µο. 

Αν κατά την ορισµένη για την καθαριότητα µέρα ο εργολάβος δεν µπορέσει να πραγµατο-

ποιήσει την εργασία αυτή για λόγους ανωτέρας βίας είναι υποχρεωµένος να την εκτελέσει την 

επόµενη ηµέρα. 

Εάν ο εργολάβος παραλείψει να εκτελέσει τις οριζόµενες εργασίες ο ∆ήµαρχος υποχρεούται 

να παρακρατήσει από το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του ποσό ίσο µε το 1/10 των µηνιαίων 

αποδοχών του για κάθε ηµέρα κατά την οποία δεν εκτελέσθηκαν εργασίες, κατόπιν σχετικής 

βεβαιώσεως της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής εργασιών. 

Ο εργολάβος δεν µπορεί για οποιονδήποτε λόγο να µεταθέτει τις ηµέρες εργασίας παρά µό-

νο µε την υπόδειξη του ∆ηµάρχου σε διάφορες Τοπικές ή Εθνικές Εορτές. 

Η αποζηµίωση του εργολάβου θα γίνει από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και θα 

βαρύνει τις οικείες πιστώσεις του  προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 όπου ο 

∆ήµος στον οποίο έχει  να αναγραφεί η σχετική πίστωση στον   Κ.Α. 02.20.6277.0001 . 

Η ανάθεση αυτή θα ισχύει έως ότου ολοκληρωθεί ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνι-

σµός σύµφωνα µε την υπ. αριθ. 4116/25-4-2017 διακήρυξη του ∆ήµου Ορχοµενού . 

 

 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ   08-08-2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  


