ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ)
Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ. 2821091888, Fax: 2821083400
E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Χανιά, 18/07/2016
Αρ. Πρωτ.: 2099
Προς:
KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Κοιν.:
1. Ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr
3. Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για το δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 6/2016
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΚΦ 2068/12-07-2016 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
2049/13-07-2016)
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Όσον αφορά το σημείο Α) του ανωτέρω σχετικού, ισχύουν τα κάτωθι:
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΜΑΚ ΚΑΙ ΧΥΤΥ
Για τις εν λόγω εργασίες, το προσωπικό θα απασχολείται – υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας - σε δύο βάρδιες, την πρωινή βάρδια 07.00 – 13.30 και την απογευματινή βάρδια
13.30 – 20.00. Εάν υπάρξει ανάγκη π.χ. λόγω εποχικότητας, βλάβης κλπ το ωράριο μπορεί
να μεταβληθεί.
Υπό κανονικές συνθήκες, το προσωπικό θα επιμερίζεται κατά το ήμισυ περίπου σε κάθε
βάρδια.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για τις εν λόγω εργασίες, το προσωπικό θα απασχολείται σε βάρδιες των εξίμισι (6,5) ωρών,
οι οποίες θα κατανέμονται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
θα συντάσσεται από τη Διεύθυνση Δρομολογίων.
2. Όσον αφορά το σημείο Β) του ανωτέρω σχετικού, ισχύουν τα κάτωθι:
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΜΑΚ ΚΑΙ ΧΥΤΥ
Για τις εν λόγω εργασίες, οι εργάτες θα ασχολούνται: με τις εργασίες χειροδιαλογής των
αστικών στερεών αποβλήτων (σύμμεικτων και ανακυκλωσίμων υλικών από το Πρόγραμμα
Διαλογής στην Πηγή) στις θέσεις εργασίας που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, στους
θαλάμους χειροδιαλογής του Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και των εργασιών συλλογής
μικροαπορριμμάτων από τους εξωτερικούς χώρους του Ε.Μ.Α.Κ. και του Χ.Υ.Τ.Υ. Επίσης,
θα ασχολούνται με τον καθαρισμό των θαλάμων χειροδιαλογής και των χώρων και του
εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την παραγωγική διαδικασία, με τα μέσα που θα του
παρέχονται από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
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Ο τεχνικός εφαρμοστής θα απασχολείται στο τμήμα της συντήρησης, θα συναρμολογεί και
θα αποσυναρμολογεί μηχανολογικό εξοπλισμό από όλη την εγκατάσταση και θα τον
συντηρεί. Ο χώρος απασχόλησής του θα είναι το κτίριο του συνεργείου και όλοι οι εσωτερικοί
και εξωτερικοί χώροι του Ε.Μ.Α.Κ. και του Χ.Υ.Τ.Υ. όπου είναι εγκατεστημένος
μηχανολογικός εξοπλισμός.
Οι εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για τις εν λόγω εργασίες, οι εργάτες θα ασχολούνται με τις εργασίες συλλογής στερεών
αποβλήτων (σύμμεικτων απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών αντικειμένων)
ως πλήρωμα στα δρομολόγια που εκτελούνται για το σκοπό αυτό με κατάλληλα οχήματα της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
Οι εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού της
ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και ιδιαίτερα
τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 αυτού.

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
Ηρακλής Καραμπατσάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & ΤΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ
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