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Διεύθυνση: Καπλάνη 7
Πληροφορίες: Μπασούνα Αγγελική
Τηλ. 26513 -61332
Email: ampasouna@ioannina.gr
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:

I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

II. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016.

III. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 3536/2007.

IV. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008.
V. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 
6. 

VI. Τον Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ» 
Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα.

VII. Τον Ν. 3871 /2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει σήμερα .
VIII. Το N. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
IX. Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005).

X. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια».

XI. Το Π.Δ 80/2016 όπως ισχύει σήμερα.
XII. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
XIII. Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

ΚΑΙ
2. Την από Α.Μ. 79/02-12-2020 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 79167/02-12-2020 πρωτογενές αίτημα το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 20REQ007762238 2020-12-03, Τμήματος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Συντήρησης έργων και Πρασίνου ποσού 
24.800,00 € και CPV 80540000-1 (υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΜΦΞΩΕΩ-Α73
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4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου 
με ΑΔΑ ΩΥ77ΩΕΩ-ΧΙΚ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με αριθμ. πρωτ 79394-
03-12-2020 του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης έργων και Πρασίνου και έχει καταχωρηθεί με Α/Α 979 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

5. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική υπηρεσία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», 
προϋπολογιζόμενης  αξίας 24.800,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, όπως 
περιγράφεται στην τεχνική μελέτη της υπηρεσίας και ειδικότερα:

Α/Α Περιγραφή Ποσό-
τητα

Ενδεικτική 
τιμή (ευρώ)

Σύνολο
(ευρώ)

1 Υποστήριξη στη διενέργεια πιλοτικού προγράμματος 
επιβράβευσης μέσω έξυπνων συστημάτων της χωριστής 
συλλογής των βιοαποβλήτων σε μία πιλοτική γειτονιά.

60 100 6.000,00

2 Διενέργεια καμπάνιας δράσεων ΔσΠ, μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σε 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

25 100 2.500,00

3 Κειμενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του 
εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, καθώς και τη 
διαχείρισή της διαδικτυακής πλατφόρμας και της 
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, για την εισαγωγή/ 
ανανέωση του υλικού.

25 100 2.500,00

4 Εφαρμογή προγράμματος για τη συμμετοχή των τοπικών 
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. 20 100 2.000,00

5 Υποστήριξη στη διενέργεια μαθητικών δράσεων 
ανακύκλωσης για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

30 100 3.000,00

6 12μηνη τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της ήδη υπάρχουσας ψηφιακής πλατφόρμας 
ανακύκλωσης, καθώς και της εφαρμογής για κινητά 
τηλέφωνα.

40 100 4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00
Φ.Π.Α. 24% 4.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.800,00

Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», όπως περιγράφονται στην τεχνική μελέτη της υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.
Γ. Αρμόδιος για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών ορίζεται ο μελετητής.

Η παρούσα Απόφαση μετά των παραρτημάτων αυτής να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ

ΑΔΑ: 6ΜΦΞΩΕΩ-Α73
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445, Ιωάννινα

Τηλ.: 2651031168, 2651361395 Fax:  2651077805

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας:  24.800,00 € με ΦΠΑ  ή 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
CPV:  80540000-1 (Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές
Β. Αναλυτική Προμέτρηση
Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Δ. Προϋπολογισμός Προσφοράς
Ε. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Κ.Α. : 20.6142.020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 79

ΕΤΟΣ 2020

ΑΔΑ: 6ΜΦΞΩΕΩ-Α73
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΤΙΤΛΟΣ: Υλοποίηση προγράμματος επιβράβευσης 
των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή 
(ΔσΠ) στο Δήμο Ιωαννιτών

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α1) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση προγράμματος 

επιβράβευσης των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) στο Δήμο Ιωαννιτών». 
Ο Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την 

προστασία του περιβάλλοντος που ήδη αναπτύσσει, προτίθεται να διευρύνει περαιτέρω τις δράσεις του 
υλοποιώντας ένα πρόγραμμα επιβράβευσης των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ). 

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η αύξηση του ποσοστού 
διαλογής στην πηγή.

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου και μεταξύ άλλων, 
έχουν προγραμματιστεί:

1. Στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για τα προγράμματα ΔσΠ,
2. Δράσεις επιβράβευσης των δημοτών για ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά που θα συλλέγονται,
3. Δράσεις πρόληψης παραγωγής αποβλήτων,
4. Δράσεις χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων,

σύμφωνα τόσο με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ 14/12/2015) και της 
εξειδίκευσης του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου (2016).

Επιπρόσθετα, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, θέτει ως βασική προτεραιότητα την 
καθιέρωση της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (απόβλητα κουζίνας, κλαδέματα κ.α.), με στόχο την 
παραγωγή κόμποστ το οποίο πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή 
ή / και εθνικά πρότυπα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις απορρέουν από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.

Ειδικότερα, ο Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α’/179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4496/2017 (Α’ 170), 
θέτει ρητά την υποχρέωση για χωριστή διαλογή από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Συγκεκριμένα η παρ. 3 του άρθρου 12 αυτού, προβλέπει 
ότι: «Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, 
καθώς και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7». 

Οι εν λόγω δράσεις θα στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης των παραγόμενων 
αποβλήτων του Δήμου, τόσο με τη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών, όσο και με των νέων προτεινόμενων, 
από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Για να επιτευχθεί η αύξηση της ανακύκλωσης, απαιτείται και η επιβράβευση των κατοίκων εκείνων που 
έμπρακτα θα συμβάλλουν στην αύξηση της ανακύκλωσης. Γι’ αυτό το λόγο λειτουργεί ήδη διαδικτυακή 
πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων ο πολίτης συλλέγει και εξαργυρώνει πόντους 
επιβράβευσης με εκπτώσεις και άλλες παροχές σε τοπικά καταστήματα του Δήμου. Τα εν λόγω εργαλεία, 
αποτελούν αποτελεσματικές και σύγχρονες μεθόδους ευαισθητοποίησης με παροχή κινήτρων στους πολίτες για 
την αύξηση της διαλογής στην πηγή (ανακύκλωση) τονώνοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο λειτουργίας των παραπάνω δράσεων πρόκειται να αναπτυχθεί ένα ακόμη 
εργαλείο επιβράβευσης των πολιτών μέσω συστημάτων ΔσΠ, για την αύξηση της ανακύκλωσης που θα έχει 
παράλληλα, ως αποτέλεσμα, τη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, λόγω εκτροπής των 
αποβλήτων αυτών από την ταφή.

Τέλος, προκειμένου οι δράσεις να είναι πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές, θα οργανωθούν 
περαιτέρω μαθητικές δράσεις ανακύκλωσης για τα σχολεία του Δήμου.

Α2) ΟΦΕΛΗ
Με την εφαρμογή των παραπάνω ο Δήμος θα ωφεληθεί στα ακόλουθα:

ΑΔΑ: 6ΜΦΞΩΕΩ-Α73
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1. Εκπλήρωση υποχρεώσεων του στόχου χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης που έχει τεθεί από το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ίσο με 50% κ.β. των συνολικών αστικών στερεών 
αποβλήτων καθώς και των υποχρεώσεων για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των 
αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 
29407/2012.

2. Επιπρόσθετη αποφυγή συνδρομής της περιβαλλοντικής εισφοράς η οποία ανέρχεται σε 10€ / τν από 
την 1.1.2020 και αυξάνεται κατά 5€ ανά έτος για τις ποσότητες απορριμμάτων που οδηγούνται στην 
ταφή χωρίς επεξεργασία, για ανάκτηση ωφέλιμων πόρων.

3. Στήριξη της Τοπικής Οικονομίας με προβολή των επιχειρήσεων και ενίσχυση τους με επιπλέον κύκλο 
εργασιών από τις ειδικές προσφορές που θα παρέχουν στους πολίτες ως επιβράβευση τους.

4. Ενίσχυση της κοινωνικής δραστηριότητας μέσω της επιβράβευσης δωρεών στο κοινωνικό 
παντοπωλείο/φαρμακείο του Δήμου.

5. Ενίσχυση της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων μέσω της επιβράβευσης των πολιτών για την ενεργή 
συμμετοχή τους.

6. Ευαισθητοποίηση και επιβράβευση της Σχολικής Κοινότητας για την ανακύκλωση μέσω διοργάνωσης 
μαθητικών δράσεων ανακύκλωσης.

Α3) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα υλοποιηθεί από τον εξειδικευμένο Σύμβουλο, με 

εμπειρία σε δράσεις περιβαλλοντικής επιβράβευσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, θα περιλαμβάνει:

1. Υποστήριξη στη διενέργεια πιλοτικού προγράμματος επιβράβευσης μέσω έξυπνων συστημάτων 
της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων σε μία πιλοτική γειτονιά.
Στόχος του πιλοτικού είναι η επιβράβευση των πολιτών κατά τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων 
και τη χρήση των καφέ κάδων που είναι ήδη τοποθετημένοι στον αστικό ιστό του Δήμου. Ειδικότερα, η 
δράση θα περιλαμβάνει:
1) Επιλογή πιλοτικής γειτονιάς εντός ορίων του Δήμου.
2) Ενημέρωση των νοικοκυριών της πιλοτικής γειτονιάς για την έναρξη του προγράμματος, του τρόπου 

χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων και του τρόπου επιβράβευσής τους.
3) Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων χρήσης των καφέ κάδων με ταυτόχρονη επιβράβευση των 

πολιτών για την ενεργή συμμετοχή τους, μέσω παρακολούθησης των ποσοτήτων προδιαλεγμένου 
οργανικού. 

4) Υλοποίηση εκδήλωσης γειτονιάς για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

2. Διενέργεια καμπάνιας δράσεων ΔσΠ, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητά 
τηλέφωνα, σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης που ειδικότερα θα περιλαμβάνει:

1) γεωστοχευμένη προβολή με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου για 
τις δράσεις ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή 

2) το δημιουργικό για την προβολή των δημοτικών δράσεων
3) την εγκατάσταση της ηλεκτρονικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
4) την καθημερινή παρακολούθησή των αποτελεσμάτων 
5) την παραγωγή αναλυτικής έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της

3. Κειμενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, 
καθώς και τη διαχείρισή της διαδικτυακής πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, 
για την εισαγωγή/ ανανέωση του υλικού.

4. Εφαρμογή προγράμματος για τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης, που θα περιλαμβάνει:

1) συστηματική διεπαφή με τις υφιστάμενες τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να ανανεώνουν τη συμμετοχή 
τους με ειδικές προσφορές προς τους πολίτες, 

2) εισαγωγή νέων δεδομένων για τις προσφορές των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εφαρμογή, 
3) εικαστική επιμέλεια των προσφορών προκειμένου να είναι πιο ελκυστικές προς τους πολίτες 
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4) διενέργεια προωθητικών δράσεων για τις επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως 
ενδεικτικά πόρτα-πόρτα επισκέψεις, ενημέρωση μέσω e-mail, διάθεση επικοινωνιακού υλικού σε 
όσες τελικά συνεργαστούν (stand συμμετοχής, αφίσες κ.α.)

5. Υποστήριξη στη διενέργεια μαθητικών δράσεων ανακύκλωσης για την πρωτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις:

1) Συστηματική επαφή με τους αρμοδίους για τη διοργάνωση των μαθητικών δράσεων και ενημέρωση,
2) Καταγραφή σχολικών μονάδων και στοιχείων επικοινωνίας,
3) Διάθεση ειδικών εντύπων προς συμπλήρωση κατά την εφαρμογή των δράσεων, προκειμένου να 

καταγράφονται όλες οι ενέργειες και τα αποτελέσματα,
4) Δημιουργία ενημερωτικού σημειώματος για τους Δ/ντες και τους Υπευθύνους Εκπαιδευτικούς των 

Σχολείων για το πρόγραμμα ανακύκλωσης και για τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της 
περιβαλλοντικής δράσης,

5) Διάθεση ειδικής γραμμής υποστήριξης κατά τη διεξαγωγή των δράσεων,
6) Ψηφιακή απεικόνιση των αποτελεσμάτων των μαθητικών δράσεων σε ειδική σελίδα της πλατφόρμας 

προς ενημέρωση του κοινού,
7) Παρακολούθηση των μαθητικών δράσεων ανακύκλωσης σε τακτική βάση, καθώς και επικοινωνία με 

τους υπεύθυνους κάθε σχολείου,
8) Υποστήριξη κατά τη σύνταξη δελτίων τύπου αναφορικά με τις μαθητικές δράσεις ανακύκλωσης,
9) Υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή της τελετής βράβευσης:

 Δημιουργία βραβείων για τις πρώτες θέσεις στις μαθητικές δράσεις 
 Επιμέλεια και υποστήριξη επαίνων σχολείων και μαθητών για τη διάκριση και τη συμμετοχή 

τους.

6. 12μηνη τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία της ήδη υπάρχουσας ψηφιακής 
πλατφόρμας ανακύκλωσης, καθώς και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

Όλα τα παραπάνω θα περιγράφονται αναλυτικά σε εκθέσεις προόδου, που θα συντάσσονται και θα 
υποβάλλονται ανά τετράμηνο. Θα υποβληθούν συνολικά τρεις (3) εκθέσεις προόδου.

Α4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η διάρκεια υλοποίησης της ανωτέρω εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της γενικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 24.800,00 ΕΥΡΩ, 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% (20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη 
στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με στοιχεία ΚΑ: 20.6142.020. Χρηματοδοτείται από τα 
ανταποδοτικά τέλη. Έχει κωδικό CPV 80540000-1 (Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). 

Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα,  2 / 12 / 2020

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Δήμου Ιωαννιτών

Παναγιώτης Τσώλης
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΤΙΤΛΟΣ: Υλοποίηση προγράμματος επιβράβευσης 
των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή 
(ΔσΠ) στο Δήμο Ιωαννιτών

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Μονάδα
1 Υποστήριξη στη διενέργεια πιλοτικού προγράμματος 

επιβράβευσης μέσω έξυπνων συστημάτων της χωριστής 
συλλογής των βιοαποβλήτων σε μία πιλοτική γειτονιά.

60
Ανθρωποημέρες

2 Διενέργεια καμπάνιας δράσεων ΔσΠ, μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σε κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης.

25 Ανθρωποημέρες

3 Κειμενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση του 
εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, καθώς και τη 
διαχείρισή της διαδικτυακής πλατφόρμας και της εφαρμογής για 
κινητά τηλέφωνα, για την εισαγωγή/ ανανέωση του υλικού.

25 Ανθρωποημέρες

4 Εφαρμογή προγράμματος για τη συμμετοχή των τοπικών 
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. 20 Ανθρωποημέρες

5 Υποστήριξη στη διενέργεια μαθητικών δράσεων ανακύκλωσης 
για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 30 Ανθρωποημέρες

6 12μηνη τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
ήδη υπάρχουσας ψηφιακής πλατφόρμας ανακύκλωσης, καθώς 
και της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

40 Ανθρωποημέρες

Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα,  2 / 12 / 2020

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Δήμου Ιωαννιτών

Παναγιώτης Τσώλης
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΤΙΤΛΟΣ: Υλοποίηση προγράμματος επιβράβευσης 
των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή 
(ΔσΠ) στο Δήμο Ιωαννιτών

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Ενδεικτική 
τιμή (ευρώ)

Σύνολο 
(ευρώ)

1 Υποστήριξη στη διενέργεια πιλοτικού 
προγράμματος επιβράβευσης μέσω έξυπνων 
συστημάτων της χωριστής συλλογής των 
βιοαποβλήτων σε μία πιλοτική γειτονιά.

60 100 6.000,00

2 Διενέργεια καμπάνιας δράσεων ΔσΠ, μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής για 
κινητά τηλέφωνα, σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

25 100 2.500,00

3 Κειμενογράφηση και φωτογραφική απεικόνιση 
του εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, 
καθώς και τη διαχείρισή της διαδικτυακής 
πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά 
τηλέφωνα, για την εισαγωγή/ ανανέωση του 
υλικού.

25 100 2.500,00

4 Εφαρμογή προγράμματος για τη συμμετοχή των 
τοπικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης.

20 100 2.000,00

5 Υποστήριξη στη διενέργεια μαθητικών δράσεων 
ανακύκλωσης για την πρωτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

30 100 3.000,00

6 12μηνη τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της ήδη υπάρχουσας ψηφιακής 
πλατφόρμας ανακύκλωσης, καθώς και της 
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

40 100 4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00
Φ.Π.Α. 24% 4.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.800,00

Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα,  2 / 12 / 2020

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Δήμου Ιωαννιτών

Παναγιώτης Τσώλης
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΤΙΤΛΟΣ: Υλοποίηση προγράμματος επιβράβευσης 
των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή 
(ΔσΠ) στο Δήμο Ιωαννιτών

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα
Τιμή 
προσφοράς 
(ευρώ)

Σύνολο (ευρώ)

1 Υποστήριξη στη διενέργεια πιλοτικού 
προγράμματος επιβράβευσης μέσω 
έξυπνων συστημάτων της χωριστής 
συλλογής των βιοαποβλήτων σε μία 
πιλοτική γειτονιά.

60

2 Διενέργεια καμπάνιας δράσεων ΔσΠ, μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής 
για κινητά τηλέφωνα, σε κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης.

25

3 Κειμενογράφηση και φωτογραφική 
απεικόνιση του 
εκπαιδευτικού/ευαισθητοποίησης υλικού, 
καθώς και τη διαχείρισή της διαδικτυακής 
πλατφόρμας και της εφαρμογής για κινητά 
τηλέφωνα, για την εισαγωγή/ ανανέωση του 
υλικού.

25

4 Εφαρμογή προγράμματος για τη συμμετοχή 
των τοπικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης.

20

5 Υποστήριξη στη διενέργεια μαθητικών 
δράσεων ανακύκλωσης για την 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

30

6 12μηνη τεχνική υποστήριξη για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της ήδη 
υπάρχουσας ψηφιακής πλατφόρμας 
ανακύκλωσης, καθώς και της εφαρμογής 
για κινητά τηλέφωνα.

40

ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

…………………, …./…./2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………………………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΤΙΤΛΟΣ: Υλοποίηση προγράμματος επιβράβευσης 
των πολιτών μέσω συστημάτων διαλογής στην πηγή 
(ΔσΠ) στο Δήμο Ιωαννιτών

Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής υποχρεώσεων
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή γενικής υπηρεσίας (εργασίας). Το φυσικό 

αντικείμενο της εργασίας αφορά στην υπηρεσία για την υλοποίηση προγράμματος επιβράβευσης των πολιτών 
μέσω συστημάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) στον Δήμο Ιωαννιτών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της γενικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 24.800,00 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% (20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη 
στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με στοιχεία ΚΑ: 20.6142.020. Χρηματοδοτείται από τα 
ανταποδοτικά τέλη. Έχει κωδικό CPV 80540000-1 (Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 

ισχύουν: 
 Ο ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως το 

άρθρο 209
 Ο ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Ο ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ)» ( ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) 2016 και ιδίως τα άρθρα 116 και 118
 Ο ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρων νόμων, Οδηγιών και Προεδρικών Διαταγμάτων εκδοθείσες λοιπές (πλην 
των αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών και 
γενικότερα σε κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ. απόφασης κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο : Σύμβαση 
Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4412/2016. Η 

διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) χρόνο (12 μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 4ο : Τεχνική ικανότητα αναδόχου  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δημιουργήσει και διαθέσει το κατάλληλο λογισμικό για τις υπηρεσίες που 

απαιτούνται και παράλληλα να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία σε παρόμοια έργα, ήτοι: 

α) εμπειρία σε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης, σχετικές με την ανακύκλωση και 
ειδικότερα στην οργάνωση μαθητικών δράσεων ανακύκλωσης, 
β) εμπειρία, τουλάχιστον 12 μηνών, στον σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων ανακύκλωσης με τη 
συμμετοχή του κοινού μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.
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Επιπλέον των ανωτέρω, θα πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, ομάδα έργου καταρτισμένη από 
επιστήμονες με εμπειρία στην ανακύκλωση και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και ειδική εμπειρία σε 
αντίστοιχες συμβάσεις και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Προς απόδειξη των ανωτέρω, με την προσφορά υποβάλλονται (α) αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης της τελευταίας πενταετίας και (β) κατάλογος  στελεχών που θα αποτελέσουν την ομάδα έργου 
του Αναδόχου, συνοδευόμενος από βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών. 

Άρθρο 5ο : Παράδοση - Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης – Κυρώσεις – Προθεσμίες - Ποιοτικός Έλεγχος
Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Ιωαννιτών για τη δράση, θα εκτελούνται καθ΄ όλη την διάρκεια της 

σύμβασης με ευθύνη του αναδόχου. Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο 
ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του 
ν.4412/2016.

Υπηρεσία παρακολούθησης εκτέλεσης σύμβασης ορίζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει σωστά και στο ακέραιο το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. 
Σε αντίθετη περίπτωση, επιβαρύνεται με το κόστος ολοκλήρωσης ή διόρθωσης. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης με τον Ανάδοχο μετά από έγγραφη 
προειδοποίησή του σε περίπτωση κακής τήρησης των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6ο : Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται από την οικονομική του 

προσφορά, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας. 
Οι πληρωμές θα γίνονται ανά τετράμηνο, κατόπιν υποβολής της αντίστοιχης έκθεσης προόδου και 

πιστοποίησης της υπηρεσίας από την υπηρεσία παρακολούθησης εκτέλεσης σύμβασης, στο ένα τρίτο (1/3) του 
ποσού της σύμβασης κάθε φορά. Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.

Ο Δήμος Ιωαννιτών θα εξοφλεί τα τιμολόγια που εκδίδει ο ανάδοχος αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
έκδοσης και θεώρησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος, όχι πάντως πέραν των τριών (3) μηνών, μετά την 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του ν.4412/2016. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση των ενεργειών βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Οι φόροι για το Δημόσιο και γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο βαρύνει η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ν 4013/2011 όπως ισχύει).

Άρθρο 7ο : Ευθύνες αναδόχου
Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που 

προκαλείται από τον προμηθευτή, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.

Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης

Βαρζώκα Γεωργία 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα,  2 / 12 / 2020

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Δήμου Ιωαννιτών

Παναγιώτης Τσώλης
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
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