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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Παροχής Συµβουλευτικών Υ̟ηρεσιών για την σύνταξη νέου Σχεδίου ̟αραλαβής και
διαχείρισης α̟οβλήτων ̟λοίων ̟ου κατα̟λέουν στον Λιµένα της Καλύµνου
αρµοδιότητας του ∆.Λ.Τ. Καλύµνου, µε Α̟’ Ευθείας Ανάθεση».

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλύµνου
Έχοντας υ̟όψη:
α. Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
β. Του ισχύοντος δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν.3463/2006), ό̟ως αυτός συµ̟ληρώνεται α̟ό
τις διατάξεις του Ν.3731/08.
γ. Την ̟αρ. 4 του Αρ. 209 του ισχύοντος δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν.3463/2006) ό̟ως
αυτός συµ̟ληρώνεται α̟ό τις διατάξεις του Ν.3536/07
δ. Του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και ̟ροµηθειών οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης».
ε. Το Ν. 2362/1995 και την ΥΑ µε αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β/11-08-2010)
στ. Την υ̟’ αριθµ. 59/2000 Ευρω̟αϊκή Οδηγία.
ζ. Την υ̟’ αριθµ. 8111.1/41/09/25-2-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β’) µε θέµα: Μέτρα και όροι για τις
λιµενικές εγκαταστάσεις ̟αραλαβής α̟οβλήτων ̟ου ̟αράγονται στα ̟λοία και καταλοί̟ων φορτίου».
η. Το έγγραφο του ΥΘΥΝΑΛ αρ. φακ. 8136.1.10/11/2001 α̟ό 15-6-2011.
θ. Το γεγονός ότι η δα̟άνη της ̟αροχής υ̟ηρεσίας δεν υ̟ερβαίνει το ̟οσό των 20.000 ευρώ άνευ
Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.
ιβ. Τον ̟ροϋ̟ολογισµό του οικονοµικού έτους 2014, του ∆.Λ.Τ. Καλύµνου και τη σχετική ̟ίστωση.
ιγ. Την ανάγκη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου για τη σχετική υ̟ηρεσία, δεδοµένου
ότι δεν διαθέτει εξειδικευµένους υ̟αλλήλους µε εµ̟ειρία για την διεκ̟εραίωση αυτών των εργασιών.
Το ∆.Λ.Τ. Καλύµνου για την διασφάλιση της εύρυθµης και α̟ρόσκο̟της λειτουργίας του
και ιδιαίτερα των Περιβαλλοντικών Υ̟ηρεσιών του µε ορθό και α̟οτελεσµατικό τρό̟ο,
κρίνει σκό̟ιµο να χρησιµο̟οιήσει υ̟ηρεσίες α̟ό εξειδικευµένους και έµ̟ειρους
συµβούλους, δεδοµένης της έλλειψης εξειδικευµένου ̟ροσω̟ικού, ̟ροκειµένου να
̟αρασχεθεί η υ̟ηρεσία: “Σύνταξη και υ̟οβολή νέου σχεδίου ̟αραλαβής και διαχείρισης
α̟οβλήτων ̟λοίων ̟ου κατα̟λέουν στους λιµένες αρµοδιότητας του ∆ΛΤ Καλύµνου,
λόγω υ̟έρβασης του µέγιστου ορίου των 3 ετών διάρκειας του ̟αλαιού Σχεδίου, το ο̟οίο
ανώτατο χρονικό όριο ̟ροβλέ̟εται α̟ό το σχετικό (ζ), αλλά και λόγω των ̟ολλών
υ̟ενθυµιστικών και διατακτικών εγγράφων του Υ̟ουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σε
συνδυασµό και µε τις ̟ολλές αλλαγές στην Ισχύουσα σήµερα Νοµοθεσία.
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Προσκαλεί
Τους υ̟οψήφιους αναδόχους για την :“Εκ̟όνηση του νέου Σχεδίου ̟αραλαβής και διαχείρισης
α̟οβλήτων ̟λοίων ̟ου κατα̟λέουν κυρίως στον Λιµένα της Καλύµνου ευθύνης του ∆.Λ.Τ.
Καλύµνου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα ̟αρακάτω Άρθρα”
Άρθρο 1ο: - Αντικείµενο της υ̟ηρεσίας
Η ̟αρούσα τεχνική ̟εριγραφή αφορά την υ̟ηρεσία: «Αναθεώρηση. ε̟ανασύνταξη και
εκ νέου υ̟οβολή του σχεδίου ̟αραλαβής και διαχείρισης α̟οβλήτων ̟λοίων ̟ου
κατα̟λέουν στους λιµένες αρµοδιότητας του ∆ΛΤ Καλύµνου». Η ανάγκη ε̟ανυ̟οβολής
του Σχεδίου καθίσταται αναγκαία κυρίως λόγω της ̟αρέλευσης τριετίας α̟ό την
ηµεροµηνία έγκρισης του ̟αλαιού (4-6-209), αλλά και της αλλαγής της ισχύουσας
Νοµοθεσίας, σύµφωνα και µε τα αναγραφόµενα στην ̟αράγραφο 4 του άρθρου 5 της
ΚΥΑ 8111.1/41/09/09 (ΦΕΚ 412 Β΄/ 2009).
Άρθρο 2ο: - ∆ιατάξεις
Η υ̟ηρεσία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 «̟ερί εκτελέσεως
έργων και ̟ροµηθειών Ο.Τ.Α.», του Ν. 3463/2006 «̟ερί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», της ̟αραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08, της Ευρω̟αϊκής
Οδηγίας 2000/59 και της Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09/25-2-2009 ̟ου αφορά την οργάνωση για
την Παραλαβή και ∆ιαχείριση όλων των α̟οβλήτων Πλοίων.
Άρθρο 3ο: ∆α̟άνη της Υ̟ηρεσίας
Η ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη της υ̟ηρεσίας ανέρχεται ενδεικτικά σε €8.130,09 συν ΦΠΑ
23% €1.868,21 ήτοι συνολικά €10.000,00, συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και
̟ροβλέ̟εται και καλύ̟τεται α̟ό την ̟ίστωση ̟ου ̟εριλαµβάνεται στον ̟ροϋ̟ολογισµό
εξόδων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου έτους 2014 και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.Ε.:
30.7415.0002.
Άρθρο 4ο: - Τεχνική Περιγραφή
4.1: Γενικά
Το νέο Σχέδιο Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Α̟οβλήτων Πλοίων θα αφορά όλες τις
εγκαταστάσεις ̟ου βρίσκονται στα όρια αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Καλύµνου (Λιµένας Καλύµνου, Εµ̟ορειού, Τελένδου, Μελιτσάχα, Ψερίµου,
Βαθύ, Μυρτιών, ∆ΕΗ, Αργώ ΑΕ, Κάτρης ΑΕ, Νησογκάζ ΑΕ), και θα ε̟ανασυνταχθεί µε
σκο̟ό αφενός και να ̟ληρεί όλες τις ̟ροβλε̟όµενες α̟αιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας
2000/59/EK και της κυρωτικής αυτής ΚΥΑ 8111.1/41/09//25-2-2009, ό̟ως αυτές έχουν
τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν έως σήµερα και αφετέρου να είναι δυνατόν να εφαρµοστεί
στην ̟ράξη χωρίς δυσκολίες για τους χρήστες του Λιµένα της Καλύµνου ευθύνης µας.
Προϋ̟οθέσεις σωστής σύνταξης και υ̟οβολής του νέου Σχεδίου Α̟οβλήτων θα είναι:
Α. Η ανεύρεση των καλύτερων οικονοµοτεχνικά λύσεων για την ε̟ιλογή αδειοδοτηµένων
Αναδόχων οι ο̟οίοι θα ̟αραλαµβάνουν όλα τα ̟αραγόµενα στα Πλοία Α̟όβλητα και
θα τα µεταφέρουν σε Εγκαταστάσεις τελικής διάθεσής τους.
Β. Η ανεύρεση όλων των α̟αιτούµενων αδειών των ε̟ιλεγέντων α̟ό το ∆ΛΤ Καλύµνου
Εταιρειών Παραλαβής Α̟οβλήτων όλων των κατηγοριών, ̟ροκειµένου να γίνει δυνατή η
̟αραλαβή αυτών α̟ό τις Εγκαταστάσεις ̟ροσωρινής α̟οθήκευσής τους, ̟ρος τους
τελικούς αδειοδοτηµένους ̟ροορισµούς τελικής διαχείρισης και η κατ’ ε̟έκταση
κατάρτιση των α̟αιτούµενων σχετικών Συµβάσεων σε συνεργασία των Αναδόχων και µε
την συνδροµή του ∆ΛΤ Καλύµνου (το ο̟οίο θα έχει ζητήσει την εκ των ̟ροτέρων γρα̟τή
θέση του Αναδόχου για την εκ̟όνηση του Σχεδίου σε ότι αφορά τις ̟ροτεινόµενες α̟ό
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αυτόν διορθώσεις/̟ροσθήκες στα τελικά κείµενα των Συµβάσεων), µε τελικό στόχο την εν
συνεχεία υ̟ογραφή τους και την ένταξή τους στο νέο Σχέδιο ̟ριν αυτό υ̟οβληθεί στην
ΓΓΛΛΠ&ΝΕ/∆ΛΠ. Η εν λόγω διαδικασία θα ακολουθηθεί και για όλες τις νέες
Συµβάσεις. Για την τελική υ̟ογραφή των συµβάσεων (τους) µε τις Εταιρίες/φορείς ̟ου
θα µειοδοτήσουν για το κόστος α̟οκοµιδής των α̟οβλήτων αν υ̟άρχουν ̟λέον της µίας
αδειοδοτηµένων για την εν λόγω ̟εριοχή, υ̟εύθυνο θα είναι το ∆ΛΤ Καλύµνου, ενώ ο
Ανάδοχος για την εκ̟όνηση του νέου Σχεδίου οφείλει να υ̟οβάλει συµβουλευτικά
γρα̟τές εκθέσεις τόσο για την διαδικασία λήψεως των ̟ροσφορών (̟ροσχέδια τω
ζητήσεων), όσο και για τη διαδικασία αξιολόγησής τους, ̟ροκειµένου να διευκολυνθεί το
έργο του ∆Σ.
Στις υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου σύνταξης του νέου Σχεδίου Α̟οβλήτων θα
συµ̟εριλαµβάνονται εκτός της ε̟ιτό̟ιας ε̟ίσκεψής του στον Λιµένα της Καλύµνου, οι
ό̟οιες τρο̟ο̟οιήσεις α̟αιτηθούν, να ενσωµατωθούν το ταχύτερο στο εν λόγω Σχέδιο
̟ροκειµένου να εγκριθούν α̟ό τη ΓΓΛΛΠ&ΝΕ του ΥΝΑ, αφού ̟ροηγηθεί η θετική
γνωµοδότησή ε̟’ αυτού α̟ό την οικεία Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση και Περιφέρεια, µε
σκο̟ό να µ̟ορεί εν συνεχεία να υλο̟οιηθεί το Σχέδιο αυτό και στην ̟ράξη. Ε̟ίσης στις
υ̟οχρεώσεις του συντάκτη θα συµ̟εριλαµβάνεται και η οικονοµοτεχνική αξιολόγηση
των υ̟οψήφιων αναδόχων, αν υ̟άρχουν ̟ροσφορές ̟λέον της µίας.
Τέλος στο νέο Σχέδιο θα ̟ρέ̟ει υ̟άρχουν αναλυτικές φωτογραφικές α̟εικονίσεις του
Λιµένα της Καλύµνου αλλά και των τυχόν άλλων Λιµενικών Εγκαταστάσεων οι ο̟οίες θα
ενταχτούν στο νέο Σχέδιο, καθώς ε̟ίσης και όλες οι υφιστάµενες υ̟οδοµές, ενώ
̟αράλληλα θα ̟εριγράφονται και τα υφιστάµενα µέτρα Προστασίας για την ρύ̟ανση
του Περιβάλλοντος.
4.2: Σκε̟τικό ε̟ανασύνταξης και ε̟ανυ̟οβολής του νέου Σχεδίου Α̟οβλήτων
Η σύνταξη και η ε̟ανυ̟οβολή του Σχεδίου Α̟οβλήτων Πλοίων του ∆ΛΤ Καλύµνου θα
βασιστεί στους σχετικούς Κανονισµούς των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ, ΙV και V της ΜΑRPOL
73/78, τις Οδηγίες της ΙΜΟ/ΜΕPC Ε̟ιτρο̟ής, την Ευρω̟αϊκή Οδηγία 2000/59, την ΚΥΑ
8111.1/41/09 α̟ό 25-2-2009 και την τελευταία Εγκύκλιο υ̟' αριθµόν 3 του ΥΝΑ µε αρ.
φακέλου 8136.16/01/16 α̟ό 13-2-2014 αλλά και όλη την λοι̟ή ισχύουσα Νοµοθεσία, σε
συνδυασµό µε την εκτίµηση των ̟οσοτήτων µε βάση την αξιολόγηση των δεδοµένων α̟ό
την εφαρµογή του ̟αλαιού Σχεδίου Α̟οβλήτων σε συνεργασία µε την Υ̟ηρεσία µας
αλλά και την µέχρι σήµερα εµ̟ειρία α̟ό άλλα Σχέδια τα ο̟οία εφαρµόζονται.
Μετά την σύνταξη του εν λόγω νέου Σχεδίου Α̟οβλήτων για τον Λιµένα της Καλύµνου,
αυτό θα υ̟οβληθεί καταρχήν στο ∆ΛΤ Καλύµνου ως φορέα ∆ιοίκησης του οµώνυµου
Λιµένα, ̟ροκειµένου να συζητηθεί µε τους υ̟εύθυνους, µε στόχο να υ̟άρξει η µικρότερη
δυνατή όχληση στα Πλοία τα ο̟οία εξυ̟ηρετούνται εκεί, αλλά και στους το̟ικούς
χρήστες του εν λόγω Λιµένα .
Μετά την α̟οδοχή τους α̟ό το ∆Σ, θα ακολουθήσει υ̟οβολή του ̟ρος την Γενική
Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Ε̟ενδύσεων του ΥΝΑ σε
τρία (3) αντίτυ̟α, ̟ροκειµένου τα δύο (2) εξ’ αυτών να α̟οσταλούν στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου και στην Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση για την εν συνεχεία θετική
γνωµοδότησή τους.
Εν συνεχεία και µετά την α̟οκατάσταση όλων των ̟αρατηρήσεων οι ο̟οίες θα
υ̟οδειχθούν, θα αρχίσουν οι διαδικασίες ‘δια̟ραγµάτευσης’, µε µέριµνα κυρίως του
συντάκτη του Σχεδίου, µε σκο̟ό την τελική έγκρισή του α̟ό τη ΓΓΛΛΠ&ΝΕ/∆ΛΠ του
Υ̟ουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
4.3: Μεθοδολογία και κατανοµή του διατιθέµενου χρόνου στην κατάρτιση και
ε̟ανασύνταξη του Αναθεωρηµένου Σχεδίου Α̟οβλήτων
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Το ̟εριεχόµενο του Σχεδίου ̟ου θα εκ̟ονηθεί θα ̟ρέ̟ει είναι σύµφωνο µε τις α̟αιτήσεις
της κοινοτικής Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, της νέας ΚΥΑ 8111.1/41/09/25-2-2009 και της
Μόνιµης Εγκυκλίου για την ̟αραλαβή και διαχείριση Α̟οβλήτων υ̟' αριθµόν 3 της
ΓΓΛΛΠ&ΝΕ ου ΥΝΑ, λαµβάνοντας υ̟’ όψιν τις ιδιοµορφίες των Εγκαταστάσεών µας σε
συνδυασµό και µε τις α̟όψεις των Υ̟ευθύνων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Καλύµνου και των χρηστών του Λιµένα της Καλύµνου.
Το α̟αιτούµενο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης της σύνταξής του θα είναι τρεις (3)
µήνες α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σχετικης Σύµβασης και εφόσον έχουν
̟αραληφθεί α̟ό τον συντάκτη του σχεδίου οι α̟αιτούµενες συµβάσεις µε τους
αναδόχους.
4.4: Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή
Το νέο Σχέδιο Παραλαβής και ∆ιαχείρισης Α̟οβλήτων, θα ενανασυνταχθεί και θα
καταρτιστεί σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/59/EK ό̟ως
̟εριγράφονται στα σχετικά άρθρα και στο Παράρτηµα Ι αυτής και θα ληφθούν υ̟’ όψιν
και όλα τα ισχύοντα α̟ό ̟λευράς Εθνικής Νοµοθεσίας µέχρι την ηµεροµηνία ανάθεσής
του, µε στόχο να συµβάλλουν:
Α) Στην τεκµηρίωση των υφιστάµενων ή ̟ρογραµµατιζόµενων διαδικασιών σύµφωνα µε
τα ισχύοντα στην Ευρω̟αϊκή και Εθνική Νοµοθεσία ̟ερί συλλογής, α̟οθήκευσης,
ε̟εξεργασίας και τελικής διάθεσης των α̟οβλήτων των ̟λοίων ̟ου εξυ̟ηρετεί το κάθε
ένα λιµάνι.
Β) Στη ευκολία εφαρµογής του, ̟αρά την σχετική ̟ολυ̟λοκότητα των ̟ροαναφερθεισών
διαδικασιών, και τις ̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες ̟αρακολούθησής τους α̟ό τους
αρµόδιους, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός η µη καθυστέρηση των ̟λοίων και αφετέρου
να είναι δυνατή η ευχερής και ορθή τρο̟ο̟οίηση των εν λόγω διαδικασιών, ο̟ότε σε
̟ερι̟τώσεις ̟ου α̟αιτούνται αλλαγές, αυτές να ̟ραγµατο̟οιούνται γρήγορα και
α̟οτελεσµατικά.
Γ) Στην ενθάρρυνση και βελτίωση της χρήσης των υ̟ηρεσιών των ευκολιών υ̟οδοχής α̟ό
τα κατα̟λέοντα στα Λιµάνια ̟λοία, ενισχύοντας την ̟ροστασία του θαλάσσιου
̟εριβάλλοντος της ευρύτερης ̟εριοχής.
∆) Στην ανάδειξη και εκτέλεση τυχόν αναγκαίων ενεργειών και ρυθµίσεων για την
εφαρµογή της Οδηγίας σε το̟ικό ε̟ί̟εδο, λαµβανοµένων υ̟όψη των ιδιαιτεροτήτων της
λειτουργίας του Λιµένα της Καλύµνου, την ̟ρακτική εφαρµογή των Σχεδίων αφού θα
ληφθούν υ̟’ όψιν και όλα τα το̟ικά στοιχεία και οι τυχόν δυσκολίες οι ο̟οίες υ̟άρχουν
και τέλος
Ε) Το εν λόγω Σχέδιο θα εµ̟εριέχει κατ’ ελάχιστον τα ̟αρακάτω ̟εριεχόµενα µε την
αντίστοιχη ανά̟τυξή και τεκµηρίωσή τους:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γεωγραφική θέση και ̟εριγραφή του Λιµένα της Καλύµνου, αλλά και των ό̟οιων άλλων
Λιµενικών Εγκαταστάσεων ευθύνης του ∆ΛΤ Καλύµνου ενταχθούν στο νέο Σχέδιο
Υ̟οδοµή και λειτουργία
Φορέας ∆ιαχείρισης του Λιµένα της Καλύµνου και των λοι̟ών Λιµενικών
Εγκαταστάσεων
Αρχές κατάρτισης του Σχεδίου
ΟΡΙΣΜΟΙ
Ανάλυση ορισµών
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Γενικά για το ισχύον Νοµοθετικό Πλαίσιο
Νοµοθετικό Πλαίσιο για τα ̟ετρελαιοειδή
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Νοµοθετικό Πλαίσιο για τα στερεά µη ε̟ικίνδυνα Α̟όβλητα
Νοµοθετικό Πλαίσιο για τα λύµατα
Νοµοθετικό Πλαίσιο για τα λοι̟ά ε̟ικίνδυνα Α̟όβλητα
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ορισµός Υ̟ευθύνου Προσώ̟ου
Καθήκοντα και αρµοδιότητες Υ̟ευθύνου Προσώ̟ου
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΙΜΕΝΑ
Αναγνώριση του τύ̟ου των ευκολιών υ̟οδοχής
Εκτίµηση ̟αραλαµβανοµένων ̟οσοτήτων α̟οβλήτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Αναγνώριση του τύ̟ου και του όγκου των υ̟οδοµών
Τύ̟ος, χαρακτηριστικά και θέση των ευκολιών υ̟οδοχής
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Γενικά
Υ̟οδοχή
Συλλογή α̟οβλήτων ̟λοίων
Ε̟εξεργασία
Συγκέντρωση & ̟ροσωρινή ενα̟όθεση α̟οβλήτων
Εργασίες τελικής διάθεσης – αξιο̟οίησης α̟οβλήτων
∆ιαδικασίες διαχείρισης ειδικών α̟οβλήτων
Παραρτήµατα ̟ου αφορούν όλες τις φόρµες εντύ̟ων ̟ου είναι δυνατόν να
συµ̟ληρωθούν ̟ριν, κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας αλλά και µετά το ̟έρας
αυτής.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
Είδη συστηµάτων χρέωσης
Αρχές συστηµάτων χρέωσης
Εφαρµοζόµενο σύστηµα χρέωσης
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Σκο̟ός
Τύ̟οι µητρώων εργασιών διαχείρισης α̟οβλήτων
Υ̟οδείγµατα αναφοράς ενηµέρωσης στην ΓΓΛΛΠ&ΝΕ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εισαγωγή
∆ιαδικασία
Σχετικά έντυ̟α αρχεία και αναφορές
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
∆ιαδικασίες αναφοράς (̟εριλαµβάνονται τα ̟ροβλε̟όµενα έντυ̟α)
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Σκο̟ός
Πληροφορίες ̟ου ̟ρέ̟ει να διατίθενται στους χρήστες
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Τρό̟οι ε̟ικοινωνίας µε χρήστες

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σκο̟ός
Οµάδες ενδιαφέροντος
Τρό̟οι και διαδικασίες συνεννοήσεως µε οµάδες ενδιαφέροντος
Α̟οστολή ερωτηµατολογίου στους χρήστες
Το̟οθέτηση ενηµερωτικών ̟ινακίδων – συλλογή ̟αρα̟όνων
Παραγωγή και διανοµή ενηµερωτικού υλικού / Περιοδικές εκθέσεις και αναφορές
Καθιέρωση οµάδων εργασίας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΙΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Εισαγωγή
Ασφάλεια
Μέτρα υγιεινής
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ
Σύµβαση για την ̟αραλαβή χρησιµο̟οιηµένων ορυκτελαίων
Σύµβαση για την ̟αραλαβή των ̟ετρελαιοειδών
Σύµβαση για την ̟αραλαβή λυµάτων
Σύµβαση για την ̟αραλαβή των στερεών µη ε̟ικίνδυνων Α̟οβλήτων
∆ΙΑΝΟΜΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
Έλεγχος του σχεδίου
Τρο̟ο̟οίηση του σχεδίου
Αρµοδιότητα α̟οκλειστικής έκδοσης αριθµηµένων αντιτύ̟ων
Αναθεώρηση του σχεδίου
∆ιαδικασία το̟οθέτησης των διορθώσεων του σχεδίου
Πίνακας διανοµής
Πίνακας αλλαγών
Άρθρο 5ο: ∆ικαίωµα κατάθεσης ̟ροσφοράς
∆ικαίωµα κατάθεσης ̟ροσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, συνεταιρισµοί
και ενώσεις, κοινο̟ραξίες ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, ̟ου έχουν δηλωµένη στην
οικεία Εφορία συναφή δραστηριότητα µε τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες οι ο̟οίες αφορούν τις
εργασίες σύνταξης νέου Αναθεωρηµένου Σχεδίου ̟αραλαβής και διαχείρισης α̟οβλήτων
̟λοίων και διαθέτουν τεκµηριωµένα την τεχνογνωσία και την σχετική εµ̟ειρία για την
εκτέλεση της υ̟ηρεσίας, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι στις δραστηριότητές τους δεν
εµ̟εριέχεται η συλλογή και µεταφορά οιασδή̟οτε κατηγορίας Α̟οβλήτων Πλοίων. Το εν
λόγω δεσµευτικό στοιχεία θα βεβαιώνεται και µε υ̟εύθυνη δήλωση του Νόµου 1599 του
υ̟οψήφιου Αναδόχου.
Άρθρο 6ο: Προσφορές
Μαζί µε την οικονοµοτεχνική ̟ροσφορά, ο κάθε ενδιαφερόµενος ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει ε̟ί
̟οινής α̟οκλεισµού και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Πιστο̟οιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
β. Πιστο̟οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
γ. Πιστο̟οιητικό του οικείου ε̟ιµελητηρίου, ̟ερί εγγραφής του σ’ αυτό.
δ. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την ο̟οία να δηλώνεται ότι δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί
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υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
ε. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, µε την ο̟οία να δηλώνεται ότι ούτε ο Υ̟οψήφιος
Ανάδοχος ως φυσικό ή Νοµικό ̟ρόσω̟ο, ούτε κά̟οια θυγατρική του (αν ̟ρόκειται για
Εταιρεία) δεν έχει σχέση µε την συλλογή, µεταφορά και τελική διάθεση καµίας
κατηγορίας εκ των ̟αραγόµενων Α̟οβλήτων Πλοίων.
στ. Αντίγραφο της δεδηλωµένης δραστηριότητας στην Εφορία του υ̟οψήφιου Αναδόχου
(αν ̟ρόκειται για φυσικό ̟ρόσω̟ο ή νοµικό ̟ρόσω̟ο), ή καταστατικό της Εταιρείας αν
̟ρόκειται για Εταιρεία, ̟ροκειµένου να ̟ροκύ̟τει σαφέστατα η συνάφεια της
δραστηριότητάς του µε τις ζητούµενες α̟ό το ∆ΛΤ Καλύµνου υ̟ηρεσίες.
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον
ο̟οίο το̟οθετούνται και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟ογράφονται α̟ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους τους.
Η ̟ροσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε € και θα ̟εριλαµβάνει τις υ̟έρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση.
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής:
α. Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ
β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε̟ί τοις εκατό) στο ο̟οίο υ̟άγεται η υ̟ηρεσία.
Άρθρο 7ο: Κατάθεση ̟ροσφορών
Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να κατατίθενται η να α̟οστέλλονται ταχυδροµικά στο γραφείο του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου (Κτίριο ∆υτών-Λιµένας Καλύµνου, ΤΚ 85200
ΚΑΛΥΜΝΟΣ), στην ̟ροσφορά θα υ̟άρχει υ̟ογραφή του νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου του
υ̟οψήφιου Αναδόχου. Τελική ηµεροµηνία α̟οστολής ορίζεται η 16 Ιανουαρίου 2015
(σφραγίδα ταχυδροµείου). Το άνοιγµα τον φακέλων θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2015.
Άρθρο 8ο: Παραλαβή και Πληρωµή εκτελεσθέντων εργασιών
Η α̟οζηµίωση του ανάδοχου για τις ̟αρεχόµενες εργασίες, θα καταβληθεί µε χρηµατικό
ένταλµα µετά την έγκριση του νέου σχεδίου α̟ό όλες τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες και την
̟αραλαβή του α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής εργασιών του ∆ΛΤ Καλύµνου.
Άρθρο 9ο: Κατακύρωση της υ̟ηρεσίας
Η κατακύρωση της υ̟ηρεσίας θα γίνει σε ό̟οιον ̟ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή εφόσον
κριθεί ότι η ̟ροσφορά του ̟ληροί κατ' ελάχιστον τους όρους της συγκεκριµένης
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην
̟αρούσα α̟όφαση.
Άρθρο 10ο: Ε̟ιβαρύνσεις ανάδοχου
Ο ανάδοχος ε̟ιβαρύνεται µε τους ισχύοντες, κατά την ηµέρα εξόφλησής του, φόρους,
τέλη και κρατήσεις, ̟λην του ΦΠΑ.
Άρθρο 11ο: Πληρωµή ανάδοχου
Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα γίνει στο 100% της αξίας εντός εξήντα (60) ηµερών α̟ό την
οριστική ̟αραλαβή της υ̟ηρεσίας, η ο̟οία θα γίνει µετά την έγκριση του σχεδίου α̟ό
την ΓΓΛΛΠ&ΝΕ του ΥΝΑ.
Άρθρο 12ο: Ε̟ίλυση διαφορών
Οι διαφορές ̟ου θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, ε̟ιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και αρµόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου.
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Η ανάθεση της υ̟ηρεσίας θα γίνει µε την διαδικασία της α̟' ευθείας ανάθεσης µετά α̟ό
κατάθεση ̟ροσφορών για την ο̟οία το ∆Σ έχει εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο να
υ̟ογράψει την αντίστοιχη σύµβαση, µε την υ̟’ αριθµό 66/2014 α̟όφαση του ∆.Σ., στην
ο̟οία θα εµ̟εριέχονται αναλυτικά και όλοι οι ̟ροαναφερθέντες τεχνικοί και οικονοµικοί
όροι.
Ο Πρόεδρος του ∆Σ του ∆ΛΤ Καλύµνου
Σακελλάριος Η. Τηλιακός
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