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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αριθµ. Μελέτης: 22/2017 

Αριθµ. ∆ιακήρυξης 9/2017 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ/ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠ: 1.220.904,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 ΧΡΗΜ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 02.20.6277.003 

     

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
 

Στις τιµές του παρόντος αναλυτικού τιµολογίου συµπεριλαµβάνεται κάθε εργασία που 

αναφέρεται και που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της ανάθεσης  και σύµφωνα 

µε την συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές, εκτέλεση και πλήρη 

αποπεράτωση της εργασίας, όπως και έξοδα µεταφοράς προσωπικού του αναδόχου, καύσιµα, 

εξοπλισµός και λοιπά αναλώσιµα.  

 

 Ο ∆ήµος Καρπενησίου θα διαθέσει στον ανάδοχο τα οχήµατα του παρακάτω πίνακα 

έναντι µισθωτικής αξίας για την κάλυψη των αναγκών της εργασίας. 

 

Είδος οχήµατος 
Αριθµός 
κυκλοφορίας 

Χρονολογία 

πρώτης αδείας 
Μηνιαίο 

µίσθωµα 

Κόστος µισθώµατος 
οχηµάτων για τρία (3) 

χρόνια 

Απορριµµατοφόρο 

ωφέλιµης µάζας 4992 Kgr 
KHY 3774 1997 1.000,00 € 36.000,00 € 

Απορριµµατοφόρο 

ωφέλιµης µάζας 5910 Kgr 
KHY 3780 1999 1.000,00 € 36.000,00 € 

Απορριµµατοφόρο 

ωφέλιµης µάζας 990 Kgr 
KHI 4371 2009 700,00 € 25.200,00 € 

Καδοπλυντήριο ΜΕ 34506 2001 250,00 € 9.000,00 € 

Αυτοκινούµενο σάρωθρο 

ισχύος 93 HP 
ΜΕ 63033 2002 500,00 € 18.000,00 € 

  Σύνολο: 3.450,00 € 124.200,00 € 

 

Επιπλέον δε ο ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να έχει στην πλήρη 

κυριότητά του ή να µπορεί να διαθέσει αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του αντικειµένου 

της σύµβασης, µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική Νοµοθεσία (Ν. 4412/2016)   

Α. ∆ύο (2) απορριµµατοφόρα οχήµατα κλειστού τύπου (υπερκατασκευή µε σύστηµα 

συµπίεσης απορριµµάτων) µε ωφέλιµη µάζα κατ΄ ελάχιστο 5000 Kgr.  
Β. ένα (1) φορτηγό όχηµα µικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 5000 κιλών το οποίο θα φέρει 

µηχανισµό φόρτωσης σκαφών τύπου hook lift.  

Γ. ένα (1) ανατρεπόµενο φορτηγό µικτού φορτίου κατ΄ ελάχιστο 8000 Kgr για τη 

µεταφόρτωση των ογκωδών αντικειµένων, κλαδεµάτων, κλπ, στο ΧΥΤΑ Λαµίας σε 

εβδοµαδιαία βάση.  
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Τα απορρίµµατα µετά τη συλλογή τους θα µεταφέρονται στο Σταθµό Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων (ΣΜΑ) του ∆ήµου κατά τις ώρες λειτουργίας του από ∆ευτέρα-Σάββατο, ενώ 

καθηµερινά θα µεταφορτώνονται για διάθεση στο ΧΥΤΑ Λαµίας στη θέση «Νεβρόπολη» της 

∆.Κ.  Λαµίας σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας..  Θα 

γίνεται πλύσιµο των κάδων µε ειδικό καδοπλυντήριο τρεις (3) φορές το χρόνο κατά τους 

µήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Σεπτέµβριο. 

 

Κατά την εγκατάσταση του εργολάβου θα γίνει έλεγχος: 

Α) Των µηχανηµάτων του δήµου, θα ελεγχθεί ο εξοπλισµός από τον ανάδοχο για τυχόν 

ελαττώµατα και τυχόν ελλείψεις, θα συνταθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα 

υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο  του δήµου και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, και 

στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού 

αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα.  Κατά την παράδοση του µηχανολογικού εξοπλισµού στο 

τέλος της σύµβασης, θα συνταχθεί και πάλι πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του 

εξοπλισµού και θα υπογραφεί από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο του δήµου και τον εκπρόσωπο 

του αναδόχου, και στο οποίο θα περιγράφεται η πραγµατική κατάσταση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού  αναλυτικά για κάθε ένα µηχάνηµα.  Τυχόν φθορές η βλάβες που δεν έχουν 

επιδιορθωθεί από τον ανάδοχο, θα κοστολογηθούν από τον δήµο και το κόστος τους θα 

παρακρατηθεί από την τελευταία δόση κατά την αποπληρωµή και την εξόφληση του 

αναδόχου. 

Β) Των κάδων, θα καταγραφούν οι βλάβες και η υπηρεσία θα επισκευάσει τις ζηµιές 

εντός ευλόγου χρόνου.  Κατά της εκτέλεση της σύµβασης σε περίπτωση που προκύψει 

πρόβληµα σε κάδο από υπαιτιότητα του αναδόχου, π.χ. στο καπάκι ή σε ρόδα, ή στον 

ποδοµοχλό ή σπάσιµο µεταλλικού εξαρτήµατος που υποβαθµίζει την χρηστικότητα και 

λειτουργικότητα του κάδου, είναι ευθύνη του αναδόχου, είτε να αναλάβει την επιδιόρθωσή 

τους είτε την αντικατάσταση και τοποθέτηση των φθαρµένων ανταλλακτικών µε καινούργια 

άµεσα µε δική του δαπάνη. 

 

 

 

 

Άρθρο 1
ο
  ΖΩΝΗ 1 (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ) 

Αφορά την σε καθηµερινή βάση (7 επαναλήψεις/εβδοµάδα) αποκοµιδή των 

απορριµµάτων από όλους τους κάδους που υπάρχουν στην περιοχή που περικλείει η διαδροµή: 

ΚΟΜΒΟΣ –ΠΑΛΙΟ ΚΤΕΛ- ΝΟΜΑΡΧΙΑ- ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ - ΝΕΡΑΙ∆Α-ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ- ΠΛΑΤΕΙΑ.  
Επίσης καθηµερινά θα γίνεται  αποκοµιδή στα µεγάλα super market της πόλης και στα δηµόσια 

ιδρύµατα του Γηροκοµείου και του Νοσοκοµείου.  

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων στη ζώνη αυτή θα γίνεται από τις 05:00 π.µ. έως 08:00 

π.µ.  

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: Τέσσερις χιλιάδες  ευρώ………….…………………...………….. (4.000,00 €) 

 

Άρθρο 2
ο 

  ΖΩΝΗ 2 (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ) 

Αφορά την αποκοµιδή (δύο επαναλήψεις/εβδοµάδα) των απορριµµάτων από όλους τους 

κάδους που υπάρχουν στην περιοχή που περικλείει η διαδροµή: πίσω από το ξενοδοχείο Ελβετία, 

την περιοχή στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου και στο στενό δροµάκι κάτω από την τράπεζα Πειραιώς. 
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Στα σηµεία αυτά οι οδοί είναι µικρού πλάτους οπότε η αποκοµιδή θα γίνει µε µικρών διαστάσεων 

απορριµµατοφόρο κλειστού πάντα τύπου.   

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων στη ζώνη αυτή θα γίνεται από τις 05:00 π.µ. έως 08:00 

π.µ. 

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: Πεντακόσια ευρώ….…………………………………....………….. (500,00 €) 

 

Άρθρο 3
ο
  ΖΩΝΗ 3  

Αφορά την αποκοµιδή (µέρα παρά µέρα) των απορριµµάτων από όλους τους κάδους 

που υπάρχουν στις εξής περιοχές:  

• Την περιοχή που περικλείει η διαδροµή: Σχολή Βραγγιανών  – Επ/γου Γαλανού -  Γύφτου 

βρύση – Γενναδίου – κόµβος - βενζινάδικο Ευαγγελοδήµου – Βερόπουλο – πίσω στον κόµβο - 

Αηδόνι, Αγία Παρασκευή, ξενοδοχείο Montana και επιστροφή στον Σχολ. Βραγγιανών.  

• Την περιοχή των σχολείων Γυµνασίου Καρπενησίου, Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο, 

ξενοδοχείο Lecadin, ξενοδοχείο Avaris, Εργατικές κατοικίες περιοχής Τ.Ε.Ι. 

• Την περιοχή κάτω από την οδό Παύλου Μπακογιάννη κάτω από το Νοσοκοµείο την 

οδό Χρυσής Κατσάµπα, τις οικίες πάνω από το εργοστάσιο της πρώην Πειραϊκής 

Πατραϊκής µέχρι το βενζινάδικο Χονδρού. Τα βενζινάδικα της BP, JET OIL, SHELL, 

το ΕΚΑΒ, το ΚΤΕΟ µέχρι την επιχείρηση ειδών τζακιού Γκορόγια. 

• Την περιοχή στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο, τα Παλιάµπελα, Πάνω και κάτω Ξηριάς, στον 

ΟΑ.Ε.∆., στο νεκροταφείο,  το Κεφαλόβρυσο, τα σφαγεία (από τους κάδους πλην των 

µολυνσµατικών), Εργατικές κατοικίες, ∆ΑΒΙΕ, βενζινάδικο ΕΚΟ, Καλλιθέα (Μιάρα) 

(οδός Τουλούπα)  

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων στην ζώνη αυτή θα γίνεται εκτός των ωρών ησυχίας. 

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: ∆ύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ……………………....………….. (2.400,00 €) 

 

Άρθρο 4
ο 

  ΖΩΝΗ 4  

Αφορά την αποκοµιδή (ανά τρείς µέρες) των απορριµµάτων από όλους τους κάδους  

στις Τ.Κ. Άγιος Νικόλαος, Κορυσχάδες, Γοργιανάδες, Μικρό Χωριό, Παλαιό Μικρό Χωριό, 

Μεγάλο Χωριό, Γαύρος (χρήση απορριµµατοφόρου µικρών διαστάσεων),  βενζινάδικα, 

ενοικιαζόµενα δωµάτια, µαγαζιά και οικίες που υπάρχουν στον κεντρικό δρόµο της Ποταµιάς 

καθώς και στις παράπλευρους οδούς.   

Αφορά επίσης: 
� Αποκοµιδή απορριµµάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης 

κοινού όπως σηµεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, µοναστήρια και κοιµητήρια. 

� Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκοµιδή και µεταφορά των 

απορριµµάτων θα γίνεται καθηµερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι. 

� Καθαρισµός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις 

την προηγούµενη και µετά το πέρας  της εκδήλωσης. 

�  Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η 

αποκοµιδή των απορριµµάτων την παραµονή και την επόµενη της εορτής. 

� Καθαρισµός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιµητηρίων µε χρήση χλοοκοπτικού 

µηχανήµατος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10  Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου). 

� Περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώµατα, 

κλαδιά θάµνων και δένδρων). Τα αντικείµενα αυτά θα µεταφέρονται στο Καρπενήσι για 

µεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Λαµίας.  

� Τις εβδοµάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδοµάδα και την 

εβδοµάδα µετά το Πάσχα, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται 2 φορές την εβδοµάδα και την 

εβδοµάδα µετά το Πάσχα, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται 2 φορές την εβδοµάδα 

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων στην ζώνη αυτή θα γίνεται εκτός των ωρών ησυχίας. 

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 
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Τιµή: Χίλια επτακόσια ευρώ……………………………………...…….. (1.700,00 €) 

 

Άρθρο 5
ο
  ΖΩΝΗ 5  

Αφορά την αποκοµιδή (µια φορά την εβδοµάδα από Οκτώβρη έως και Απρίλη και δυο 

φορές την εβδοµάδα από Μάιο έως και τέλος Σεπτέµβρη) στις Τ.Κ. Βουτύρο, Νόστιµο, Μυρίκη, στο 

Αθλητικό κέντρο (όταν έχει εκδηλώσεις η αποκοµιδή γίνεται κάθε µέρα), περιοχή 

Χαντζογιαννέικα, Σήραγγα Τυµφρηστού.   

Αφορά επίσης: 
� Αποκοµιδή απορριµµάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης 

κοινού όπως σηµεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, µοναστήρια και κοιµητήρια. 

� Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκοµιδή και µεταφορά των 

απορριµµάτων θα γίνεται καθηµερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι. 

� Καθαρισµός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις 

την προηγούµενη και µετά το πέρας  της εκδήλωσης. 

�  Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η 

αποκοµιδή των απορριµµάτων την παραµονή και την επόµενη της εορτής. 

� Καθαρισµός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιµητηρίων µε χρήση χλοοκοπτικού 

µηχανήµατος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10  Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου). 

� Περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώµατα, 

κλαδιά θάµνων και δένδρων). Τα αντικείµενα αυτά θα µεταφέρονται στο Καρπενήσι για 

µεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Λαµίας.  

� Τις εβδοµάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδοµάδα και την 

εβδοµάδα µετά το Πάσχα, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται 2 φορές την εβδοµάδα και την 

εβδοµάδα µετά το Πάσχα, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται 2 φορές την εβδοµάδα 

Επιπλέον θα γίνεται αποκοµιδή στους κάδους στο χώρο της εµποροπανήγυρης κατά την 

διάρκεια λειτουργίας της σε καθηµερινή βάση. 
Η αποκοµιδή των απορριµµάτων στη ζώνη αυτή θα γίνεται εκτός των ωρών ησυχίας. 

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: Εξακόσια πενήντα ευρώ………………………………………….. (650,00 €) 

 

Άρθρο 6
ο
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  

Αφορά την µηχανική σάρωση των οδών : Φανάρια Γ. Γεννηµατά - Κόµβος – 

Ζηνοπούλου – Κεντρική πλατεία -  Λαγκαδιά µέχρι Όναρ - Γέφυρα Νεράιδας – 

Νοσοκοµείο - Προυσιωτίσσης– Αγ. Ευρυτάνες – Καρπενησιώτη – Βελουχιώτη - 

Χαριλάου Τρικούπη – Γ. Γεννηµατά. 
 Η εργασία αυτή θα γίνεται καθηµερινά (εκτός Κυριακής) στις οδούς Φανάρια Γ. 

Γεννηµατά - Κόµβος – Ζηνοπούλου – Κεντρική πλατεία  µέχρι Γέφυρα Νεράιδας και 
Αθ. Καρπενησιώτη, δυο φορές την εβδοµάδα στις οδούς Γ. Καραϊσκάκη, Καφαντάρη 

Γέφυρα Νεράιδας – Νοσοκοµείο - Προυσιωτίσσης– Αγ. Ευρυτάνες –Βελουχιώτη - 

Χαριλάου Τρικούπη και µια φορά την  εβδοµάδα σε όλη την περιοχή που περικλείει η 

ανωτέρω διαδροµή. 

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα  

Τιµή: Χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ……………………....………….. (1650,00 €) 

 

Άρθρο 7ο  ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΜΩΝ,  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αφορά τον χειρωνακτικό καθαρισµό µικροαπορριµµάτων που βρίσκονται στο 

οδόστρωµα, στα πεζοδρόµια, ρείθρα, χώρων φύτευσης δένδρων των κεντρικών οδών.  Ο 

καθαρισµός θα γίνεται µε απασχόληση εργατών καθαριότητας µε χρήση χειρωνακτικών 

εργαλείων όπως σκούπες, χειραµαξίδια, φαράσια, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια κλπ.  

Αφορά όλο το πολεοδοµικό συγκρότηµα Καρπενησίου, πλην της περιοχής του Ξηριά και της 
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περιοχής επέκτασης στη θέση «Παλιάµπελα» και «Άγ. Γεώργιος».  Οριοθετείται στα 

ανατολικά από τον κόµβο στη θέση «Ρίζωµα» και κατά µήκος της οδού Χαριλάου Τρικούπη 

µέχρι τη διασταύρωση µε το γήπεδο.  Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις περιοχές γύρω από τους 

κάδους.   

Η εργασία αυτή θα γίνεται επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα στην περιοχή που περικλείει η 

διαδροµή: Κόµβος – Ζηνοπούλου – Κεντρική πλατεία -  Πάρκινγκ παλιό ΚΤΕΛ - Γέφυρα 

Νεράιδας – Νικ. Στράτου - Αθανασίου ∆ιάκου – Χαριλάου Τρικούπη – Σολωµού – 

σκαλάκια που οδηγούν στην Οδό Ζηνοπούλου στο ξενοδοχείο Anesis.  Στο υπόλοιπο της 

περιοχής ευθύνης του αναδόχου η εργασία θα εκτελείται περιοδικά σε ζώνες δίνοντας 

ιδιαίτερη  βαρύτητα  στις περιοχές όπου υπάρχουν δηµόσια κτίρια, όπως, σχολεία, εκκλησίες, 

νοσοκοµείο, µητρόπολη, παλιό νεκροταφείο, κλπ, και όπου αλλού παρατηρείται αυξηµένη 

συνάθροιση κοινού, όπως πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, κλπ.  Στις περιοχές αυτές θα 

πραγµατοποιείται χειρωνακτικός καθαρισµός τουλάχιστον µία (1) φορά την εβδοµάδα.  Στις 

υπόλοιπες ζώνες ο καθαρισµός θα εκτελείται µε συχνότητα τουλάχιστον δύο (2) φορές το 

µήνα.  Για τον επιτυχή συντονισµό της εργασίας θα συντάσσεται µηνιαίο πρόγραµµα 

καθαρισµού από τον ανάδοχο που θα εγκρίνεται από την επίβλεψη.  Επίσης στον χειρωνακτικό 

καθαρισµό περιλαµβάνεται η κεντρική πλατεία Καρπενησίου και όλα τα πάρκα, πάρκινγκ και 

παιδικές χαρές της περιοχής ευθύνης του αναδόχου.   

Επίσης αφορά την καθαριότητα στις δηµοτικές τουαλέτες (Παλιά Λαϊκή Αγορά και 

ΚΑΠΗ) σε καθηµερινή βάση, στη ∆ηµοτική Αγορά κάθε Σάββατο µεσηµέρι µετά την λήξη 

της και στην ετήσια εµποροπανήγυρη Καρπενησίου  Πριν την έναρξη της εµποροπανήγυρης 

που πραγµατοποιείται στην περιοχή ανατολικά του Ξηριά,  θα γίνεται επιµελής καθαριότητα 

των χώρων από τις εργασίες κατασκευής και πλύσιµο των διαδρόµων.  Κατά τη διάρκειά της 

θα γίνεται καθαριότητα στις τουαλέτες µε συχνότητα τρεις (3) φορές την ηµέρα και στους 

διαδρόµους µία (1) φορά την ηµέρα.  Μετά το πέρας της εµποροπανήγυρης και την 

αποµάκρυνση των κατασκευών θα γίνεται σχολαστικός καθαρισµός του χώρου και των 

τουαλετών καθώς και µιας ευρύτερης περιοχής όπου υπάρχει διασπορά απορριµµάτων της 

εµποροπανήγυρης.  Τα υλικά καθαριότητας θα παρέχονται από τον ίδιο τον ανάδοχο.  

Για την περιοχή ευθύνης αφορά ακόµη: 

1) το άδειασµα όλων των επίστυλων απορριµµατοδεκτών, αλλαγή σάκου που θα παρέχεται από 

τον ίδιο τον ανάδοχο και καθάρισµα εξωτερικά του απορριµµατοδέκτη αν απαιτείται. 

2) τον καθαρισµό και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις 

την προηγούµενη και µετά το πέρας  της εκδήλωσης,  

3) την αποµάκρυνση αφισών, που τοποθετούνται εκτός των προβλεπόµενων για το λόγο αυτό 

ταµπλό 

4) την υποχρέωση άµεσης παρέµβασης του αναδόχου σε τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά που 

προήλθαν από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και χρήζουν καθαρισµού και σάρωσης. 

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: ∆ύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ………...………….. (2.350,00 €) 

 

Άρθρο 8ο  ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ∆ΩΝ 

Αφορά την πλύση των κάδων απορριµµάτων τρεις (3) φορές το χρόνο κατά τους 

µήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Σεπτέµβριο σύµφωνα µε την ΚΥΑ114218/1997.  Τα χηµικά 

πλύσης των κάδων βαραίνουν τον Ανάδοχο και θα ακολουθείται η ισχύουσα νοµοθεσία για 

την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος.   

Κατ’ αποκοπή ανά πλύση 

Τιµή: Πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ……………………....…………..(5.800,00 €) 

 

Άρθρο 9
ο
    ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Αφορά τη συλλογή ογκωδών αντικειµένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, 

κλαδιά, στρώµατα και κάθε άλλο αντικείµενο που τοποθετείται δίπλα στους κάδους ή κατά 



 6 

µήκος της διαδροµής των απορριµµατοφόρων και ανήκει στην κατηγορία των αστικών  

αποβλήτων.  Η περισυλλογή θα γίνεται κάθε Πέµπτη από την πόλη του Καρπενησίου και µια 

φορά την εβδοµάδα από τις τοπικές Κοινότητες σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας.  Τα 

αντικείµενα αυτά θα µεταφέρονται σε χώρο απόθεσης ογκωδών αντικειµένων του ∆ήµου 

Καρπενησίου όπως ορίσει  η Υπηρεσία, όπου θα εναποτίθενται µε µέριµνα του εργολάβου σε 

διακεκριµένες θέσεις καθ υπόδειξη προσωπικού του ∆ήµου.  

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: ∆ύο χιλιάδες ευρώ…………………………………....………….. (2.000,00 €) 

 

Άρθρο 10ο    ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ∆ΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΚ 

ΜΟΥΖΙΛΟ, ΑΝΙΑ∆Α, ΣΥΓΚΡΕΛΟ, ΚΛΑΥΣΙ, ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ 

   

Αφορά τις εξής εργασίες: 
� Αποκοµιδή απορριµµάτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής και µεταφορά 

τους στο Σταθµό Μεταφοράς Απορριµµάτων (ΣΜΑ)  

� Αποκοµιδή απορριµµάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης 

κοινού όπως σηµεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, µοναστήρια και κοιµητήρια. 

� Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκοµιδή και µεταφορά των 

απορριµµάτων θα γίνεται καθηµερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι. 

� Καθαρισµός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις 

την προηγούµενη και µετά το πέρας  της εκδήλωσης. 

�  Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η 

αποκοµιδή των απορριµµάτων την παραµονή και την επόµενη της εορτής. 

� Καθαρισµός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιµητηρίων µε χρήση χλοοκοπτικού 

µηχανήµατος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10  Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου). 

� Περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώµατα, 

κλαδιά θάµνων και δένδρων). Τα αντικείµενα αυτά θα µεταφέρονται στο Καρπενήσι για 

µεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Λαµίας.  

� Τις εβδοµάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδοµάδα 

και την εβδοµάδα µετά το Πάσχα, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται 2 φορές την 

εβδοµάδα. 

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται µε επιµέλεια από όλους τους κάδους που έχει 

τοποθετήσει ο ∆ήµος και ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει επιµέλεια και επιµονή σε όλες 

τις θέσεις ακόµη κι αν απαιτείται παραπάνω προσπάθεια.  

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ………….…………….……….. (2.500,00 €) 

 

Άρθρο 11ο ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΚ 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΑΠΑ∆ΙΑ, ΣΤΕΝΩΜΑ, ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, 
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ 

Αφορά τις εξής εργασίες: 
� Αποκοµιδή απορριµµάτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής και µεταφορά 

τους στο Σταθµό Μεταφοράς Απορριµµάτων (ΣΜΑ)  

� Αποκοµιδή απορριµµάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης 

κοινού όπως σηµεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, µοναστήρια και κοιµητήρια. 

� Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκοµιδή και µεταφορά των 

απορριµµάτων θα γίνεται καθηµερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι. 

� Καθαρισµός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις 

την προηγούµενη και µετά το πέρας  της εκδήλωσης. 
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�  Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η 

αποκοµιδή των απορριµµάτων την παραµονή και την επόµενη της εορτής. 

� Καθαρισµός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιµητηρίων µε χρήση χλοοκοπτικού 

µηχανήµατος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10  Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου). 

� Περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώµατα, 

κλαδιά θάµνων και δένδρων). Τα αντικείµενα αυτά θα µεταφέρονται στο Καρπενήσι για 

µεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Λαµίας.  

� Τις εβδοµάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδοµάδα 

και την εβδοµάδα µετά το Πάσχα, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται 2 φορές την 

εβδοµάδα. 

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται µε επιµέλεια από όλους τους κάδους που έχει 

τοποθετήσει ο ∆ήµος και ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει επιµέλεια και επιµονή σε όλες 

τις θέσεις ακόµη κι αν απαιτείται παραπάνω προσπάθεια.  

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: ∆ύο χιλιάδες διακόσια ευρώ………….…………….……….. (2.200,00 €) 

 

Άρθρο 12
ο
    ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ, 

∆ΕΡΜΑΤΙ, ΚΑΡΙΤΣΑ, ΣΤΕΦΑΝΙ, ΜΗΛΙΑ, ΣΕΛΛΑ, ΦΙ∆ΑΚΙΑ, ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑ 

Αφορά τις εξής εργασίες: 
� Αποκοµιδή απορριµµάτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής και µεταφορά 

τους στο Σταθµό Μεταφοράς Απορριµµάτων (ΣΜΑ)  

� Αποκοµιδή απορριµµάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης 

κοινού όπως σηµεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, µοναστήρια και κοιµητήρια. 

� Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκοµιδή και µεταφορά των 

απορριµµάτων θα γίνεται καθηµερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι. 

� Καθαρισµός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις 

την προηγούµενη και µετά το πέρας  της εκδήλωσης. 

�  Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η 

αποκοµιδή των απορριµµάτων την παραµονή και την επόµενη της εορτής. 

� Καθαρισµός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιµητηρίων µε χρήση χλοοκοπτικού 

µηχανήµατος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10  Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου). 

� Περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώµατα, 

κλαδιά θάµνων και δένδρων). Τα αντικείµενα αυτά θα µεταφέρονται στο Καρπενήσι για 

µεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Λαµίας.  

� Τις εβδοµάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδοµάδα 

και την εβδοµάδα µετά το Πάσχα, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται 2 φορές την 

εβδοµάδα. 

� Τις ηµέρες 10-30 Αυγούστου θα πραγµατοποιείται καθηµερινή αποκοµιδή από το 

µοναστήρι του Προυσού. 

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται µε επιµέλεια από όλους τους κάδους που έχει 

τοποθετήσει ο ∆ήµος και ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει επιµέλεια και επιµονή σε όλες 

τις θέσεις ακόµη κι αν απαιτείται παραπάνω προσπάθεια.  

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: Τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ……..………………....……….. (3.800,00 €) 
 

Άρθρο 13
ο
    ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆.Ε. ΦΟΥΡΝΑΣ 

Αφορά τις εξής εργασίες: 
� Αποκοµιδή απορριµµάτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο από όλους τους κάδους σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα που αναλύεται στην παράγραφο 2.2 της τεχνικής περιγραφής και µεταφορά 

τους στο Σταθµό Μεταφοράς Απορριµµάτων (ΣΜΑ)  
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� Αποκοµιδή απορριµµάτων από κάδους και καλάθια σε πλατείες και σε θέσεις συνάθροισης 

κοινού όπως σηµεία αναψυχής, τοποθεσίες, βρύσες, µοναστήρια και κοιµητήρια. 

� Σε όποια Τοπική Κοινότητα γίνεται πανηγύρι, η αποκοµιδή και µεταφορά των 

απορριµµάτων θα γίνεται καθηµερινά όσο διαρκεί το πανηγύρι. 

� Καθαρισµός, και ότι άλλο απαιτείται στους χώρους όπου θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις 

την προηγούµενη και µετά το πέρας  της εκδήλωσης. 

�  Στις τοπικές γιορτές (κάστανου, τσίπουρου, κλπ) των τοπικών κοινοτήτων θα γίνεται η 

αποκοµιδή των απορριµµάτων την παραµονή και την επόµενη της εορτής. 

� Καθαρισµός από αυτοφυή βλάστηση των χώρων των κοιµητηρίων µε χρήση χλοοκοπτικού 

µηχανήµατος πεζού χειριστή δυο φορές ( 1- 10  Ιουνίου και 10- 20 Ιουλίου). 

� Περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων (π.χ. παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώµατα, 

κλαδιά θάµνων και δένδρων). Τα αντικείµενα αυτά θα µεταφέρονται στο Καρπενήσι για 

µεταφόρτωση στο ΧΥΤΑ Λαµίας.  

� Τις εβδοµάδες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και την Μεγάλη εβδοµάδα 

και την εβδοµάδα µετά το Πάσχα, η αποκοµιδή θα πραγµατοποιείται 2 φορές την 

εβδοµάδα. 

Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται µε επιµέλεια από όλους τους κάδους που έχει 

τοποθετήσει ο ∆ήµος και ο ανάδοχος θα πρέπει να δείξει επιµέλεια και επιµονή σε όλες 

τις θέσεις ακόµη κι αν απαιτείται παραπάνω προσπάθεια.  

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: ∆ύο χιλιάδες ευρώ……..…….………………...……....………….. (2.000,00 €) 

 

Άρθρο 14
 ο
 ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Αφορά τη διάθεση από τη µεριά του αναδόχου του απαιτούµενου προσωπικού (οδηγού) για τη 

µεταφόρτωση των απορριµµάτων του ΣΜΑ Καρπενησίου στο ΧΥΤΑ Λαµίας µε συχνότητα 

τουλάχιστον 5 φορές την εβδοµάδα, ή όσο συχνά απαιτείται ώστε να υπάρχει πάντα επαρκής 

διαθέσιµη χωρητικότητα στους απορριµµατοδέκτες (κοντέινερ) µεταφόρτωσης και να µη 

δηµιουργείται πρόβληµα ή καθυστέρηση εκφόρτωσης των προσερχόµενων απορριµµατοφόρων στο 

ΣΜΑ Καρπενησίου.  Ο ανάδοχος θα κάνει χρήση του διαθέσιµου ειδικού εξοπλισµό – όχηµα 

µεταφόρτωσης των απορριµµάτων - που θα παραχωρηθεί από το ∆ήµο ο οποίος αναλαµβάνει το 

κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιµα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει τα συγκεκριµένο 

εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας µεταφόρτωσης.  Ο ανάδοχος 

αναλαµβάνει να κάνει ορθή χρήση του παραχωρούµενου εξοπλισµού µεταφόρτωσης, να επιµελείται 

την καθαριότητά του µε ίδια µέσα και προσωπικό και να ενηµερώνει εγκαίρως τις υπηρεσίες του 

δήµου για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών. 

Αφορά επίσης τη µεταφόρτωση των ογκωδών αντικειµένων µία φορά την εβδοµάδα στο ΧΥΤΑ 

Λαµίας για την οποία ο ανάδοχος θα διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό, εξοπλισµό και οχήµατα.. 

Κατ’ αποκοπή ανά µήνα 

Τιµή: Τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ……..…….……...…....………….. (3.600,00 €) 
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 Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

Οι   Συντάκτες 

 
Ο Αν. Προϊστάµενος H  ∆/τρια 

    

    

Μπαντή Μαρία Κεφαλάς ∆ηµήτριος Μπαµπαλής ∆ηµήτριος Παπαδοπούλου Μαρία 

Π.Ε Ειδικό Επ. Προσ. Π.Ε.  Γεωπόνων ΠΕ.Πολιτικών Μηχ. ΠΕ.Πολιτικών Μηχ. 


