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Κ.Α. 20.6142.8002 «Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου» 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 
 

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού 24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ αφορά τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων του δήμου 

Ωραιοκάστρου με τη χρήση ενός (1) πολυμηχανημάτος έργου-καδοπλυντήριο, μετά των χειριστών και 

πληρωμάτων, και συντάσσεται για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης κορωνοιού (COVID-19) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης των κάδων 

απορριμμάτων. 

Ειδικότερα, οι λόγοι που επιβάλλουν την απολύμανση των κάδων είναι οι εξής παρακάτω: 

 Ο Δήμος διαθέτει ένα (1) καδοπλυντήριο το οποίο δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών 

πλυσίματος όλων των κάδων του Δήμου οι οποίοι προσμετρώνται σε 4.000 περίπου, 

λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη προσωπικού λόγω ειδικών αδειών στην πανδημία. 

 Την περίοδο αυτή υφίσταται η κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού (COVID-19). 

 Επιπρόσθετα κατά την εαρινή περίοδο, η άνοδος της θερμοκρασίας έχει ως αποτέλεσμα την 

δυσοσμία (λόγω αποσύνθεσης των οργανικών υπολειμμάτων) που προκαλεί δυσφορία και 

θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια υγεία. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α.20.6142.8002 «Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Ωραιοκάστρου» οικ.έτους 2021. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 



στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) 

2. της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α'), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

3. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 

4. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. της απόφασης αρ. 5100/1600/10-04-1984 Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, “Περί 

καθορισμού διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από δημόσιες υπηρεσίας κ.λ.π.” 

6. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α /11-3- 2020), «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» 

7. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α /14-3- 2020), «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» 

8. της αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.16393/9.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας « Μέτρα 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοιού 

COVID-19 σε χώρους εργασίας» 

9. της αρ. πρωτ. 18779/17.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « Γνωστοποίηση 

ρυθμίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου  

αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με 

αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)» 

 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  15/04/2021 

 

 

Ο συντάξας 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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α) Η υπηρεσία θα διενεργηθεί  με τη χρήση πολυμηχανήματος έργου (Πλύσης - Απολύμανσης – 

Απόφραξης – Αναρρόφησης στερεών και υγρών αποβλήτων των κάδων απορριμμάτων), που έχει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

1. Μέγιστο ολικό μήκος έως και 9 m 

2. Μέγιστο ολικό πλάτος έως και 2,50 m 

3. Μέγιστο ύψος έως και 3,50 m 

4. Ιπποδύναμη έως 150 HP 

5. Πίεση νερού έως 170 bar 

6. Δύναμη αναρρόφησης εώς 160 bar 

7. Ενιαία δεξαμενή χωρισμένη σε δύο 2 διαμερίσματα χωρητικότητας τουλάχιστον 4m³ ανά 

δεξαμενή (καθαρού- ακαθάροτυ νερού)  

8. Δυνατότητα πλύσης δρόμων με εξωτερικά ακροφύσια νερού υπό πίεση 
 

9. Κατηγορία εκπομπής ρύπων τουλάχιστον ΕURO 5 
 

10. Να φέρει πινακίδες μηχανήματος έργου 

 

Επιπρόσθετα το μηχάνημα πρέπει να έχει φάρο πορτοκαλί χρώματος και αντανακλαστικές πινακίδες. 
 

β) Η απολύμανση και καθαρισμός θα διενεργηθεί σε περίπου 4.000 κάδους απορριμμάτων 

τοποθετημένους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Οι εργασίες πλύσης κάδων ανά περιοχή αποκομιδής θα γίνονται καθημερινά (κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες) σε συνεννόηση της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου με 

τον ανάδοχο, η οποία θα εκδίδει το καθημερινό πρόγραμμα πλύσης κάδων ανά τομέα αποκομιδής και 

στις 3 Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος πρέπει 

να συμμορφώνεται και να συνεργάζεται αρμονικά με τους υπεύθυνους της υπηρεσίας του Δήμου. 

Επίσης σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (λόγοι δημόσιας υγείας) και εφόσον ο Δήμος κρίνει ότι είναι 

απαραίτητο, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο κατά Κυριακές και Αργίες. 

Επίσης η καθημερινή βάρδια εργασίας εκτέλεσης του προγράμματος πλύσης κάδων, θα γίνεται 

κατόπιν 



συνεννόησης της αρμόδιας υπηρεσίας και του αναδόχου, με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες της 

αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου. 

Το πολυμηχάνημα θα ακολουθεί το καθορισμένο δρομολόγιο του απορριμματοφόρου και θα εκτελεί 

πλύσεις και απολύμανση άδειων κάδων απορριμμάτων. Θα απασχολείται καθημερινά με τον χειριστή και 

το πλήρωμα του για όσο διαρκεί ένα δρομολόγιο απορριμματοφόρου. 

Θα εκτελούνται και επαναληπτικές πλύσεις και απολυμάνσεις ειδικά στους κάδους εντός των οικισμών 

του Δήμου, και κυρίως κατά τους θερινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και η κατάσταση 

είναι επιβαρυμένη, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης θα 

περιλαμβάνει 66 ημερήσια δρομολόγια του αναδόχου που θα ακολουθούν αντίστοιχα δρομολόγια 

απορριμματοφόρων του Δήμου. 

Τα καθαριστικά – απολυμαντικά υγρά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος με δικά του έξοδα, θα πρέπει να 

είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από κρατικούς αρμόδιους φορείς, να επιτρέπεται η κυκλοφορία και 

η χρήση τους στην Ελλάδα και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις γραμμένα στα 

Ελληνικά. Τα υγρά αυτά πρέπει να είναι αβλαβή για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Ειδικότερα 

τα καθαριστικά υγρά πρέπει να είναι α) καθαριστικό – απορρυπαντικό υγρό (υγρό σαπούνι) για την 

αφαίρεση λιπαρών ουσιών και β) βιολογικό υγρό ενζύμων για την καταπολέμηση βακτηριδίων, το οποίο 

μετά την χρήση να αφήνει μία ευχάριστη οσμή και γ) Ειδικό απολυμαντικό υγρό που να εξοντώνει 

μικρόβια και ιούς. 

Πιο συγκεκριμένα: 
 

Υποχρεώσεις αναδόχου: 

 Τον ανάδοχο επιβαρύνουν: 

1. Τα έξοδα μεταφοράς των μηχανημάτων έργου στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 

2. Τα καύσιμα για την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του αναδόχου 

3. Το κόστος μισθοδοσίας και ασφάλισης του των χειριστών 

4. Το κόστος μισθοδοσίας και ασφάλισης του συνοδευτικού προσωπικού (εργάτες) 

5. Το κόστος επισκευών / ανταλλακτικών ή το service των οχημάτων 

6. Τα ασφάλιστρα των μηχανημάτων έργου 

7. Τα τέλη κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου 

8. Το κόστος των καθαριστικών / απολυμαντικών υγρών 

9. Το κόστος των μέσων ατομικής προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων 

 Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με το προσωπικό του Δήμου. 

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύψει πρόβλημα, σχετικά με την συνέπεια του υπαλλήλου 

του αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του. 

 Για τυχόν εργατικά ατυχήματα στο προσωπικό του αναδόχου ή ζημιές ή κλοπές στον εξοπλισμό 

του από εξωγενείς παράγοντες, ή τροχαία ατυχήματα προς τρίτους, ή παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ., ή 

ζημίες ή ατυχήματα με εμπλοκή που προκάλεσε επιβεβαιωμένα το προσωπικό ή το όχημα του 

αναδόχου σε εξοπλισμό και προσωπικό του Δήμου, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. 

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και οι αστικές και ποινικές ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο και το προσωπικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις 

αυτές.  

 Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του, 

έτσι ώστε να συνεχίζεται το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. 

Σε αυτή την περίπτωση (της βλάβης) ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το αρμόδιο 

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, για την αδυναμία εκτέλεσης της 



προγραμματισμένης εργασίας καθώς και με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει 

να εξομαλυνθεί ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών. 

Το παραπάνω χρονικό διάστημα εξομάλυνσης του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τις 24 ώρες. Σε περίπτωση που αυτή η διακοπή εργασιών ξεπερνά τις 24 ώρες, τότε ο 

ανάδοχος αιτιολογεί το λόγο της διακοπής εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία και αναφέρει το χρόνο που 

θα απαιτηθεί μέχρι την επανέναρξη των εργασιών, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα ακινητοποίησης του πολυμηχανήματος έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο ανάδοχος δεν προβεί σε αντικατάσταση του πολυμηχανήματος έργου, εντός 

του προβλεπόμενου διαστήματος, τότε η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου θα εισηγηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για την έκπτωση του αναδόχου. 

 Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης 

πολυμηχανήματος έργου, η αντικατάσταση θα γίνει μετά από την υποβολή στο Δήμο των 

απαραίτητων δικαιολογητικών (άδεια, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, τυχόν ΚΤΕΟ κ.λ.π.) και την 

έγκριση αντικατάστασης από τον Δήμο. 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί σε άριστη κατάσταση, από πλευράς υγιεινής και 

ασφάλειας, τον εξοπλισμό του και να τον διαφυλάττει. Σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής του 

εξοπλισμού, ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη. 

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται 

και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά, ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει 

αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες κρατικές 

υπηρεσίες. 

Υποχρεώσεις του Δήμου: 

 Ο Δήμος επιβαρύνεται με: 

1. Το κόστος μισθοδοσίας / ασφάλισης του προπομπού απορριμματοφόρου οχήματος και 

του πληρώματος αυτού 

2. Το κόστος υδροληψίας 

3. Το κόστος απόρριψης των ακαθάρτων υγρών – στερεών αποβλήτων 

 Η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου θα υποδείξει στον ανάδοχο το σημείο λήψης 

καθαρού νερού καθώς και το χώρο απόρριψης των ακαθάρτων υγρών και στερεών αποβλήτων. 

 Ο Δήμος θα παρέχει (εφόσον χρειαστεί) χώρο στάθμευσης του οχήματος ή των οχημάτων του 

αναδόχου στο αμαξοστάσιο του (Αεροδρομίου 55) , χωρίς να εγγυηθεί την ασφάλεια του 

εξοπλισμού του αναδόχου. 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 15/04/2021

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

                  ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
 



3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 

«Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου» 

 
 

 
CPV: 60182000-7 

 
 
 

 

 
 

ΕΙΔΟΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ημερομίσθιο) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
ΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

Υπηρεσία απολύμανσης και 
πλυσίματος όλων των κάδων με τη 
χρήση πολυμηχανήματος έργου (με 
χειριστή και πλήρωμα) 
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ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

(8ωρο) 

 
 
300,00 

 
19.800,00 

       ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   
        ΦΠΑ 24% 

 

               ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

  

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 15/04/2021 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 
                        ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 
 
 
 

 

 19.800,00 

4.752,00 

24.552,00 



4.1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 

«Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων στην ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου» 

 
 

 
CPV: 60182000-7 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την «Υπηρεσία απολύμανσης κάδων» προϋπολογισμού δαπάνης 

24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) 

2. της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α'), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

3. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) 

4. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. της απόφασης αρ. 5100/1600/10-04-1984 Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, “Περί 

καθορισμού διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από δημόσιες υπηρεσίας κ.λ.π.” 

 
6. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α /11-3- 2020), «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» 



7. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α /14-3- 2020), «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» 

8. της αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.16393/9.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας « Μέτρα 

προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοιού 

COVID-19 σε χώρους εργασίας» 

9. της αρ. πρωτ. 18779/17.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « Γνωστοποίηση 

ρυθμίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου  

αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με 

αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) 

 

ΑΡΘΡΟ 3o   

Συμβατικά τεύχη 

 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι : 

 

1. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. 

2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4. Η τεχνική περιγραφή 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ν.4412 / 2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την 

τιμή και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

και της διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται 

 Θα κατατεθεί Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Προσφορά 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνον προσφορά, που θα 

αφορά το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών και της μεθοδολογίας απολύμανσης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής προσφοράς 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Ειδικότερα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία: 



 

1) Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας τού ή των μηχανημάτων έργου τα οποία θα 

διατίθενται προς παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, στην οποία να αποδεικνύονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των μηχανημάτων και οχημάτων, όπως Τύπος, αριθμός πλαισίου, εργοστάσιο 

κατασκευής, χρονολογία κατασκευής, στοιχεία εκμετάλλευσης (ωφέλιμα φορτία, χωρητικότητα 

υπερκατασκευής), κατηγορία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO), ιδιόκτητο  ή από μίσθωση. 

2) Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής των τελών χρήσης τρέχοντος έτους των 

μηχανημάτων έργου. 

3) Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου των μηχανημάτων και φωτοαντίγραφα των 

αποδείξεων πληρωμής αυτών. 

4) Βεβαίωση ταξινόμησης ως Μηχανήματα Έργων (ΜΕ), για όσα εξ’ αυτών εμπίπτουν σε αυτήν 

την κατηγορία, σύμφωνα με το Δ13ε/0/9865/16- 10-1995 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

5) Φωτοαντίγραφο της επικυρωμένης ειδικής άδειας σε ισχύ για τους χειριστές. 

6) Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού 

προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή 

παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα 

ισχύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

7) Σε περίπτωση σύμπραξης, αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού από συμβολαιογράφο μεταξύ των 

συμμετεχόντων, το οποίο θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη 

εκτέλεση αυτής 

8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει υπόψη τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης 

και τις αποδέχεται, καθώς και ότι η προσφορά του δεν έχει απόκλιση από αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Οι αναγκαίες εργασίες θα γίνουν στο Δήμο Ωραιοκάστρου παρουσία του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες άμεσα με χειριστή ή οδηγό εργαζόμενο με σχέση 

μισθωτής εργασίας ή να τις εκτελέσει ο ίδιος εφόσον διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

χειρισμού μηχανήματος ή οδήγησης οχήματος, μετά την υπογραφή της συμβάσεως και η ανάλωση 

των ημερομισθίων θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Στο σύνολο θα εκτελεστούν 66 

δρομολόγια απολύμανσης και καθαρισμού άδειων κάδων από τον ανάδοχο. Θα τηρείται ημερολόγιο 

εργασιών όπου θα αναγράφονται οι ημέρες εργασίας, η Δημοτική Ενότητα στην οποία έγιναν και το 

δρομολόγιο του απορριμματοφόρου που προηγείτο και ακολουθούνταν από το μηνάνημα έργου. 

Η παράδοση εργασιών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου και η έκδοση των 

σχετικών πρωτοκόλλων θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των κάθε φορά προς ανάθεση 

εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Διάρκεια σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια μέχρι τις 31/12/2021, ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της 

συμβατικής αξίας αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τρόπος πληρωμής 

Η παράδοση εργασιών θα γίνεται τμηματικά, με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας, ανάλογα με τις 

ανάγκες του δήμου και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων θα πραγματοποιείται μετά την 

ολοκλήρωση των κάθε φορά προς ανάθεση εργασιών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την πρόοδο εκτέλεσης της προμήθειας, με την 



έκδοση ισόποσου τιμολογίου, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή 

στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Χειρισμός μηχανημάτων 

Ο χειρισμός των μηχανημάτων θα γίνει υποχρεωτικά από χειριστές που διαθέτουν της ανάλογου 

τάξεως επαγγελματική άδεια χειριστή μηχανημάτων έργων, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 31/90 και 

οι οδηγοί των φορτηγών την ανάλογη επαγγελματική άδεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Μηχανήματα έργου 

Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν από κατασκευής τις βασικές προϋποθέσεις (ελάχιστες απαιτήσεις σε 

συστήματα ασφάλειας , σήμανσης , στάθμη θορύβου) για να κριθούν κατάλληλα για χρήση σε χώρες 

της Ε.Ε. 

Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις διατάξεις του ΠΔ 395/94 για τις μηχανές και να φέρει πιστοποίηση 

ΕΟΚ (σήμα CE) σύμφωνα με το ΠΔ 377/93 , όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/96. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Χρόνος ανταπόκρισης 

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί για εργασία αφού ειδοποιηθεί μέχρι τις 10:00 το πρωί από τον 

εντολέα (υπηρεσία), με οποιονδήποτε τρόπο, στις 7:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Εάν 

ειδοποιηθεί μετά τις 10:00 το πρωί οφείλει να ανταποκριθεί για εργασία την μεθεπομένη στις 07:00 το 

πρωί. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Βεβαίωση απασχόλησης 

Η απασχόληση (ημερομίσθιο) βεβαιώνεται κάθε ημέρα εργασίας από τον εντολέα. 

Το δελτίο απασχόλησης που εκδίδει η υπηρεσία συνυπογράφουν ο εντολέας και ο ανάδοχος . 

5.2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 



Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος έργου, ο ιδιοκτήτης - ανάδοχος οφείλει την άμεση 

αντικατάσταση του εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση που αυτό δεν υλοποιηθεί όσο χρόνο και αν 

εργάστηκε προ της βλάβης, θεωρείται ότι δεν προσφέρθηκε εργασία από τον ιδιοκτήτη προς την 

υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στον επιβλέποντα που θα οριστεί από τον προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας του Δήμου τα παρακάτω: 

1. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος. 

2. Αντίγραφο αδείας του χειριστού του μηχανήματος. 

3. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου του μηχανήματος 

4. Αντίγραφο της ασφάλειας του χειριστού 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση προκειμένου να μπορούν να 

εκτελεσθούν οι εργασίες που θα του ανατεθούν. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Μέτρα ασφαλείας - σήμανση 

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί 

από το χειρισμό του μηχανήματος έργου / οχήματος, οφειλόμενη σε αμέλεια ή μη λήψη των  

αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τον οδηγό που απασχολεί. Ακόμη ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων 

βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου  

ατυχήματος ή ζημίας στον τόπο εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές 

και ποινικές ευθύνες. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Δαπάνες που περιλαμβάνονται στην τιμή της υπηρεσίας 

Στην τιμή της παροχής υπηρεσίας θα περιλαμβάνονται: 

 οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία του πολυμηχανημάτος έργου (καύσιμα, λιπαντικά, 

κ.α.) 

 οι δαπάνες συντήρησης, επισκευών και προμήθειας ανταλλακτικών των πολυμηχανημάτων 

έργου 

 οι δαπάνες μεταφοράς των μηχανημάτων έργου / οχημάτων στον τόπο εργασιών σε όλη την 
Περιφέρεια του Δήμου, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας 

 οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις, δαπάνες περίθαλψης, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης 

του συντονιστή και των χειριστών / οδηγών 

 έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης των ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς 

επίσης και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους. 

 Τα καθαριστικά- απολυμαντικά που θα χρησιμοποιούνται. 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, 15/04/2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
                 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 


