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ΜΕΛΕΤΗ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

            
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός 
και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης» 

Α.Μ.: 20/2022
Κ.Α.  : 20.6262.0020
Κωδικός αριθμός CPV: 90918000-5
Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων
Κωδικός αριθμός CPV: 50800000-3
Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 89.999,82€  με Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού να συμβληθεί με ειδικό συνεργείο για 
να υλοποιήσει τις εργασίες: 
- Συντήρησης και επισκευής των υπόγειων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες αποβλήτων και
-  α)Καθαρισμού και απολύμανσης όλων των τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων & 
ανακύκλωσης του Δήμου β) Συντήρησης και επισκευής, των τροχήλατων κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης.
Η εκτέλεση των  εργασιών  αυτών απαιτούνται  καθόσον:
Ο Δήμος διαθέτει 670 κάδους απορριμμάτων & ανακύκλωσης, καθώς και είκοσι δύο (26) υπόγεια συστήματα 
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακύκλωσης  όπου παράγονται μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. 
Οι κάδοι, καθώς και το στεγανό υπόγειο φρεάτιο των υπόγειων κάδων, πρέπει να πλένονται και να 
απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους καθαριότητας και υγιεινής, για την αντιμετώπιση της 
δυσοσμίας η οποία είναι εντονότερη κατά την θερινή περίοδο και γενικότερα για τη διασφάλιση και την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας. 
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των τροχήλατων και υπόγειων συστημάτων κάδων πρέπει να 
υλοποιούνται, προκειμένου:
- να επισκευάζεται οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα προκύπτει από την καθημερινή λειτουργία τους και 
την έκθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους 
- να αποτρέπεται η ανάπτυξη εστιών μόλυνσης, βλαβερών και επικίνδυνων μικροοργανισμών, δυσοσμίας 
και τεχνικών προβλημάτων από την έλλειψη συντήρησης και επισκευής τους.
Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου αδυνατεί να εκτελέσει τις προαναφερθείσες αναγκαίες εργασίες 
καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής των κάδων λόγω έλλειψης του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού 
(μηχάνημα έργου, μέσων και ανταλλακτικών) και ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, έτσι ώστε να μην 
δημιουργούνται τα προαναφερθέντα προβλήματα λειτουργίας τους που θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων,  το περιβάλλον και εν γένει τη Δημόσια Υγεία. 
Για τους παραπάνω λόγους η ανάθεση των εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής των κάδων 
κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία τους αλλά και για λόγους προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας. Επίσης δεν είναι δυνατή η προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών – υλικών – ανταλλακτικών 
συντήρησης των κάδων λαμβανομένου υπόψη ότι οι κάδοι βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους με αποτέλεσμα 
να είναι εκτεθειμένοι σε ελεύθερη πρόσβαση και χρήση, οπότε είναι απρόβλεπτη η συχνότητα ανάγκης 
καθαρισμού, εργασιών συντήρησης και επισκευής. 
Τα είδη των ανταλλακτικών και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής είναι ενδεικτικές, διότι δεν είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών και επισυνάπτεται πίνακας κοστολόγησης πιθανών 
ανταλλακτικών .
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της παρούσης Μελέτης δεν περιλαμβάνει 
ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών (για τη συντήρηση και επισκευή των κάδων) και εργασιών, 
αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου των ανταλλακτικών-υλικών, των εργασιών και το γενικό 
σύνολο.  
Oι ποσότητες, όπoυ αναγράφονται, είναι ενδεικτικές και η Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου έχει το δικαίωμα αυξομείωσής τους, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, το 
κόστος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό της Σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 89.999,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το Ο.Ε. 2022, με το ποσό των 10.000,00€, στον ΚΑ 
20.6262.0020 με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης». Επίσης θα βαρύνει  τους αντίστοιχους Κ.Α. ετών 2023 και 2024, για το Ο.Ε. 2023 με το ποσό των 
70.000,00€ και το Ο.Ε. 2024 με το ποσό των 9.999,82€.
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της υπηρεσίας, είτε 
για Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το 
σύνολο των υπηρεσιών του κάθε Τμήματος. Απόρριψη ενός ή περισσότερων υπηρεσιών του Τμήματος επιφέρει 
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για το συγκεκριμένο Τμήμα.`
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ 1.
Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των συστημάτων υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, θα περιλαμβάνουν τον Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των επί 
μέρους τμημάτων των υπόγειων συστημάτων κάδων και γρασάρισμα / λίπανση των μηχανικών μερών τους όπου 
απαιτείται, έλεγχος της στεγανότητας του όλου συστήματος καθώς και Επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων 
και κατεστραμμένων μερών του συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών. 
Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των υπόγειων συστημάτων κάδων θα πραγματοποιούνται κατόπιν 
εντολής της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 
Η επισκευή κατεστραμμένων ή φθαρμένων μερών του συστήματος και η συντήρηση θα τιμολογείται σύμφωνα 
με το Τιμολόγιο της παρούσας Μελέτης όπου αναφέρονται τα υλικά και οι τιμές τους ως και το αντίστοιχο 
κόστος της εργασίας αποκατάστασης – επισκευής και συντήρησης σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%. 
Η επισκευή κατεστραμμένων ή φθαρμένων μερών και η συντήρηση των συστημάτων υπόγειων κάδων 
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, θα παρέχεται κάθε φορά από τον Ανάδοχο όταν θα 
ζητείται από την Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου και το αργότερο 
σε  τρεις (3) ημέρες από την ειδοποίησή του. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα έρχεται σε 
συνεννόηση με τους Επόπτες των Δημοτικών Ενοτήτων.
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, και θα λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα ασφάλειας τρίτων και του προσωπικού εκτέλεσης των εργασιών, 
συμπεριλαμβανομένων της χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την ασφάλεια και υγιεινή της 
εργασίας του προσωπικού), για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα 
ανάθεσης των εργασιών ή σε οποιοδήποτε τρίτο ως και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, 
αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν. 

ΤΜΗΜΑ 2
Ο καθαρισμός και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, των υπόγειων κάδων καθώς και 
του προστατευτικού φρεατίου αυτών, θα υλοποιείται με πιστοποιημένο Μηχάνημα Έργου – πλυντήριο κάδων. Ο 
καθαρισμός και απολύμανση των τροχήλατων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης με το Μηχάνημα Έργου – 
πλυντήριο κάδων θα πρέπει να μπορεί να γίνεται εν κινήσει ή επί τόπου, στον ειδικό θάλαμο πλύσης,  
ακολουθώντας το απορριμματοφόρο του Δήμου ανά περιοχή, ώστε ο κάδος να είναι κενός κατά την ώρα της 
πλύσης και απολύμανσης. 
Οι υπόγειοι κάδοι θα πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται επιμελώς τόσο αυτοί όσο και ο εσωτερικος 
χώρος του προστατευτικού φρεατίου εκ σκυροδέματος, με απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων και άντληση 
τυχόν υγρών εντός αυτού.
Θα πρέπει να γίνεται επιμελής εσωτερική και εξωτερική πλύση της υπέργειας χοάνης απόρριψης των αποβλήτων 
με νερό υπό πίεση με ειδικά εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά. Θα αφαιρούνται δε τυχόν 
προσκολλημένα ξένα υλικά και ουσίες.
Επιμελή εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο της πλατφόρμας πεζοδρόμου με νερό υπό πίεση με ειδικά 
εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά.
Καθαρισμός των περιμετρικών καναλιών αποστράγγισης όμβριων υδάτων  
Στην Εργασία περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων  καθώς και των μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν.   
Η ημερομηνία, ο χρόνος και η ποσότητα των κάδων σε κάθε παρέμβαση θα καθορίζονται σύμφωνα με τις 
ανάγκες (τακτικές ή έκτακτες) κάθε Δημοτικής Ενότητας και θα δηλώνονται εγγράφως από τον ανάδοχο και θα 
πιστοποιούνται από τον αρμόδιο Επόπτη του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
Το ειδικό Μηχάνημα Έργου- πλυντήριο κάδων θα πρέπει να φέρει κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
EURO5, κατηγορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί ατμοσφαιρικής 
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ρύπανσης και των ορίων εκπομπών  αερίων ρύπων. Θα φέρει σύστημα πλύσης δύο κεφαλών οι οποίες θα 
πάλλονται και θα προεκτείνονται προκειμένου να προσεγγίζονται όλα τα σημεία τόσο των τροχήλατων όσο και 
των υπογείων κάδων  ή άλλο ανάλογο σύγχρονο σύστημα για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης το εν 
λόγω Μηχάνημα έργου- πλυντήριο κάδων  θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει: α) σύστημα υψηλής πίεσης 
νερού με προεκτεινόμενο σωλήνα και πιστόλι για την εκτέλεση των εργασιών πλύσης και β) δύο ενσωματωμένες 
αντλίες η μια για άντληση υγρών υπολειμμάτων των κάδων και η άλλη η οποία θα είναι συστήματος κενού 
(vacuum) για την πλήρη άντληση των υγρών υπολειμμάτων από το φρεάτιο του υπόγειου συστήματος .
Επί ποινή αποκλεισμού οι διαστάσεις του χώρου πλύσης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο πλαστικός κάδος έως 
3m3 να εισέρχεται και να πλένεται εντός του χώρου πλύσης, χωρίς να προξενούνται φθορές ή καθυστερήσεις.
Όλα τα μέρη των υπόγειων συστημάτων κάδων θα πλένονται επιμελώς εσωτερικά και εξωτερικά με ζεστό νερό 
θερμοκρασίας 80οC, με μεγάλη πίεση (120 bar), για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (για 2,5 λεπτά τουλάχιστον) 
ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα, με ειδικά καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά, που θα καθαρίζουν, 
θα απολυμαίνουν και θα εξαφανίζουν κάθε δυσοσμία, εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και την Ε.Ε., αβλαβή 
για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον τα οποία φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον κατασκευαστή 
τους. Θα αφαιρούνται δε παντελώς προσκολλημένα ξένα υλικά και ουσίες με ξύστρες και βούρτσες από όλα τα 
μέρη του συστήματος. 
Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται επιτόπου χωρίς διαρροές υγρών,  κατά τη διάρκεια της πλύσης και εν γένει 
κατά τη λειτουργία του Μηχανήματος Έργου, στο περιβάλλον, ενώ τα λύματα πλύσης θα συγκεντρώνονται σε 
ειδική δεξαμενή του Μηχανήματος Έργου. 
Αναφορικά με την λειτουργία και αποτελεσματικότητα του ανωτέρω μηχανήματος έργου- πλυντήριο κάδων, επί 
ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πραγματοποιήσουν επίδειξη με το 
μηχάνημα που θα διαθέτουν.    
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των λυμάτων πλύσης των υπογείων συστημάτων κάδων 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης υγρών αποβλήτων/λυμάτων και πρέπει να προσκομίζει στη 
Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου σχετική βεβαίωση – Έκθεση διαχείρισής 
τους κάθε φορά που πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης - πλύσης, από την αρμόδια εγκεκριμένη - 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση που πρέπει να τα μεταφέρει.  
Το Μηχάνημα Έργου πρέπει να είναι σύγχρονο και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας προκειμένου να 
επιτυγχάνονται με αρτιότητα οι εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και απολύμανσης των υπόγειων συστημάτων 
κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης και να έχει τη δυνατότητα πλύσης κάδων χωρητικότητας έως 3,0 m3. 
Η Εργασία θα παρέχεται κάθε φορά από τον Ανάδοχο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα ζητείται από 
την Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, και εντός τριών (3) ημερών 
από την ειδοποίησή του για τον καθαρισμό και απολύμανση των κάδων που κάθε φορά θα υποδεικνύονται.
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

α/α 1.ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ (€)

1
Εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής - αντικατάστασης κατεστραμμένων ή 
φθαρμένων μερών, των κάδων και των συστημάτων υπόγειων κάδων, συλλογής και 
προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

45,00/
εργατοώρα

2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ
2.1 Μπουκάλα (1700Ν) κίνησης πλατφόρμας πεζοδρόμου. 260,00

2.2 Μπουκάλα (1800Ν) κίνησης πλατφόρμας πεζοδρόμου με διάταξη ολίσθησης 
(σύστημα αναβάθμισης). 280,00

2.3 Κλειδαριά πλατφόρμας πεζοδρόμου. 100,00
2.4 Ασφάλεια κλειδαριάς πλατφόρμας πεζοδρόμου. 15,00
2.5 Τσιμούχα στεγανοποίησης πλατφόρμας πεζοδρόμου. 50,00
2.6 Πείρος περιστροφής πλατφόρμας πεζοδρόμου. 60,00
3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ
3.1 Μπουκάλα (600Ν) κίνησης πλατφόρμας ασφαλείας. 90,00





5

3.2 Μπουκάλα (1300Ν) κίνησης πλατφόρμας ασφαλείας. 105,00
3.3 Ελατήριο πλατφόρμας ασφαλείας. 20,00
3.4 "Δαγκάνα" συγκράτησης πλατφόρμας ασφαλείας. 40,00
4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ

4.1 Ανταλλακτικός πλαστικός κάδος (πλήρης) 1.200,00

4.2 Σώμα πλαστικού κάδου (πλαστικό κέλυφος) 900,00

4.3 “Φτερό” ανάρτησης πλαστικού κάδου 145,00

4.4 Πλευρικός πείρος ανατροπής πλαστικού κάδου 105,00

4.5 Διάταξη αλυσίδας συγκράτησης “φτερού” 20,00

4.6 Σετ λαμακιών συγκράτησης αλυσίδας “φτερού” 20,00

5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ “ΧΟΑΝΗΣ” ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ
5.1 Χοάνη “Jumbo” 800x700mm+ποδοπεντάλ + ανακούφιση (πλήρης) 1.500,00

5.2 Χοάνη “Jumbo” 800x700mm + χωρίς ποδοπεντάλ (πλήρης) 1.300,00

5.3 Προστατευτικό κάλυπτρο μηχανισμού ποδοπεντάλ “χοάνης Jumbo” 230,00

5.4 Τσιμούχα στεγανοποίησης σκέπαστρου Φ 700mm (2,1m) 15,00

5.5 Ποδοπεντάλ Χοάνης “Jumbo” 95,00

5.6 Σετ μπιέλας ποδοπεντάλ 145,00

5.7 Σετ ντίζας ποδοπεντάλ 120,00

5.8 Μπουκάλα ανακούφισης 550Ν 65,00

5.9 Σκέπαστρο Φ 700mm χοάνης “Jumbo” 350,00

5.10 Στήριγμα ντίζας ποδοπεντάλ (επί σκέπαστρου) 30,00

5.11 Μεντεσές σκέπαστρου χοάνης 50,00

5.12 Αυτοκόλλητο/επιγραφή σκέπαστρου (κυκλικό διαμ. 39cm περίπου) 16,00

5.13 Αυτοκόλλητο/επιγραφή σώματος (10x99 cm περίπου) 13,00

6. ΣΥΝΗΘΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ

6.1 Σωλήνας σκεπάστρου 6,00

6.2 Λάμα ανύψωσης καπακιού (1τεμ.) 8,00

6.3 Μηχανισμός ανύψωσης (ποδομοχλός) 21,00

6.4 Βραχίονας ανάρτησης (1 τεμ.) 14,00

6.5 Τροχός με πέδηση (φρένο) 14,00

6.6 Τροχός χωρίς πέδηση 11,00
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6.7 Αντανακλαστικές λωρίδες νυκτός (1 τεμ. ) 4,00

Τα είδη των ανταλλακτικών είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες συντήρησης ή και 
βλάβες, που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Οι ποσότητες  των εργασιών και ανταλλακτικών είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειώνονται (ακόμα και να 
μηδενίζονται), χωρίς μεταβολή της τιμής μονάδας, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του φορέα, εφόσον 
αυτές δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Το κόστος των εργασιών και ανταλλακτικών δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα προκύψει.
Η δαπάνη για τα υλικά- ανταλλακτικά θα είναι μικρότερη του 49% της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού 
Μετά το τέλος της κάθε εργασίας συντήρησης ο ανάδοχος θα συντάσσει επιμέτρηση, την οποία θα καταθέτει 
στην υπηρεσία και στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες  που υλοποιήθηκαν και οι ημέρες 
εκτέλεσης των εργασιών αυτών.
Η επιμέτρηση των ποσοτήτων και η πιστοποίηση των εργασιών θα διενεργείται από τον/την επόπτη/τρια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 216 του Ν.4412/16, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21 και θα 
περιλαμβάνεται στις τμηματικές πιστοποιήσεις. 
Οι τιμές μονάδας για κάθε εργασία και υλικό - ανταλλακτικό στο παραπάνω τιμολόγιο εκτιμήθηκαν με βάση 
έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)

1Ο ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 

1 Εργασίες ελέγχου, συντήρησης 
και επισκευής - αντικατάστασης 
κατεστραμμένων ή φθαρμένων 
μερών των συστημάτων 
υπόγειων κάδων συλλογής και 
προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών 

ΩΡΑ 60 45,00 2.700,00 €

2

Ανταλλακτικά υπόγειων κάδων ΤΕΜ. 1

Σύμφωνα με Τιμολόγιο 
της μελέτης και τις 
προκύπτουσες 
ανάγκες 

20.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 1ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22.700,00€

2Ο ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

1 Εργασίες συντήρησης και 
επισκευής - αντικατάστασης 
κατεστραμμένων ή φθαρμένων 
μερών των τροχήλατων κάδων 

ΩΡΑ 30 45,00 1.350,00€

2 Εργασία καθαρισμού (πλύσης) 
και απολύμανσης τόσο του 
κάδου όσο και του φρεατίου 
των συστημάτων υπόγειων 
κάδων

ΤΕΜ. 400 45,00 18.000,00€
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3 Εργασία καθαρισμού (πλύσης) 
και απολύμανσης κάδων 
απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης

ΤΕΜ. 5.005 5,50 27.527,50 €

4

Ανταλλακτικά τροχήλατων 
κάδων ΤΕΜ. 1

Σύμφωνα με 
Τιμολόγιο της 
μελέτης και τις 
προκύπτουσες 
ανάγκες 

3.003,00€

ΣΥΝΟΛΟ 2ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 49.880,50 €
                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ  1+2: 72.580,50 €

                                    Φ.Π.Α 24%: 17.419,32 €
ΣΥΝΟΛΟ 89.999,82 €

  Στις τιμές του τιμολογίου που αφορούν τις εργασίες, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, των μηχανημάτων, των καθαριστικών-απολυμαντικών υλικών και των εργαλείων καθώς και των 
μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο της υπηρεσίας. Επίσης περιλαμβάνεται και το κόστος 
μεταφοράς και διάθεσης, σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση, των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τις 
εργασίες πλύσεις, για την περαιτέρω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  διαχείρισή τους. 
Η επισκευή κατεστραμμένων ή φθαρμένων μερών του συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης και οι εργασίες συντήρησης θα παρέχονται κάθε φορά από τον Ανάδοχο όταν 
θα ζητείται από την Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου και το 
αργότερο σε  τρεις (3) ημέρες από την ειδοποίησή του.
Σύμφωνα με τον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισμό προβλέπεται η συντήρηση και επισκευή των συστήματων 
υπόγειων κάδων, το πλύσιμο και η απολύμανση των τροχήλατων κάδων, προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων καθώς και των μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο των εργασιών καθώς και το 
κόστος μεταφοράς και διάθεσης, σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση, των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από 
τις εργασίες πλύσεις, για την περαιτέρω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  διαχείρισή τους.
     Η ημερομηνία, ο χρόνος και η ποσότητα των κάδων σε κάθε παρέμβαση θα καθορίζονται σύμφωνα με τις 
ανάγκες (τακτικές ή έκτακτες) κάθε Δημοτικής Ενότητας και θα δηλώνονται εγγράφως από τον αρμόδιο Επόπτη 
στο Τμήμα Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και εν 
συνεχεία θα υποδεικνύονται στον Ανάδοχο από την αρμόδια Δ/νση. 
                                              

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην συντήρηση και επισκευή των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου 
Φιλοθέης – Ψυχικού, καθώς και στον καθαρισμό και απολύμανση αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Όπου σε αυτή την συγγραφή αναφέρεται η λέξη Εργοδότης εννοείται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού και όπου η 
λέξη Ανάδοχος, εννοείται ο οικονομικός φορέας εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα 
ανακηρυχθεί.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α ́ 114/2006).
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σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

AΡΘΡΟ 3ο   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η Σύμβαση
2) Η Διακήρυξη
3) Η Οικονομική προσφορά
4) Η Συγγραφή υποχρεώσεων 
5) Η Τεχνική Περιγραφή των εργασιών συντήρησης και επισκευής.
6) Η Τεχνική Έκθεση.
7) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους του 
διαγωνισμού που θα καθοριστούν από την η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης 
της σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η σύμβαση μπορεί να περαιωθεί και νωρίτερα εφ' όσον εξαντληθεί το φυσικό ή/και το οικονομικό αντικείμενο, ή 
εφόσον το αντικείμενο που παραδόθηκε, υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο 
από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης. 
Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, που θα αναλάβει τελικά την παρούσα υπηρεσία, θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 89.999,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το Ο.Ε. 2022, με το ποσό των 10.000,00€, στον ΚΑ 
20.6262.0020 με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης». Επίσης θα βαρύνει  τους αντίστοιχους Κ.Α. ετών 2023 και 2024, για το Ο.Ε. 2023 με το ποσό των 
70.000,00€ και το Ο.Ε. 2024 με το ποσό των 9.999,82€.
 Η υπηρεσία Χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

AΡΘΡΟ 6ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος 
άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στον ενδεικτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται: 
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων π.χ. καύσιμα, 
λάδια, υγρά καθαριστικά και απολυμαντικά, κλπ., καθώς επίσης όλα τα κόστη της χρήσης των, π.χ. ασφάλιση, 
τέλη, ΚΤΕΟ κλπ. 
β) οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό, των συνεργείων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, από 
εργοδηγούς, χειριστές μηχανήματος έργου, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για τα 
ημερομίσθια τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ. 
γ) οι δαπάνες των απαιτουμένων, για κάθε είδος εργασίας και υλικών – ανταλλακτικών, φορτοεκφορτώσεων 
τους και των μεταφορών τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής και προμήθειας τους στον τόπο του έργου 
και κάθε υλικού – ανταλλακτικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως απαιτείται για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
δ) οι κάθε είδους δαπάνες ασφάλισης των υλικών – ανταλλακτικών και αποζημίωσης για την προσωρινή 
κατάληψη έκτασης για την μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.
ε) τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. 
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AΡΘΡΟ 7ο  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ & ΥΛΙΚΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)
Το Μηχάνημα έργου – πλυντήριο κάδων που απαιτείται για την εργασία καθαρισμού (πλύσης) και απολύμανσης 
τόσο των κάδων όσο και του φρεατίου των συστημάτων υπόγειων κάδων πρέπει απαραιτήτως να είναι 
πιστοποιημένο ως Μηχάνημα Έργου της ζητούμενης χρήσης, του τρόπου καθαρισμού και απολύμανσης των 
κάδων.
Το ειδικό Μηχάνημα Έργου– πλυντήριο κάδων που απαιτείται θα πρέπει να φέρει κινητήρα αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας EURO5, κατηγορίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των ορίων εκπομπών  αερίων ρύπων. Θα φέρει σύστημα πλύσης δύο κεφαλών οι 
οποίες θα πάλλονται και θα προεκτείνονται προκειμένου να προσεγγίζονται όλα τα σημεία του υπογείου 
συστήματος κάδου ή άλλο ανάλογο σύγχρονο σύστημα για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης το εν λόγω 
Μηχάνημα έργου  θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει: α) σύστημα υψηλής πίεσης νερού με προεκτεινόμενο 
σωλήνα και πιστόλι για την εκτέλεση των εργασιών πλύσης και β) δύο ενσωματωμένες αντλίες η μια για άντληση 
υγρών υπολειμμάτων τροχήλατων κάδων και η άλλη η οποία θα είναι συστήματος κενού (vacuum) για την πλήρη 
άντληση των υγρών υπολειμμάτων από το υπόγειο σύστημα .
Επί ποινή αποκλεισμού οι διαστάσεις του χώρου πλύσης θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο πλαστικός κάδος, έως 
3m3, να εισέρχεται και να πλένεται εντός του χώρου πλύσης, χωρίς να προξενούνται φθορές ή καθυστερήσεις.
Όλα τα μέρη των υπόγειων συστημάτων κάδων θα πλένονται επιμελώς εσωτερικά και εξωτερικά με ζεστό νερό 
θερμοκρασίας 80οC, με μεγάλη πίεση (120 bar), για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (για 2,5 λεπτά τουλάχιστον) 
ώστε να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα, με ειδικά καθαριστικά και απολυμαντικά υλικά, που θα καθαρίζουν, 
θα απολυμαίνουν και θα εξαφανίζουν κάθε δυσοσμία, εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές και την Ε.Ε., αβλαβή 
για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον (με την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον κατασκευαστή τους). Θα 
αφαιρούνται δε παντελώς προσκολλημένα ξένα υλικά και ουσίες με ξύστρες και βούρτσες από όλα τα μέρη του 
συστήματος. 
Αναφορικά με την λειτουργία και αποτελεσματικότητα του ανωτέρω μηχανήματος έργου- πλυντήριο κάδων, επί 
ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πραγματοποιήσουν επίδειξη με το 
μηχάνημα, το οποίο θα συνοδεύεται από τα χαρτιά ιδιοκτησίας τους, που θα ανήκουν είτε στον υποψήφιο 
ανάδοχο είτε σε τρίτο οικονομικό φορέα ο οποίος θα διαθέσει το συγκεκριμένο μηχάνημα στον υποψήφιο.    
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του μηχανήματος έργου κατά τη διάρκεια της 
επίδειξης.
Η επίδειξη λειτουργίας και η αποτελεσματικότητα για το μηχάνημα έργου θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, το οποίο θα 
υποβληθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Η Επιτροπή θα ορίσει την ημερομηνία της επίδειξης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τρεις (3) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η Επιτροπή θα χορηγήσει στον συμμετέχοντα «Βεβαίωση επίδειξης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας» η 
οποία θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς.
Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να έχει ασφαλίσει τα πάσης φύσεως οχήματα και μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών έναντι οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχημάτων τρίτων προσώπων 
και ζημιών σε ξένες ιδιοκτησίες. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.
Όλα τα οχήματα / μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι άριστα συντηρημένα σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των οίκων κατασκευής τους και να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες 
άδειες και πιστοποιητικά νόμιμης κυκλοφορίας και ασφαλούς χρήσης (άδειες κυκλοφορίας, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ 
και ασφάλειες των οχημάτων – μηχανημάτων έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών κλπ).    
Όλα τα υλικά – ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και συντήρηση να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές των οίκων κατασκευής των κάδων ή αντίστοιχα αυτών.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των κατωτέρω προτύπων ή ισοδύναμων αυτών ISO 9001:2015 ή ισοδύναμό του (Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας) ISO 14001:2015 ή ισοδύναμό του (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ISO 
45001:2018 ή ισοδύναμό του (Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία), τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά θα αναγράφουν ως πεδίο εφαρμογής-πιστοποίησης α)την υπηρεσία καθαρισμού και 
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απολύμανσης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης καθώς και β)την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής 
κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης  

AΡΘΡΟ 8ο  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΜΕΣΩΝ
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ασφαλισμένα τα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα, που θα 
χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, έναντι οποιονδήποτε κινδύνων, ατυχημάτων τρίτων προσώπων 
και ζημιών σε ξένες ιδιοκτησίες. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα των μέσων και του προσωπικού στο σύνολό τους 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, ως και κάθε εργοδοτική εισφορά.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 
προσωπικού του Αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό 
και τα μέσα του Αναδόχου, σε τρίτους, σε ξένη ιδιοκτησία, σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και σε 
κάθε φύσης κοινωφελή έργα.

AΡΘΡΟ 9ο  ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή 
και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.
 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών, για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα ανάθεσης των 
εργασιών, ή σε οποιοδήποτε τρίτο.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να 
έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών. Να έχει επίσης την προβλεπόμενη από την 
ισχύουσα νομοθεσία εργασιακή ασφαλιστική κάλυψή τους.
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέσα ασφάλειας, με χρήση μέσων ατομικής προστασίας και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι 
όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν.

AΡΘΡΟ 10ο  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή 
της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο 
χρόνος και η ποσότητα (αριθμός κάδων) σε κάθε παρέμβαση συντήρησης και επισκευής θα υποδεικνύονται στον 
Ανάδοχο από την αρμόδια Διεύθυνση σύμφωνα με τις ανάγκες της.  
Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 11ο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κάθε οικονομικός φορέας που θα μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό θα υποβάλλει Φάκελο προσφοράς 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακήρυξης που θα περιέχει: 

- Φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς» σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
- Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιέχει τα περιγραφόμενα στο άρθρο 7 της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, τα Λοιπά ζητούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία (σύμφωνα με τη Διακήρυξη) και όλες τις 
υπεύθυνες δηλώσεις του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, στο σύνολο 
των εργασιών για το κάθε τμήμα που θα συμμετέχει, εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης 
και οι όροι της Διακήρυξης.
Οι Οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν θα καταθέσουν τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες θα :
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :
θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί και για τα οχήματα-μηχανήματα έργου που 
χρησιμοποιεί, και έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
του άρθρου 18 του Ν.4412/2016).
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- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υλικά – ανταλλακτικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και συντήρηση θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των οίκων 
κατασκευής των κάδων ή αντίστοιχα αυτών.
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται τους όρους και 
τις απαιτήσεις της παρούσης Μελέτης. 
- Επιπροσθέτως οι Οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στο τμήμα 2 θα καταθέσουν εκτός των 
ανωτέρω αναφερομένων υπευθύνων δηλώσεων και τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις :
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, επί ποινή αποκλεισμού,  στην οποία να δηλώνεται ότι :
Το πλυντήριο κάδων θα είναι δύο (2) αξόνων, καθώς οι διαστάσεις του χώρου πλύσης θα είναι τέτοιες ώστε να 
μπορεί να υποδέχεται τον πλαστικό κάδο του υπόγειου συστήματος των 3m3 να πλένεται και απολυμαίνεται 
εντός του χώρου πλύσης χωρίς να προξενούνται φθορές ή καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: οι Άδειες κυκλοφορίας, οι πιστοποιήσεις 
των μηχανημάτων έργου, τα πιστοποιητικά ΚΤΕΟ και ασφάλειες των οχημάτων – μηχανημάτων έργου που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών καθώς και τα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης και χειρισμού 
Μ.Ε. των οδηγών - χειριστών τους, θα είναι σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παρατάσεων της.
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: θα διαχειρίζεται τα λύματα πλύσης των 
κάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης υγρών αποβλήτων-λυμάτων και ότι θα προσκομίζει 
σχετική βεβαίωση – Έκθεση  διαχείρισής τους, από την αδειοδοτημένη (για το σκοπό αυτό) εγκατάσταση που τα 
μεταφέρει, στη Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται η καταλληλότητα της χρήσης των 
καθαριστικών – απολυμαντικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την πλύση και απολύμανση των κάδων και 
ότι δεν είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.
- Πιστοποιητικά (επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα) για την καταλληλότητα της 
χρήσης των καθαριστικών – απολυμαντικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την πλύση και απολύμανση 
των κάδων από τον κατασκευαστή τους και ότι δεν είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

AΡΘΡΟ 12ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με ποσότητες εργασιών συντήρησης, επισκευής και 
υλικών – ανταλλακτικών και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα 
νόμιμα δικαιολογητικά.
     
ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις Διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε κει ισχύει.

AΡΘΡΟ 14ο  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν 
κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

Φιλοθέη   16/08/2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Ιωαννίδου Αργυρούλα
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