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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 40ης /15-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ΟΕΔΑ
Ζακύνθου»
Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00
π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
26186/11-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
2.- Σεβαστιάδης Ευάγγελος
3.- Καψαμπέλη Βασιλική
4.- Κακολύρης Σταύρος
5.- Μαρινάκης Ανδρέας
6.- Αρμένης Γεώργιος
7.- Καρακάς Σωτήριος
8.- Αβράμης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κόκλας Φώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα , δημοτική υπάλληλο.
Ο κ. Κουτσογιάννης Δημήτριος αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Σεβαστιάδη
Ευάγγελο.
Ο κ. Ξένος Ανδρέας αναπληρώθηκε νομίμως από τον κ. Αρμένη Γεώργιο
Οι κ.κ. Κακολύρης και Αβράμης αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
«Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή ΟΕΔΑ Ζακύνθου»
θέτει υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 26559/15-11-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
το οποίο συνοδεύει το φάκελο του έργου για έγκριση τευχών δημοπράτησης και
λέει ότι:
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ο.Ε.Δ.Α.) ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με αριθμό μελέτης 10/2019
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Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 12.388.509,58 Ευρώ
χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται σε:
Κατασκευή Ο.Ε.Δ.Α.
Κατ’ Αποκοπή Δαπάνη Εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής
λειτουργίας και της προμήθειας του κινητού εξοπλισμού) 9.536.503,71Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.716.570,67 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 9%. επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
1.012.776,69 Ευρώ που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.
(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 122.658,51 Ευρώ
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Το έργο σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ στοχεύει στην υλοποίηση των
απαιτούμενων δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου. Οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και οι
εναλλακτικές τεχνικές- κατασκευαστικές επιλογές για την υλοποίησή του
αποτελούν και το κριτήριο επιλογής για τον τρόπο δημοπράτησης του. Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το
άρθρο 86 του ν4412/16, με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του
ν4412/16.
Κατά συνέπεια η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και
ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει την μελέτη την κατασκευή και
την δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο.
Για την υλοποίηση του έργου ισχύει η από..........Προγραμματική Σύμβαση που
έχει υπογραφεί μεταξύ Φο.Δ.Σ.Α Ζακύνθου και Δήμου Ζακύνθου.
Τόπος εκτέλεσης του έργου
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ– στη θέση «Λίβα» στη Δημοτική Ενότητα
Αρτεμισίων (NUTS EL 621).
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:







Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Κατασκευή έργων διαμόρφωσης και στεγανοποίησης λεκάνης υποδοχής
απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Υ.
Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων (συλλογή στραγγισμάτων
του X.Y.T.Y. και υγρών αποβλήτων από Μ.Ε.Α.)
Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων του Ο.Ε.Δ.Α.
Κατασκευή έργων διαχείρισης βιοαερίου (συλλογή βιοαερίου του X.Y.T.Y.,
επεξεργασία - τελική διάθεση)
Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας (πρόσβαση στη Μ.Ε.Α., στο χώρο
ωρίμανσης κόμποστ και ραφιναρίας, προσπέλαση στην λεκάνη του ΧΥΤΥ,
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στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στις κτιριακές
εγκαταστάσεις κλπ)
Κατασκευή έργων υποδομής απαραίτητων για τη λειτουργία και την
περιφρούρηση της Ο.Ε.Δ.Α. (Κτίριο Διοίκησης, Κτίριο Συνεργείου,
Εγκατάσταση Ζύγισης, Εγκατάσταση πλύσης τροχών, Δεξαμενή νερού, έργα
Η/M, περίφραξη, πύλες εισόδου, έργα αντιπυρικής προστασίας, έργα
διαχείρισης ομβρίων, έργα φυτεύσεων κ.ά.).
Κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση
προγράμματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία της Ο.Ε.Δ.Α.
Η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων (ΟΕΔΑ) διάρκειας 6 μηνών.
Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας μέχρι και την
είσοδο της εγκατάστασης.

Κωδικοί CPV της δημοπρατούμενης σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:
45222110-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων)
45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων)
43211000-5 (Αυτοκινούμενοι προωθητήρες γαιών)
34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές)
34134200-7 (Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα)
42415110-2 (Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα)
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων
έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα
μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν.
4412/2016.
Για τις νέες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.6 του Ν. 4412/16, ορίζεται
σταθερός συντελεστής "σ", ποσοστού 0,90(σε καμία περίπτωση ο εν λόγω
συντελεστής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,90).
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18 μήνες
αφορούν στην κατασκευή του έργου την θέση του σε λειτουργία του και την
προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στην δοκιμαστική
λειτουργία.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
- το με αριθμ. πρωτ. 26559/15-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία,
Ομόφωνα
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Αποφασίζει: εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ο.Ε.Δ.Α.)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με αριθμό μελέτης 10/2019
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικήτας Αρετάκης

1.- Σεβαστιάδης Ευάγγελος
2.- Καψαμπέλη Βασιλική
3.- Κακολύρης Σταύρος
4.- Μαρινάκης Ανδρέας
5.- Αρμένης Γεώργιος
6.- Καρακάς Σωτήριος
7.- Αβράμης Παναγιώτης
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Νικήτας Αρετάκης
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