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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΙΑ: 

 
 
 
 
Παροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Σμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Σεχνικι Περιγραφι 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

Η παροφςα μελζτθ, προχπολογιςμοφ 133.920,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% 

(108.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α.), αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ παροχισ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν 

αποκομιδισ απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, ποςοτιτων κατά 

μζγιςτο χιλίων (1000) τόνων ανά μινα. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί δικαίωμα παράταςθσ τθσ 

γενικισ υπθρεςίασ για άλλουσ δφο (2) μινεσ. τθν περίπτωςθ αυτι, ο προχπολογιςμόσ φκάνει τισ 

267.840 ευρϊ με ΦΠΑ ι 216.000 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ.  

τθν αρικ. 6/25-4-2020 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ Διμου Ιωαννιτϊν ορίηεται ότι 

θ ςυλλογι κα γίνει κατά προτεραιότθτα ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Μπιηανίου και Παμβϊτιδασ και με 

ενδεικτικι τιμι μονάδασ ανά τόνο 54 ευρϊ, αυςτθρά με περιβαλλοντικά κριτιρια (οχιματα 

αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ κλπ). 

Η ανάκεςθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνιςμό 

με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/2016.  

Η ανάκεςθ τθσ γενικισ υπθρεςίασ κα γίνει ανά ομάδα υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν ωσ 

ακολοφκωσ: 

ΟΜΑΔΑ Α:  

 Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Παμβϊτιδασ, διάρκεια 2 μινεσ, μζγιςτθ 

ποςότθτα 300 τόνοι ανά μινα, CPV 90511000-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 

απορριμμάτων) 

ΟΜΑΔΑ Β:  

 Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου, διάρκεια 2 μινεσ, μζγιςτθ 

ποςότθτα 200 τόνοι ανά μινα, CPV 90511000-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 

απορριμμάτων) 

ΟΜΑΔΑ Γ:  

 Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Ιωαννιτϊν, διάρκεια 2 μινεσ, μζγιςτθ 

ποςότθτα 500 τόνοι ανά μινα, CPV 90511000-3 (υπθρεςίεσ αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν 

απορριμμάτων) 

 

Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν από τον Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά:  



1. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Παμβϊτιδασ 

Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Παμβϊτιδασ: Κοινότθτεσ Ανατολικισ, Βαςιλικισ, Δαφνοφλασ, 

Δροςοχωρίου, Ηλιόκαλθσ, Καςτρίτςθσ, Κατςικά (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ), Κουτςελιοφ, Κράψθσ, 

Λογγάδων, Μουηακαίων, Πλατανιάσ, Πλατάνου και Χαροκοπίου.  

Η αποκομιδι των απορριμμάτων ςτθ Δ.Ε. Παμβϊτιδασ κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτεσ Ανατολικισ, Βαςιλικισ, Δαφνοφλασ, Ηλιόκαλθσ, Κράψθσ,  Μουηακαίων, 

Πλατανιάσ, Πλατάνου και Χαροκοπίου:  Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 

ωσ και 31.03) και τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β) Κοινότθτεσ Κουτςελιοφ, Δροςοχωρίου, Λογγάδων και Καςτρίτςασ: Σρεισ (3) φορζσ τθν 

εβδομάδα για ολόκλθρθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

Γ) Κοινότθτα Κατςικά: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του καταυλιςμοφ φιλοξενίασ προςφφγων του παλιοφ αεροδρομίου.  

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Παμβϊτιδασ 

είναι 300 τόνοι.   

2. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου 

Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου: Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, 

Κοςμθράσ, Μανολιάςθσ, Μπιηανίου και Πεδινισ (Ζδρα Δθμ. Ενότθτασ). 

Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτεσ Αμπελειάσ, Αςβεςτοχωρίου, Κόντςικασ, Κοςμθράσ, Μανολιάςθσ και 

Μπιηανίου: Δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα τουσ χειμερινοφσ μινεσ (01.10 ωσ και 31.03) και τρεισ (3) 

φορζσ τθν εβδομάδα για τουσ κερινοφσ μινεσ (01.04 ωσ και 30.09). 

Β)  Κοινότθτα Πεδινισ: Πζντε (5) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των κάδων που είναι τοποκετθμζνοι ςτουσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων.  

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου είναι 

200 τόνοι.   

3. Αποκομιδι Απορριμμάτων ςε περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν 

Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το απαραίτθτο προςωπικό για τθν 

αποκομιδι των απορριμμάτων για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν των παρακάτω περιοχϊν: 

Δθμοτικι Ενότθτα Ιωαννιτϊν: Κοινότθτεσ Νεοχωρόπουλου, Μαρμάρων και Εξοχισ, με όλουσ 

τουσ οικιςμοφσ και τισ ςυνοικίεσ τουσ, με εξαίρεςθ τα press container που βρίςκονται τοποκετθμζνα 

ςτο Γενικό Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ιωαννίνων. Από τθν Κοινότθτα ταυρακίου μόνο ο οικιςμόσ 

ταυράκι.  

Η αποκομιδι των απορριμμάτων κα πραγματοποιείται ωσ εξισ:  

Α) Κοινότθτα Μαρμάρων:  

o Οικιςμοί Άμμοσ Μαρμάρων, Ολυμπιάδα, Μάρμαρα, Κάτω Μάρμαρα: Σρεισ (3) 

φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

o Οικιςμόσ Καρδαμίτςια: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου.  

Β)  Κοινότθτα ταυρακίου: 



o Οικιςμόσ ταυρακίου: Σρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Γ)  Κοινότθτα Νεοχωρόπουλου: 

o Οικιςμόσ Νεοχωρόπουλου: Σρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

o Οικιςμόσ Κάτω Νεοχωρόπουλου: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ 

περιόδου. 

Δ)  Κοινότθτα Εξοχισ: Ζξι (6) φορζσ τθν εβδομάδα ανεξαρτιτωσ περιόδου. 

Η μζγιςτθ μθνιαία ποςότθτα που κα ςυλλζγεται από τισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Ιωαννίνων είναι 500 τόνοι.   

4. Επιςθμάνςεισ 

Θα ςυλλζγονται αποκλειςτικά ανάμεικτα ςτερεά αςτικά απόβλθτα με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 

«ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα». 

Ωσ χϊροσ διάκεςθσ των απορριμμάτων ορίηεται το Εργοςτάςιο Αςτικϊν τερεϊν 

Αποβλιτων (ΑΑ) Περιφζρειασ Ηπείρου ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων. Σα ςυλλεγόμενα 

απορρίμματα κα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να γίνονται αποδεκτά από το Εργοςτάςιο, εντόσ του 

ωραρίου λειτουργίασ του.  

Θα γίνεται αποκομιδι ανάμεικτων ςτερεϊν αςτικϊν αποβλιτων από το ςφνολο των ειδικϊν 

τροχιλατων κάδων μθχανικισ αποκομιδισ, κάκε χωρθτικότθτασ, που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ι 

πρόκειται να τοποκετθκοφν από το Διμο ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των περιοχϊν που καλφπτει 

θ ςφμβαςθ. Θα ςυλλζγονται επίςθσ απορρίμματα εκτόσ κάδων, ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικζσ 

ςακοφλεσ και κα κακαρίηεται ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ από τα μικροαπορρίμματα. 

Δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι από τουσ ειδικοφσ κάδουσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

(ςυςκευαςιϊν – μπλε κάδοσ με ειδικι ςιμανςθ). Επίςθσ, δεν κα πραγματοποιείται ςυλλογι 

ογκωδϊν ςτερεϊν αποβλιτων, ειδικϊν αποβλιτων όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ, μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ, μεταχειριςμζνα ελαςτικά, οφτε ςυλλογι αδρανϊν υλικϊν 

και υλικϊν κατεδαφίςεων.  

Η ςυλλογι των απορριμμάτων κα ακολουκεί υποχρεωτικά το ωράριο εργαςίασ τθσ 

υπθρεςίασ παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ του Διμου Ιωαννιτϊν για τον 

αποτελεςματικότερο ζλεγχό τθσ. Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί κακθμερινό θμερολόγιο εργαςιϊν.  

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ ςφμβαςθ ςτο τζλοσ κάκε μινα λειτουργίασ, από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Για να γίνει αυτό κα 

πρζπει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο ζνα μινα πριν.  

 
Η υντάξαςα 

Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ 

 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  22 / 5 / 2020 

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, υντιρθςθσ 

Ζργων & Πραςίνου 
 
 
 

Θεοφάνθσ Σςεκοφρασ 
ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 



 
 
 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΙΑ: 

 
 
 
 
Παροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν  

Σμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Σιμολόγιο Μελζτθσ 

ΟΜΑΔΑ Α: 

Άρκρο 1ο  

Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο 

ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Παμβϊτιδασ, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

Σιμι μελζτθσ:  Πενιντα τζςςερα ευρϊ (54,00 €) 

 

ΟΜΑΔΑ Β: 

Άρκρο 2ο  

Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο 

ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μπιηανίου, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

Σιμι μελζτθσ:  Πενιντα τζςςερα ευρϊ (54,00 €) 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: 

Άρκρο 3ο  

Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςε 

επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

Σιμι μελζτθσ:  Πενιντα τζςςερα ευρϊ (54,00 €) 
 

 
Η υντάξαςα 

Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ 

 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  22 / 5 / 2020 

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, υντιρθςθσ 

Ζργων & Πραςίνου 
 
 
 

Θεοφάνθσ Σςεκοφρασ 
ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 



 
 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΙΑ: 

 
 
 
 
Παροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Σμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

 

Α/Α Είδοσ Εργαςίασ Δαπάνθ ανά 
τόνο (€) 

Μζγιςτθ μθνιαία 
ποςότθτα (τόνοι) 

Διάρκεια (ςε 
μινεσ) 

Δαπάνθ (€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Παμβϊτιδασ 54,00 300 2 32.400,00 

2. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου 54,00 200 2 21.600,00 

3. Αποκομιδι απορριμμάτων ςε 
περιοχζσ τθσ Δ.Ε. Ιωαννιτϊν 54,00 500 2 54.000,00 

 
Προχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Π.Α.)   

 
108.000,00 

 
Φ.Π.Α. (24%)   

 
25.920,00 

 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ   

 
133.920,00 

 
 

Η υντάξαςα 
Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Κακαριότθτασ και 

Ανακφκλωςθσ 
 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  22 / 5 / 2020 

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, υντιρθςθσ 

Ζργων & Πραςίνου 
 
 
 

Θεοφάνθσ Σςεκοφρασ 
ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 



 
 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΙΑ: 

 
 
 
 
Παροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Σμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Σιμολόγιο Προςφοράσ 

ΟΜΑΔΑ Α: 

Άρκρο 1ο  

Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο 

ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Παμβϊτιδασ, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

 
Σιμι προςφοράσ: ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ (………………,….) ΕΤΡΩ 

   ΟΛΟΓΡΑΦΩ …………………………………..………………………………………………………… 

ΟΜΑΔΑ Β: 

Άρκρο 2ο  

Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςτο 

ςφνολο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μπιηανίου, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

 
Σιμι προςφοράσ: ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ (………………,….) ΕΤΡΩ 

   ΟΛΟΓΡΑΦΩ ………………………………………………………………..…………………………… 

ΟΜΑΔΑ Γ: 

Άρκρο 3ο  

Για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ αποκομιδισ μθ επικίνδυνων ανάμεικτων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων, με χριςθ ειδικοφ/ων οχιματοσ/των, μαηί με το/τα απαραίτθτο/τα πλιρωμα/τα, ςε 

επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν, ποςότθτασ ενόσ (1) τόνου. 

 
Σιμι προςφοράσ: ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ (………………,….) ΕΤΡΩ 

   ΟΛΟΓΡΑΦΩ ……………………………………………………………………………………………… 

 

        ………………………., …/…/2020 
Ο Προςφζρων 



 
 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΙΑ: 

 
 
 
 
Παροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Σμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Προχπολογιςμόσ Προςφοράσ 

 

Α/Α Είδοσ Εργαςίασ Δαπάνθ ανά 
τόνο (€) 

Μζγιςτθ μθνιαία 
ποςότθτα (τόνοι) 

Διάρκεια (ςε 
μινεσ) 

Δαπάνθ (€) 

1. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Παμβϊτιδασ  300 2  

2. Αποκομιδι απορριμμάτων 
ςτθ Δ.Ε. Μπιηανίου  200 2  

3. Αποκομιδι απορριμμάτων ςε 
περιοχζσ τθσ Δ.Ε. Ιωαννιτϊν  500 2  

 
Προχπολογιςμόσ (χωρίσ Φ.Π.Α.)   

 
 

 
Φ.Π.Α. (24%)   

 
 

 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ   

 
 

 
 

        ………………………., …/…/2020 
        Ο Προςφζρων 

 

 
 



 
 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΙΑ: 

 
 
 
 
Παροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Σμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η παροφςα αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ παροχισ υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο Ιωαννιτϊν για διάςτθμα δφο (2) μθνϊν, με δικαίωμα παράταςθσ άλλουσ 
δφο (2) μινεσ, ποςοτιτων κατά μζγιςτο χιλίων (1000) τόνων ανά μινα, ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ 
Μπιηανίου, Παμβϊτιδασ και μζρουσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, Εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ. Η υπθρεςία ζχει κωδικό CPV 90511000-3 (υπθρεςίεσ 
αποκομιδισ ςτερεϊν αςτικϊν απορριμμάτων).  

Η υπθρεςία περιλαμβάνει τθ μθχανικι αποκομιδι των μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αςτικϊν 
απορριμμάτων από τουσ κοινοφσ κάδουσ αποκομιδισ που βρίςκονται ςτισ προαναφερόμενεσ 
περιοχζσ. Δεν περιλαμβάνει τθ ςυλλογι ογκωδϊν, ειδικϊν, οφτε τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν (ςυςκευαςιϊν) που κα πραγματοποιοφνται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Ο χϊροσ διάκεςθσ 
των απορριμμάτων κα είναι το Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ τερεϊν Αςτικϊν Αποβλιτων Περιφζρειασ 
Ηπείρου, ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων.    

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο Προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 133.920,00 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 24% (108.000,00 ευρϊ + Φ.Π.Α.). Εφόςον αςκθκεί το δικαίωμα παράταςθσ, ο 
προχπολογιςμόσ φκάνει τισ 267.840 ευρϊ με ΦΠΑ ι 216.000 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Για τθν ανάκεςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν εφαρμογι ιδίωσ οι κατωτζρω 
διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κατά τον χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ: 
α) Ο ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Αϋ114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 
β) Ο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ87) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ 
διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 
γ) Ο ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
δ) Ο ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Αϋ133') «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
- Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ - Ρυκμίςεισ για τον 
εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν 
αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι 
ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και 
άλλεσ διατάξεισ.» 



ε) Ο ν.4682/2020 (ΦΕΚ Αϋ 76) «Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μζτρα 
αποφυγισ και περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ» (Αϋ 42), β) τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (Aϋ 55) και γ) τθσ από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19» (Αϋ 64) και άλλεσ διατάξεισ.» 
ςτ) Ο ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α' 92) «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν 
ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ.» 
η) Η Κ.Τ.Α. 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ Βϋ1016) Κατάρτιςθ πλαιςίου Προδιαγραφϊν και γενικϊν 
προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» 
θ) Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρων νόμων, Οδθγιϊν και Προεδρικϊν Διαταγμάτων εκδοκείςεσ λοιπζσ 
(πλθν των αναφερομζνων) κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται 
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν και γενικότερα ςε κάκε διάταξθ (νόμου, Π.Δ. απόφαςθσ κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ 
και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΜΒΑΘ 

τοιχεία τθσ ςφμβαςθσ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ: 
1. Η ςφμβαςθ μεταξφ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου 
2. Η Διακιρυξθ  
3. Η οικονομικι προςφορά του Αναδόχου 
4. Η τεχνικι προςφορά του Αναδόχου 
5. Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 
6. Η Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων  
7. Σο Σιμολόγιο Μελζτθσ 
8. Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
9. Η Σεχνικι Περιγραφι 

Σα παραπάνω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς' αυτά και τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ φμβαςθσ που κα καταρτιςτεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ του 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιεί για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων. Οι 
διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ που 
διακζτουν και κα εφαρμόςουν (εξοπλιςμόσ, προςωπικό, άδειεσ κλπ). 
2. Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου (Τπθρεςία 
παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ), προσ τισ εντολζσ τθσ οποίασ οφείλει ο ίδιοσ και το 
προςωπικό του απόλυτθ ςυμμόρφωςθ, ευριςκόμενοσ ςε ςυνεχι επαφι για να πιςτοποιείται και θ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 
3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ Αςτυνομικζσ, Τγειονομικζσ 
και λοιπζσ Διατάξεισ περί κακαριότθτασ και επεξεργαςίασ απορριμμάτων και οδικισ κυκλοφορίασ. 
4. Σο πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
αμείβεται και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. θμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ 
απαςχόλθςθ αναςφάλιςτου προςωπικοφ. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί 
να κατζχουν νόμιμθ άδεια εργαςίασ, θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
5. Σον εργολάβο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ενϊ ο ΦΠΑ βαρφνει τον Διμο. Σον 
εργολάβο βαρφνουν επίςθσ οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ παραπάνω δθμοπραςίασ. Οι δαπάνεσ 
επεξεργαςίασ των απορριμμάτων βαρφνουν το Διμο. 



6. Ο διαγωνιηόμενοσ μπορεί να κατακζςει προςφορά είτε για όλεσ τισ υπθρεςίεσ είτε 
οποιαδιποτε από τισ ομάδεσ, ςυμπλθρϊνοντασ τα ανάλογα πεδία ςτα ζντυπα προςφοράσ. Η 
προςφορά δίνεται ςε ευρϊ ανά τόνο.  
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΗΘΜΙΕ – ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν 
αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου και για τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα 
ςυμβοφν ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμία ευκφνθ. 
Οι ευκφνεσ βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο, αςτικζσ και ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. ε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι 
οποιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του 
με άλλο. 
 

 
Η υντάξαςα 

Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Κακαριότθτασ και 
Ανακφκλωςθσ 

 
 
 
 

Γεωργία Βαρηϊκα 
ΠΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ιωάννινα,  22 / 5 / 2020 

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ  
Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, υντιρθςθσ 

Ζργων & Πραςίνου 
 
 
 

Θεοφάνθσ Σςεκοφρασ 
ΠΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν 

 



 
 
 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
 
 
 
ΤΠΘΡΕΙΑ: 

 
 
 
 
Παροχι υποςτθρικτικϊν 
υπθρεςιϊν αποκομιδισ 
απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν 

Σμιμα Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ  
 

Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΘ 

Ανακζτουςα Αρχι (Εργοδότθσ): Διμοσ Ιωαννιτϊν, Πλατεία Ανδρζα Παπανδρζου 5, Σ.Κ. 45 
221, Ιωάννινα, ΑΦΜ 997908926, Δ.Ο.Τ. Ιωαννίνων. 

Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ: Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ, Ανακφκλωςθσ, 
υντιρθςθσ Ζργων και Πραςίνου Διμου Ιωαννιτϊν. 

Ανάδοχοσ: Σο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία. 
φμβαςθ: Σο ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου και περιλαμβάνονται ςτα 
ςυμβατικά ςτοιχεία, που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ Γενικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων, ςτθν 
απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν.  

Τπθρεςία: Παροχι υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν αποκομιδισ απορριμμάτων ςτο Διμο 
Ιωαννιτϊν.  

Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων: Η παροφςα Ε..Τ. αποτελείται από 15 άρκρα 
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του παρόντοσ) και προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ 
όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Tα ειδικά κζματα που 
ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ «Διακιρυξθ», ενϊ το 
αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτθν παροφςα και τθν Σεχνικι Περιγραφι. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

2.1 Περιεχόμενο τθσ φμβαςθσ 

2.1.1  Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ και ςτθν παροφςα μελζτθ και 
αφορά ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων ςτισ εξισ περιοχζσ του Διμου Ιωαννιτϊν: (α) τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Παμβϊτιδασ, (β) ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου και (γ) ςε επιλεγμζνεσ 
περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ιωαννιτϊν, και ςυγκεκριμζνα ςτισ Κοινότθτεσ Νεοχωρόπουλου, 
Μαρμάρων και Εξοχισ, με όλουσ τουσ οικιςμοφσ και τισ ςυνοικίεσ τουσ, με εξαίρεςθ τα press 
container που βρίςκονται τοποκετθμζνα ςτο Γενικό Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ιωαννίνων, και 
ςτον οικιςμό ταυράκι τθσ Κοινότθτασ ταυρακίου.  Σα απορρίμματα που κα ςυλλζγονται κα είναι 
όςα περιγράφονται με τον κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 «ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα» ςτον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλιτων.  
2.1.2  Ο ανάδοχοσ δεν κα πραγματοποιεί αποκομιδι ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ςυςκευαςιϊν), που 
κα τοποκετοφνται ςε χωριςτοφσ ειδικοφσ κάδουσ. Η ςφμβαςθ δεν αφορά υπθρεςία αποκομιδισ 
ογκωδϊν για καμία περιοχι. Δεν κα γίνεται αποκομιδι αδρανϊν και υλικϊν κατεδαφίςεων, οφτε 
αποκομιδι ειδικϊν αποβλιτων, όπωσ αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 
μπαταριϊν, ελαςτικϊν κλπ. Σα απορρίμματα που κα ςυλλζγονται πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να 
γίνονται αποδεκτά ςτο χϊρο διάκεςθσ απορριμμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ λειτουργίασ του. Ο 



Ανάδοχοσ οφείλει είναι ενιμεροσ για τουσ όρουσ λειτουργίασ του χϊρου διάκεςθσ ςτερεϊν 
αποβλιτων. Απαγορεφεται θ ςυλλογι επικίνδυνων, μολυςματικϊν και ραδιενεργϊν αποβλιτων. 
2.1.3  Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Διμου για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ τον 
Ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ. Σο 
ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του Διμου ο Διμαρχοσ Ιωαννίνων. 

2.2 Σόποσ και χρόνοσ 

2.2.1 Σόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ο Διμοσ Ιωαννιτϊν Νομοφ Ιωαννίνων, ςε 
επιλεγμζνεσ περιοχζσ του (βλζπε παρ. 2.1.1. τθσ παροφςθσ και Σεχνικι Περιγραφι). 
2.2.2  Ωσ ςθμείο για τθν διάκεςθ των απορριμμάτων ορίηεται το Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ 
τερεϊν Αςτικϊν Αποβλιτων Περιφζρειασ Ηπείρου, ςτο Ελευκεροχϊρι Νομοφ Ιωαννίνων. ε 
περίπτωςθ που είναι αδφνατθ θ χριςθ του εργοςταςίου για οποιονδιποτε λόγο, θ διάκεςθ των 
αποβλιτων, προςωρινι ι οριςτικι, κα γίνει ςε κατάλλθλο χϊρο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν. Απαγορεφεται θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ 
αποβλιτων.  
2.2.3 Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ είναι δφο (2) μινεσ, με δικαίωμα παράταςθσ για άλλουσ 
δφο (2) μινεσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ. Ημερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ θμερομθνία του 
πρωτοκόλλου εγκατάςταςθσ του Αναδόχου, ιτοι θ πρϊτθ μζρα ςυλλογισ απορριμμάτων. Σο 
πρωτόκολλο εγκατάςταςθσ υπογράφεται από τθν υπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ 
και από τον Ανάδοχο ι εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του.  

2.3 φμβαςθ - Οριςμόσ εκπροςϊπου 

Σο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ Αναδόχου, από τον ιδθ 
εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ 
μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των τοιχείων τθσ φμβαςθσ. 

2.4 Παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ 

2.4.1 Η Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά 
ςτον Ανάδοχο το/τα πρόςωπο/α που κα παρακολουκεί/οφν τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ 
ςφμβαςθσ και κα καλείται ςτο εξισ «επόπτθσ/ςυντονιςτισ» ι «ομάδα εποπτείασ».  
2.4.2 Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει προσ 
ζγκριςθ ςτθν Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
αποκομιδισ, αναφζροντασ τισ θμζρεσ και ϊρεσ που κα εξυπθρετεί κάκε περιοχι, ςε ςυμφωνία με 
όςα αναφζρονται ςχετικά ςτθν Σεχνικι Περιγραφι τθσ παροφςασ.  
2.4.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, οι ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ, οι περιοχζσ που 
εξυπθρετικθκαν, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ο 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε, ζκτακτα ςυμβάντα και κάκε άλλο ςτοιχείο που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σο θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ 
ςφμβαςθσ ι μζλοσ τθσ ομάδασ εποπτείασ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για 
τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Σο θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ 
υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, 
εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 
2.4.4 Κακθμερινά, πριν ζναρξθ τθσ εργαςίασ, ο επόπτθσ ι μζλοσ τθσ ομάδασ εποπτείασ κα 
πραγματοποιεί οπτικό ι άλλο πρόςφορο ζλεγχο ςτο όχθμα /ςτα οχιματα του Αναδόχου για τθ 
διαπίςτωςθ ότι αυτό /αυτά είναι κενά από απορρίμματα. Προσ τοφτο, θ ζναρξθ του δρομολογίου 
πλιρωςθσ του απορριμματοφόρου του Αναδόχου κα γίνεται ςτθν ζδρα τθσ Τπθρεςίασ 
Παρακολοφκθςθσ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ.  
2.4.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί το ωράριο εργαςίασ τθσ Τπθρεςίασ 
Παρακολοφκθςθσ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ και ειδικότερα των οριςμζνων εποπτϊν /ςυντονιςτϊν ι 
μελϊν τθσ ομάδασ εποπτείασ. Σοφτο ςθμαίνει ότι μπορεί να εκτελείται εργαςία τόςο ςε θμεριςιο 
όςο και ςε νυχτερινό ωράριο.  



2.4.6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει τα απορρίμματα ςτο χϊρο διάκεςθσ ςε θμζρεσ και 
ϊρεσ που λειτουργεί, για τισ οποίεσ οφείλει να είναι ενιμεροσ.  
2.4.7 Δεν οφείλεται αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τυχόν ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων από 
αυτόν, που υπερβαίνουν το ανϊτατο μθνιαίο όριο ανά περιοχι, όπωσ ορίςτθκε ςτθν Σεχνικι 
Περιγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ.  
2.4.8 Δεν οφείλεται αμοιβι ςτον Ανάδοχο για τυχόν ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων 
άλλων πλθν όςων ςυμπεριλαμβάνονται ςτον κωδικό ΕΚΑ 20 03 01 «ανάμεικτα αςτικά απόβλθτα».  

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΩΠΙΚΟ – ΤΝΕΡΓΕΙΟ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμζνοσ φορζασ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 
Αποβλιτων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ ςυλλογισ και 
μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων αςτικοφ τφπου.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό και τον 
απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα με τισ 
δεςμεφςεισ που αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Οφείλει να λάβει γνϊςθ των 
ιδιαίτερων ςυνκθκϊν και να επιλζξει απορριμματοφόρα οχιματα με χωρθτικότθτα και διαςτάςεισ 
κατάλλθλεσ για τθν αποκομιδι του ςυνόλου των κάδων τθσ εξυπθρετοφμενθσ περιοχισ και ικανό 
αρικμό εργαηομζνων.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ακολουκεί το εγκεκριμζνο από τθν Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ 
εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ πρόγραμμα αποκομιδισ. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ςτθν εκτζλεςθ του 
εγκεκριμζνου προγράμματοσ αποκομιδισ για περιςςότερο από τρεισ (3) θμζρεσ κατά τουσ 
χειμερινοφσ μινεσ (από 1θ Οκτωβρίου ωσ και 31 Μαρτίου) και δφο (2) θμζρεσ κατά τουσ κερινοφσ 
μινεσ (από 1θ Απριλίου ωσ και 30 επτεμβρίου), θ Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ 
προχωρά ςε καταλογιςμό προςτίμου τριακοςίων ευρϊ (300€) ανά θμζρα κακυςτζρθςθσ, που κα 
αφαιρείται από τθ μθνιαία αμοιβι του αναδόχου. Η Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 
ςφμβαςθσ κα προχωρά ςε καταλογιςμό προςτίμου τριακοςίων ευρϊ (300€) ςε κάκε περίπτωςθ που 
διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ ςυλλζγει ανακυκλϊςιμα υλικά από τουσ ειδικοφσ μπλε κάδουσ, ογκϊδθ 
απορρίμματα, ειδικά απόβλθτα όπωσ απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 
χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά και αδρανι υλικά και απόβλθτα κατεδαφίςεων. ε περίπτωςθ που το 
καταλογιςκζν πρόςτιμο φκάςει ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο 
Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.   

Σο προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να 
ςυμπεριφζρεται κόςμια προσ τουσ δθμότεσ. ε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει τζτοια 
παράβαςθ, θ Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ δφναται να προχωριςει ςε 
καταλογιςμό προςτίμου μζχρι 50€ ανά περίπτωςθ, που κα αφαιρείται από τθ μθνιαία αμοιβι του 
αναδόχου.  

Σο προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να δείχνει 
προςοχι κατά τθν εκκζνωςθ των κάδων απορριμμάτων, ϊςτε να αποφεφγονται κατά το δυνατό οι 
ηθμίεσ. ε περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα προκφψει ηθμία ςτον εξοπλιςμό του Διμου, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να αναλάβει πλιρωσ τθ δαπάνθ αποκατάςταςισ του.  

Συχόν απορρίμματα που κα βρίςκονται εκτόσ των κάδων και πζριξ αυτϊν κα πρζπει να 
ςυλλζγονται επίςθσ. Ο χϊροσ γφρω από τουσ κάδουσ μθχανικισ αποκομιδισ κα πρζπει να είναι 
κακαρόσ μετά τθν εκκζνωςθ και τυχόν μικροαπορρίμματα κα πρζπει να απομακρφνονται με 
χειρονακτικι ςάρωςθ ι άλλο τρόπο.  

Σο προςωπικό του Αναδόχου κα κάνει απαραιτιτωσ χριςθ των κατάλλθλων μζςων 
ατομικισ προςταςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του, όπωσ προβλζπεται ςτισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθν υπογραφι ςφμβαςθσ και πριν τθν εγκατάςταςι 
του, να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ κατάςταςθ που να 
εμφανίηει τον αρικμό κυκλοφορίασ, τον τφπο και τθ χωρθτικότθτα των οχθμάτων που κα 
χρθςιμοποιιςει και τα ονοματεπϊνυμα των οδθγϊν ανά όχθμα, ϊςτε να λάβει τθν απαραίτθτθ 
διαπίςτευςθ ειςόδου ςτο χϊρο διάκεςθσ απορριμμάτων.  



Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτοιχείων κάκε είδουσ που ςχετίηονται με τα 
ςυλλεγόμενα απορρίμματα και τθ διαδικαςία αποκομιδισ ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το απαιτοφμενο γι' αυτό 
προςωπικό. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

4.1  Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
(Α)  Να είναι εγγεγραμμζνοσ φορζασ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθ δραςτθριότθτα τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων 
ςτερεϊν αποβλιτων αςτικοφ τφπου.  
(Β)  Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 για το αντικείμενο 
του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο 
κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
(Γ)  Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO 14001 για το 
αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ μθ επικίνδυνων ςτερεϊν 
αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα. 
(Δ) Να διακζτει ςε ιςχφ πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ κατά 
ΟΗSAS 18001 ι ISO 45001 για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ (εργαςίεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ 
μθ επικίνδυνων ςτερεϊν αποβλιτων) το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο 
φορζα.  
 (Ε)  Να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν 
εκτζλεςθ των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν και ςυγκεκριμζνα: 

o (Ε1) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Παμβϊτιδασ ζνα (1) 
τουλάχιςτο απορριμματοφόρο όχθμα με ζναν (1) τουλάχιςτο οδθγό με δίπλωμα Γϋ 
κατθγορίασ και δφο (2) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

o (Ε2) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Μπιηανίου ζνα (1) 
τουλάχιςτο απορριμματοφόρο όχθμα με ζναν (1) τουλάχιςτο οδθγό με δίπλωμα Γϋ 
κατθγορίασ και δφο (2) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

o (Ε3) Για τθν εργαςία Αποκομιδι Απορριμμάτων ςε περιοχζσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 
Ιωαννιτϊν δφο (2) τουλάχιςτο απορριμματοφόρα οχιματα με δφο (2) τουλάχιςτο οδθγοφσ 
με δίπλωμα Γϋ κατθγορίασ και τζςςερισ (4) τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ 
απορριμματοφόρου.   

o (Ε4) Για το ςφνολο των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν τζςςερα (4) τουλάχιςτο απορριμματοφόρα 
οχιματα με τζςςερισ (4) τουλάχιςτο οδθγοφσ με δίπλωμα Γϋ κατθγορίασ και οκτϊ (8) 
τουλάχιςτο εργάτεσ κακαριότθτασ –ςυνοδοφσ απορριμματοφόρου.   

4.2 Σεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ 
Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ακολουκοφν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τισ Ευρωπαϊκζσ Σεχνικζσ 

εγκρίςεισ με τισ οποίεσ εναρμονίηονται και οι εκνικοί υποχρεωτικοί κανόνεσ. 
Σα απορριμματοφόρα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι κλειςτοφ τφπου, με 

ςφςτθμα ςυμπίεςθσ τφπου πρζςςασ ι περιςτρεφόμενου τυμπάνου, κατάλλθλα για τθν μεταφορά 
αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. Θα διακζτουν ανυψωτικό μθχανιςμό και κα είναι κατάλλθλα για τθ 
μθχανικι αποκομιδι των τροχιλατων κάδων ποικίλλων διαςτάςεων και χωρθτικοτιτων που 
βρίςκονται τοποκετθμζνοι ςτισ περιοχζσ που καλφπτει θ ςφμβαςθ. Να είναι αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογίασ, τουλάχιςτο EURO 4. Να είναι καταςκευαςμζνα από κατάλλθλα υλικά με όλεσ τισ 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ. Απαγορεφεται θ χριςθ ανοικτϊν οχθμάτων για τθ μεταφορά 
απορριμμάτων.  

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

5.1 Γενικά   
Όλα τα ςτοιχεία των φακζλων προςφορϊν κα υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα επί ποινι 

αποκλειςμοφ, με εξαίρεςθ τα τεχνικά φυλλάδια που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα 
ςυνοδευόμενα από ελλθνικι μετάφραςθ. Όπου ςτο παρόν άρκρο ηθτείται Διλωςθ, νοείται 



υπεφκυνθ διλωςθ κατά το νόμο. Απαιτείται θ υποβολι όλων των ακόλουκων ςτοιχείων 
υποχρεωτικά, εκτόσ αν ρθτά αναφζρονται ωσ προαιρετικά ι επικυμθτά.  

θμειϊνεται ότι : 
- Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία κφρια προςφορά, είτε για ςφνολο των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν είτε ανά ομάδα υπθρεςιϊν. ε περίπτωςθ που κάποιοσ διαγωνιηόμενοσ 
υποβάλει περιςςότερεσ προςφορζσ ανά είδοσ υπθρεςίασ τότε όλεσ κα απορρίπτονται. 

- Πρζπει επίςθσ απαραίτθτα, οι προςφορζσ να περιλαμβάνουν όλα τα ςτοιχεία που 
απαιτοφνται, για τθν δθμιουργία πλιρουσ και ςαφοφσ εικόνασ τθσ κάκε προςφερκείςασ υπθρεςίασ.  
5.2 Ειδικζσ παρατθριςεισ 

Για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία: 
5.2.1 το Μζροσ ΙΙ Α  του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί το πεδίο που 
αφορά ςτθν εγγραφι ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων, παρζχοντασ και τον αρικμό μθτρϊου.  
5.2.2 το Μζροσ ΙV Δ  του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία που 
αφοροφν ςτθν πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, παρζχοντασ και τουσ αρικμοφσ των πιςτοποιθτικϊν, τουσ φορείσ 
ζκδοςισ τουσ και το χρόνο ιςχφοσ τουσ.  
5.2.3 το Μζροσ ΙV Δ  του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί πεδίο που 
αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ, παρζχοντασ και τουσ 
αρικμοφσ των πιςτοποιθτικϊν, τουσ φορείσ ζκδοςισ τουσ και το χρόνο ιςχφοσ τουσ. ε περίπτωςθ 
που το ΣΕΤΔ δεν ζχει καταγεγραμμζνο ανάλογο πεδίο, να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ με τα 
παραπάνω ςτοιχεία.  
5.2.4 το Μζροσ ΙV Γ  του Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων βάςει του ν.4412/2016, κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα πεδία που 
αφοροφν τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ και τον τεχνικό εξοπλιςμό που ζχει ςτθ διάκεςι του για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, με ιδιαίτερθ μνεία ςτθν κατθγοριοποίθςθ των απορριμματοφόρων 
οχθμάτων ςε ςχζςθ με τισ εκπομπζσ ρφπων.  
5.2.5 Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, που δεν μπορεί να 
είναι μικρότεροσ από εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ.  
5.2.6 Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των όρων του διαγωνιςμοφ και 
τουσ αποδζχεται χωρίσ καμία επιφφλαξθ. Εφόςον υπεφκυνα δθλϊνεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι 
των όρων του διαγωνιςμοφ, δεν γίνεται δεκτι, με ποινι αποκλειςμοφ, καμία άλλθ επιφφλαξθ που 
μπορεί να υπάρχει μζςα ςτθν προςφορά και δεν ςυμφωνεί με τουσ όρουσ τθσ δθμοπραςίασ. 
5.2.7 Να υποβλθκεί κάκε άλλο ςτοιχείο ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ.  

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΜΟΙΒΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 

6.1 Ο Ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν 
Οικονομικι του Προςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Τπθρεςία παρακολοφκθςθσ εκτζλεςθσ 
ςφμβαςθσ υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα. 

Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει μθνιαίο Σιμολόγιο, το οποίο 
παραλαμβάνεται από τθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου και πιςτοποιεί τθν εκτζλεςθ των ανάλογων 
εργαςιϊν 

 Σο είδοσ των εργαςιϊν. 

 Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. 

 Σο πλθρωτζο ποςό 

 Ο αναλογϊν Φ.Π.Α. 
Με τθν κατάκεςθ του τιμολογίου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του: 
1. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 



2. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό 
πρόςωπο, ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ όταν πρόκειται για  νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ 
αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

3. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων που πικανόν ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε 

άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 
Διευκρινίηεται ότι: 

(α)  Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ 
και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Σαμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Τγειονομικισ Περίκαλψθσ και 
υντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ ΕΦΚΑ κλπ. 

(β)  Η ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα 
καταβάλλεται επιπλζον ςτον Ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 

(γ)  ε περίπτωςθ καταλογιςμοφ προςτίμου ςτον Ανάδοχο, το καταλογιςκζν ποςό αφαιρείται 
από το πλθρωτζο ποςό του μθνιαίου τιμολογίου.  
Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του 

πρωτοκόλλου παραλαβισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω 
δικαιολογθτικά. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου πζραν του μθνόσ, 
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ. 
6.2 Η ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά 
ζξοδα, ζξοδα μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά 
κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Ε..Τ. και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ 
ςφμβαςθσ, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του) και το εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. Οι 
πλθρωμζσ που αναλογοφν ςτα τζλθ διάκεςθσ των απορριμμάτων ςτο Εργοςτάςιο Επεξεργαςίασ 
Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων και τελικισ διάκεςθσ ςε Χ.Τ.Σ.Τ. βαρφνουν αποκλειςτικά τον Διμο 
Ιωαννιτϊν. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

6.3  Νόμιςμα 

Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 
διεκπεραιϊνονται από τον Διμο κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΤΡΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ του κάκε μινα ςφμφωνα με τισ υπθρεςίεσ 
όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων, τθ Γενικι υγγραφι 
Τποχρεϊςεων, ςτθν Σεχνικι Περιγραφι και ςτα υπόλοιπα τοιχεία φμβαςθσ, με τθν προςκόμιςθ 
των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν. 

Η Οικονομικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα αν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται οι 
ςυμφωνθκζντεσ όροι να κθρφξει με απόφαςι τθσ ζκπτωτο τον ανάδοχο και να διενεργιςει νζα ςε 
βάροσ του δθμοπραςία κακϊσ επίςθσ το δικαίωμα τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 
υπζρ του Διμου. 

θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου 
εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ μθνιαίασ 
πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα αποτελεί το τελικά μθνιαίωσ πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 
το χρθματικό ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά το νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΤΘΕΙ – ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

8.1  Για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ 
προσ το 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ. 



8.2 Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Σράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε 
μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από 
επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 
8.3  Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ 
περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου, τθν παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ και τθν υπογραφι των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΘ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ  

9.1 θμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ τιρθςθ των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτθ Διακιρυξθ, τθν Σεχνικι Περιγραφι, τθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων και τθ 
Γενικι υγγραφι Τποχρεϊςεων και αποτυπϊνονται ςτθν υπογραφείςα φμβαςθ. Η μθ τιρθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου  κεωρείται ουςιϊδθσ πλθμμζλεια που πρζπει άμεςα να 
αρκεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Η ςυςτθματικι υπαίτιοσ εκ μζρουσ του μθ τιρθςθ τθσ 
υποχρζωςισ του αυτισ είναι λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ 
διατάξεισ. 
9.2 ε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αποκομιδισ ι τθν είςοδο και εργαςία των υπαλλιλων του Αναδόχου ςτισ 
εγκαταςτάςεισ διάκεςθσ των απορριμμάτων, ο Ανάδοχοσ και ο Διμοσ κα αναηθτιςουν κατάλλθλεσ 
διοικθτικζσ ι δικαςτικζσ εντολζσ για να επιςτρζψουν οι εργαςίεσ ςτθν ομαλότθτα. Σθν ευκφνθ για 
ομαλι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ με προςωπικό αςφαλείασ κ.λ.π., ςε περίπτωςθ εργαςιακϊν 
προβλθμάτων με το προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 
9.3 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφό του ςτον Διμο αμζςωσ κάκε 
περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Η απόδειξθ τθσ 
ανωτζρασ βίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΤΘΤΝΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οι αξιϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά του Αναδόχου, λόγω 
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ δεν 
παραγράφονται μετά τθν παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

11.1   Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου 

11.1.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ 
αυτζσ προςδιορίηονται ςε όλα τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και 
επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ φμβαςθ. 
11.1.2 Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον Διμο να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του Διμου) και 
τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ φμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο 
τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

11.2   Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

11.2.1 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου 
να απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε 
οποιεςδιποτε διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ 
του Αναδόχου. 
11.2.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν προςφορά του τυχόν τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 
προτείνει. ε μια τζτοια περίπτωςθ δεν αίρεται θ ευκφνθ του Αναδόχου.  
11.2.3 Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ 
(και οι προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα 



περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 
τουσ. 

11.3  Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου  

11.3.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 
α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία (ΔΟΤ) και υποβολισ 

των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Π.Α, κλπ., 
β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία  
γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν  
δ) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των 

εργαηομζνων του. 
11.3.2 Προκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 
επιχειριςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

11.4  Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό του 

Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία (ςε ΕΦΚΑ 
κλπ.), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

11.5  Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Σφπο 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 
του εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Σφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ 
ι τον Διμο. 

11.6  Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ 

Tα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 
αποςτζλλονται κατ' αρχιν με telefax ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να 
αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να είναι 
ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

ΑΡΘΡΟ  12: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

12.1   Παράδοςθ πλθροφοριϊν για τθ ςφμβαςθ 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ φμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ 
παραδϊςει. 

12.2  Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον 
Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν Ε..Τ και το 
αργότερο ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ (βλ. παρ. 6.1. τθσ 
παροφςασ Ε..Τ.).  

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΦΟΡΕ – ΔΙΑΦΩΝΙΕ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

13.1  τοιχεία ςφμβαςθσ  

13.1.1 Tα ςτοιχεία ςφμβαςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. ε περίπτωςθ που υπάρξουν 
αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο 
ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ και τθν Ε..Τ. 
τθσ παροφςασ. 
13.1.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και 
ςτθν υποχρζωςθ του Διμου να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 



13.2  Ανωτζρα Βία 

13.2.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά «ανϊτερθσ βίασ», 
τα οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 
ςυμβαλλομζνων, ο Διμοσ με Απόφαςι του δφναται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 
του υποχρεϊςεων ι να αποδεχτεί αίτθμα από μζρουσ του Αναδόχου να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ 
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν 
εκπλιρωςθ τουσ. Σο παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των 
περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 
13.2.2 Η μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν 
δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ 
εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν 
επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ 
δεν δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από 
το Νόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Διμοσ μπορεί να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ του νόμου. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΣΩΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

14.1  Ζκπτωςθ Αναδόχου 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ 
κινείται υποχρεωτικά. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και 
καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

14.2  Διάλυςθ τθσ φμβαςθσ 

14.2.1 Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ φμβαςθ ςτο τζλοσ κάκε μινα λειτουργίασ, από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ  αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Για να γίνει αυτό κα 
πρζπει να ειδοποιιςει εγγράφωσ τον ανάδοχο ζνα μινα πριν.  
14.2.2 Ο Ανάδοχοσ με τθν Ειδικι Διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν που απευκφνει ςτον Εργοδότθ 
προςδιορίηει τθν ηθτοφμενθ αποηθμίωςθ του. Μπορεί επίςθσ να προςδιορίςει τθν αποηθμίωςθ 
ζναντι τθσ οποίασ ςυναινεί ςτθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν και τθν ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ. Εφόςον ο 
Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτθ ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ, θ ςφμβαςθ ςυνεχίηεται ανεξάρτθτα των 
οικονομικϊν του απαιτιςεων, με ανάλογθ παράταςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. 

14.3 Λφςθ τθσ φμβαςθσ για οικονομικοφσ λόγουσ 

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν φμβαςθ εάν 
δεν εγκρίνει τθν υποκατάςταςθ του Αναδόχου ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ. Πτϊχευςθ του Αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα 
υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά από ζγκριςθ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ. 

14.4 Λφςθ τθσ φμβαςθσ λόγω διαγραφισ από το Θλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων  

Διαγραφι, για οποιονδιποτε λόγο, του Αναδόχου από το Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων  
ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, αηθμίωσ για τον Εργοδότθ. 

14.5 Λφςθ τθσ φμβαςθσ- Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 

Η λιξθ τθσ φμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ, 
όπου βεβαιϊνεται ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 8 τθσ 
παροφςασ Ε..Τ. 



ΑΡΘΡΟ 15 : ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η φμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Όλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι 

άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και 
οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και 
προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον 
ίδιο. 

ε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των 
εγγράφων ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 
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