
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
        ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
        ΕΔΡΑ:  ΠΥΛΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     248  /2014

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 18017 και από 12.09.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε
χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75
του  νόμου  3852/2010,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος,

Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.
                                                            

ΑΠΟΝΤΕΣ 
( Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν)

Καραμπάτσος Νικόλαος, καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του 

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο  Σύμβουλος  κ.  Καραμπάτσος  Νικόλαος  προσήλθε  στη
συνεδρίαση  κατά  την  εισήγηση  του  3ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  (αριθμός
απόφασης 241/2014). 
 
     Παρίσταται  ως Ειδικός Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
    Επίσης παρίσταται στη συνεδρίαση η Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία. 

     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα (1) μέλος, όπως αυτά αναφέρονται πιο
πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Περί απ’ ευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη: «Λειτουργία κινητής
μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των

παραγόμενων προϊόντων (ΚΟΜΠΟΣΤ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ – ΚΛΠ)»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΔΑ: 70ΥΑΩ1Β-Β5Κ



       Πριν την έναρξη της συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι υπάρχουν δυο εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματα τα οποία είναι κατεπείγοντα και θα κρίνει η Επιτροπή τη συζήτησή τους και
λήψη  αποφάσεων  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3,  του  άρθρου  75  του  νόμου
3852/2010 και είναι:

     1  ο   θέμα: Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 17963/11.09.2014 Απόφασης του κ. Δημάρχου
Πύλου – Νέστορος με θέμα «Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου». 
     2  ο   θέμα: Περί απ’ ευθείας ανάθεσης  παροχής υπηρεσιών για τη:  «Λειτουργία
κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των
παραγόμενων προϊόντων (ΚΟΜΠΟΣΤ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ – ΚΛΠ)».

     Για  το  πρώτο θέμα η  Οικονομική  Επιτροπή ομόφωνα  αποφάσισε  ότι  είναι
κατεπείγον,  θα πρέπει  να συζητηθεί  και  να ληφθεί  απόφαση διότι  την Παρασκευή
19/09/2014  είναι  η  δικάσιμος  και  χρονικά  δεν  προλαβαίνει  μέχρι  τότε  να  μπει  ως
τακτικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, όπου θα πρέπει να εγκριθεί η Απόφαση του κ.
Δημάρχου και  ταυτόχρονα να οριστεί  Πληρεξούσιος Δικηγόρος της νέας  δικασίμου
αφού αυτή της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 ανεβλήθη για την 19η Σεπτεμβρίου 2014.  

     Για το δεύτερο θέμα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία και δια
ψήφων  πέντε  (5)  υπέρ οι  κ.κ.:  Πετρόπουλος  Παναγιώτης,  Ρούσσος  Ιωάννης,
Καλογερόπουλος  Κωνσταντίνος,  Κοντογόνης  Περικλής,  Λευτάκη-Αρβανίτη  Πελαγία
και  ενός  (1)  κατά ο  κ.  Κανάκης  Ηλίας,  ήτοι  με  την  απόλυτη   πλειοψηφία  του
συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ότι είναι κατεπείγον, θα
πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση διότι: λόγω της μη υλοποίησης ακόμα
του  περιφερειακού  σχεδιασμού  και  της  αντιμετώπισης  της  διαχείρισης  των
απορριμμάτων  από  τον  ΦΟΣΔΑ,  αναγκάζεται  να  αναθέσει  την  διαχείριση  των
δεμάτων και  των σύμπτικων απορριμμάτων του,  επειδή δεν διαθέτει  νόμιμο χώρο
διάθεσης, ο οποίος χώρος έχει κορεστεί και γίνεται ανεξέλικτη ρίψη απορριμμάτων με
κίνδυνο  τη  δημόσια  υγεία,  ασφάλεια  και  τέλος  εκκρεμεί  η  δικάσιμος  της  19ης

Σεπτεμβρίου 2014 για το θέμα των απορριμμάτων με την κατάθεση ασφαλιστικών
μέτρων.     

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της
συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ήτοι:  «  Περί  απ’  ευθείας  ανάθεσης
παροχής υπηρεσιών για τη:     «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με
στόχο  την  ανάκτηση  –  αξιοποίηση  όλων  των  παραγόμενων  προϊόντων
(ΚΟΜΠΟΣΤ  –  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ  –  ΚΛΠ)»  » και  εισηγούμενος  του  θέματος  αυτού
ανέφερε:

     Σύμφωνα με σχετική εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου σε θέματα διαχείρισης
απορριμμάτων, κ. Σαρδέλη Ιωάννη, θα πρέπει να προβούμε στην απευθείας ανάθεση
παροχής  υπηρεσιών  για  τη:  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  (ΚΟΜΠΟΣΤ-  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ  –ΚΛΠ)».  Λαμβάνοντας  υπόψη  το
γεγονός  ότι  ο  Δήμος Πύλου – Νέστορος και  λόγω της μη υλοποίησης ακόμα του
περιφερειακού σχεδιασμού, αναγκάζεται να διαχειριστεί ο ίδιος τα απορρίμματα του,
χωρίς να διαθέτει νόμιμο χώρο τελικής διάθεσης.
     Η απ’ ευθείας ανάθεση προτείνεται να γίνει  στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ  με  διακριτικό  τίτλο  «GREENMEDIA»  με  έδρα  την  Αθήνα  και  ΑΦΜ
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999481995, όπου για το σκοπό αυτό έχουμε τα σχετικά δικαιολογητικά της εταιρείας
και την οικονομική της προσφοράς η οποία ανέρχεται σε εξήντα πέντε ευρώ (€ 65,00)
ανά τόνο εισερχομένων ΑΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ.
     Οι όροι της σύμβασης περιγράφονται στο σχετικό σχέδιο το οποίο επισυνάπτεται
στην παρούσα εισήγηση, αλλά και απόφαση.
     Για τη χρηματοδότηση και πληρωμή της σύμβασης εκ μέρους του Δήμου μας έχει
δεσμευτεί ποσό € 81.300,66 από ιδίους πόρους συμπεριλαμβανομένου του νομίμου
ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α. 20.6277.003 του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους
2014, σύμφωνα με την από 26/06/2014 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης με α/α Α/414
στο Μητρώο Δεσμεύσεων και  την αριθμ.  188/2014 απόφαση της Οικονομικής μας
Επιτροπής για την ψήφιση και έγκριση της διάθεσης της πιο πάνω πίστωσης.  
 
     Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων καλώ την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.

     Στην τοποθέτηση του ο κ. Κανάκης Ηλίας ανέφερε ότι  το θέμα αυτό δεν είναι
κατεπείγον διότι δεν υπάρχει πρόσκληση, θα έπρεπε τουλάχιστον δυο ώρες πριν τη
συνεδρίαση να είμαστε γνώστες γι’ αυτό. Ζητώ από τον κ. Πρόεδρο και τη Γραμματεία
να μου πουν σε ποιο σημείο του νόμου αναφέρεται ότι το κατεπείγον αυτό θέμα να
συζητηθεί  χωρίς  πρόσκληση.  Ο σκοπός  αυτής  της  απόφασης  δυο  μέρες  πριν  τα
ασφαλιστικά μέτρα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας είναι να εξαπατηθεί το Πρωτοδικείο.  
     Ακολούθως ο  Ειδικός  Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της  Οικονομικής,
ανέφερε  ότι  αυτό  προβλέπεται  στην  παράγραφο  3,  του  άρθρου  75  του  νόμου
3852/2010, το οποίο αναφέρει: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην
ημερήσια  διάταξη  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  όλα  τα  θέματα  που  προτείνει  ο
δήμαρχος.  Η  επιτροπή  μπορεί  να  αποφασίζει  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι`
αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.».

     Ο κ. Καραμπάτσος Νικόλαος για το θέμα αυτό ψηφίζει λευκό, ενώ οι υπόλοιποι
παρόντες Σύμβουλοι ψηφίζουν υπέρ της προτάσεως για την απ’ ευθείας ανάθεση.

     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω, τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 75
του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103, 105 και 209 του νόμου 3463/2006, της παρ.
13 του άρθρου 20 του ν. 3731/08, του άρθρου 83 του ν. 2363/1995 (ΦΕΚ 247 Α), την
υπ΄ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία και δια ψήφων    
     
     Πέντε  (5)  υπέρ οι  κ.κ.:  Πετρόπουλος  Παναγιώτης,  Ρούσσος  Ιωάννης,
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία.

     Ένα (1) κατά ο κ. Κανάκης Ηλίας.

     Ένα (1) λευκό ο κ. Καραμπάτσος Νικόλαος.
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     Ήτοι με την απόλυτη  πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής.

     Α)Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΣΑ  ΜΕ  ΣΤΟΧΟ  ΤΗΝΑΝΑΚΤΗΣΗ  –
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΛΩΝ  ΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  (ΚΟΜΠΟΣΤ-
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ  –  ΚΛΠ)»,  στην  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΧΟΡΗΓΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με
διακριτικό  τίτλο   «GREENMEDIA»  με  έδρα  την  Αθήνα  και  ΑΦΜ  999481995  αντί
ποσού των εξήντα πέντε (€ 65,00) ανά τόνο απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένου
του νομίμου ΦΠΑ, σύμφωνα και με τους παρακάτω όρους σύμβασης:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναθέτει στην δεύτερη των συμβαλλομένων αποκαλούμενη εφεξής χάριν συντομίας
“Εταιρεία” την λειτουργία μιας κινητής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων η οποία
αποτελείται από:

 Μία μονάδα Διαχωρισμού : η οποία θα ξεχωρίζει – διαχωρίζει σε δύο ρεύματα
τα απορρίμματα (οργανικά και μη).

 Μία  κινητή  μονάδα  δεματοποίησης:  η  οποία  θα  συμπιέζει  και  κατόπιν  θα
δεματοποιεί  τα  απορρίμματα  σε  κυλινδρικά  δέματα  με  περιτύλιξη  από
ανακυκλώσιμο πλαστικό δίχτυ και πλαστική μεμβράνη.

 Μια ειδική διάταξη κομποστοποίησης με σύστημα παροχής αέρα.
 Ένα κοντέινερ με τράπεζα χειροδιαλογής για την διαλογή των ανακυκλώσιμων

υλικών μαζί με το ανάλογο προσωπικό.

Η μονάδα θα λειτουργήσει στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Δημοτικής Κοινότητας Πύλου
του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος,  σε  δημοτική  έκταση  περίπου  σαράντα  πέντε  (45)
στρεμμάτων  που  έχει  λάβει  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  για  τη  διαχείριση
απορριμμάτων.

2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Την ανωτέρω κινητή μονάδα η εταιρεία την διαθέτει στο Δήμο Πύλου – Νέστορος για
τη δεματοποίηση και κομποστοποίηση του συνόλου των σύμμεικτων απορριμμάτων
του,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  σήμερα  μέχρι  την  εξάντληση  της  αντίστοιχης
διαθέσιμης πίστωσης.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Οι ώρες λειτουργίας της κινητής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων θα είναι οκτώ
(8) ώρες ανά ημέρα με δυνατότητα προσαύξησης των ωρών ημερήσιας λειτουργίας
έως 50% σε  περιπτώσεις  συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων που
τυχόν προκύψουν π.χ. λόγω εορτών, εκδηλώσεων κλπ.
Το συγκεκριμένο σύστημα θα επεξεργάζεται  το σύνολο της ημερήσιας παραγωγής
απορριμμάτων  αποκλειστικά  του  Δήμου  Πύλου  –  Νέστορος.  Ο  υπολογισμός  της
ημερήσιας  οικονομικής  αποζημίωσης  της  αναφερόμενης  κινητής  μονάδας
επεξεργασίας  απορριμμάτων  θα  πραγματοποιείται  ανάλογα  με  την  ποσότητα  των
εισερχομένων  απορριμμάτων  σε  βάρος,  με  μονάδα  μέτρησης  τον  τόνο,  που  θα
επεξεργάζεται κατά την ημερήσια λειτουργία του.
Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας
Ο Δήμος θα παραδίδει καθημερινά, σταδιακά τα σύμμεικτα απορρίμματα στη μονάδα
επεξεργασίας  απορριμμάτων.  Ο  ανάδοχος  θα  επεξεργάζεται  όλα  τα  απορρίμματα
καθημερινά και δεν θα αφήνει καθόλου υπολείμματα στο χώρο. Τα απορρίμματα θα
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οδηγούνται στο διαχωριστή προκειμένου να γίνει ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων
από τα οργανικά  υλικά.  Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα οδηγούνται  στο κοντέινερ  της
χειροδιαλογής όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων ανάλογα με την
κατηγορία υλικού σε: γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί. Τα υλικά αυτά στη συνέχεια θα
δεματοποιούνται και θα προωθούνται άμεσα προς ανακύκλωση από τον ανάδοχο.
Τα υπολείμματα επίσης θα δεματοποιούνται και θα οδηγούνται άμεσα σε κατάλληλο
χώρο προς νόμιμη διάθεση με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Η  οικονομική  αποζημίωση  ορίζεται  σε  εξήντα  πέντε  ευρώ  (€  65,00)  ανά  τόνο
εισερχομένων  απορριμμάτων  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠΑ,
ενδεικτικός  συνολικός  προϋπολογισμός  €  81.300,66  (συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α.).  Στην  παραπάνω  τιμή  περιλαμβάνονται  τα  έξοδα  επεξεργασίας
απορριμμάτων, η διαχείριση και διάθεση των προϊόντων, οι αμοιβές και η διαμονή του
κατάλληλου προσωπικού για τη λειτουργία και εποπτεία του συστήματος, καθώς και
όλα τα αναλώσιμα, όπως φιλμ, δίχτυ για τη δεματοποίηση, σάκοι κομποστοποίησης
κ.α.
Το προσωπικό θα πρέπει να απασχολείται νόμιμα και να λαμβάνει την προβλεπόμενη
από τον νόμο αμοιβή και ασφάλιση. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον αντίστοιχο
ισχύοντα  κωδικό αριθμό εξόδων στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2014.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, έπειτα από την σύνταξη
και θεώρηση του λογαριασμού στον οποίο θα επισυνάπτονται όλα τα παραστατικά
περί νόμιμης διάθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών και των υπολειμμάτων καθώς και
των ζυγολογίων και μετά από τη θεώρηση του σχετικού εντάλματος πληρωμής από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες δειγματοληψίας και σχετικών χημικών και
βιολογικών  αναλύσεων  προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  η  καταλληλότητα  για  την
διάθεση του κόμποστ σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως καθορίζονται
από την  εθνική  και  κοινοτική  νομοθεσία,  όπως και  οι  δαπάνες  απομάκρυνσης  και
διάθεσης του υπολείμματος. Η δαπάνη ηλεκτροδότησης της μονάδας θα καλύπτεται
από το Δήμο Πύλου – Νέστορος.

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
Τα κύρια χαρακτηριστικά της κινητής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων:
• Να μπορεί να αξιοποιηθεί διαδοχικά σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς να απαιτούνται
ειδικές ή μόνιμες εγκαταστάσεις.
• Να μην απαιτείται ειδική αδειοδότηση του εξοπλισμού.
• Να μην δημιουργούνται υγρά απόβλητα κατά τη δεματοποίηση.
• Να παράγεται από το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων κόμποστ κατάλληλης
ποιότητας για ασφαλή διάθεση.
• Να έχει μεγάλη και σταθερή απόδοση ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται το σύνολο
των απορριμμάτων του Δήμου Πύλου- Νέστορος.
Από τη διαδικασία θα προκύπτουν τριών ειδών προϊόντα:
1.Τα δέματα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, που θα αριθμούνται κατά αύξουσα
σειρά, θα οδηγούνται στο παρακείμενο κοντέινερ διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών,
που  έχει  εγκατασταθεί  από  την  εταιρεία,  προκειμένου  να  διαχωριστούν  τα
ανακυκλώσιμα υλικά, ανά κατηγορία, και να οδηγηθούν στην συνέχεια στις κατάλληλες
μονάδες  ανακύκλωσης.  Τα  παραγόμενα  δέματα  των  ανακυκλώσιμων  υλικών  θα
απομακρύνονται άμεσα εφόσον συμπληρώνεται το φορτίο, με ευθύνη και έξοδα του
αναδόχου  και  τυχόν  έσοδα που θα προκύψουν  από την  πώληση των υλικών θα
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ανήκουν στον ανάδοχο.  Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα διατίθενται  σε  αδειοδοτημένες
μονάδες  αξιοποίησής  τους  και  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αποδεικνύει  την  νόμιμη
διάθεσή τους προσκομίζοντας τα παραστατικά διάθεσης ανά φορτίο που απομακρύνει
και διαθέτει στην υπηρεσία του Δήμου που τον επιβλέπει.
2.Τα  οργανικά  υλικά,  περίπου  30-40%  κατά  βάρος  των  σύμμεικτων,  που  θα
οδηγούνται  καθημερινά  στους  ειδικούς  κομποστοποιητές  και  θα  υφίστανται
επεξεργασία 7-10 εβδομάδων. Το κόμποστ, που θα προέλθει από την επεξεργασία
των σύμμεικτων απορριμμάτων θα διατίθεται σαν εδαφοβελτιωτικό, για την κάλυψη
και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, με μέριμνα του Δήμου, και θα παραδίδεται δωρεάν από
τον ανάδοχο. Το κόμποστ που θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στο Δήμο θα πρέπει
να είναι πλήρως σταθεροποιημένο και κατάλληλο για άμεση διάθεση από το Δήμο.
3.Τα υπολείμματα της επεξεργασίας, κατά όποιο ποσοστό προκύψει κατά βάρος των
συμμείκτων, θα είναι μικρά τεμάχια υλικών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα
υλικά  αυτά  θα  δεματοποιούνται,  θα  αριθμούνται,  αποθηκεύονται  προσωρινά  στο
παρακείμενο  χώρο  προσωρινής  αποθήκευσης  και  θα  απομακρύνονται  εντός  10
ημερών και  θα  διατίθενται  σε  νόμιμα  αδειοδοτημένο  χώρο για  την  διάθεση  ή  την
αξιοποίησή  τους  με  ευθύνη  και  δαπάνη  της  εταιρείας.  Η  νόμιμη  διάθεση  των
υπολειμμάτων  θα  αποδεικνύεται  από  τον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  των
παραστατικών διάθεσης ανά φορτίο που απομακρύνει και διαθέτει.

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος έχει την ευθύνη του ζυγίσματος των εισερχομένων προς
επεξεργασία  ποσοτήτων  που  επεξεργάζεται  η  μονάδα  σε  ημερήσια  βάση.  Κάθε
τροποποίηση  της  παρούσας  θα  γίνεται  μόνο  εγγράφως.  Η  παρούσα  σύμβαση
συντάχθηκε  σε  πέντε  αντίτυπα  και  υπογράφεται  όπως  ακολουθεί  από  τα
συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία έλαβαν από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο.

Β)Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο  Πύλου  –  Νέστορος  κ.  Καφαντάρη  Δημήτριο  όπως
υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί
μέχρι της υλοποιήσεως της παροχής υπηρεσιών «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΣΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ – ΚΛΠ)». 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  248/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   18/09/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

                                                                                             

                                                                            ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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