
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ ΓΤΣΙΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 

Θεζζαιολίθε  21/05/2015 

«Μειέηε κεηαθοράς θαη  δηατείρηζες  

προχωληφλ εθηαθϋλ θαη ογθφδϋλ 

αληηθεηκέλφλ, θαζαρηζκοϊ δηαδρωκφλ 

ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ - θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ 

θαη θηηρηαθϋλ εγθαηαζηάζεφλ ηφλ 

Κοηκεηερίφλ ηες Γσηηθής Θεζζαιολίθες» 

Αρηζκως Πρφηοθωιιοσ:  1.855   

Προψποιογηζκως: 68.181,68  € 

 
 

 
 
 

   

       

 ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ: 

«Μεηαθορά θαη δηατείρηζε  προχωληφλ εθηαθϋλ θαη ογθφδϋλ αληηθεηκέλφλ,  θαζαρηζκως 

δηαδρωκφλ ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ - θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ θαη θηηρηαθϋλ εγθαηαζηάζεφλ ηφλ 

Κοηκεηερίφλ ηες Γσηηθής Θεζζαιολίθες» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 68.181,68 € 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Φ.Π.Α. 

 

Α/Α Εργαςία CPV Καθαρή Αξία Φ.Π.Α. Σύνολο

1
Μεταφορά και διαχείριςη ογκωδών 

αντικειμζνων 90511100-3 1.320,00 13%     171,60 1.491,60

2

Καθαριςμόσ καλαθιών, διαδρόμων 

ταφικών τμημάτων και 

κοινόχρηςτων χώρων 90610000-6 30.000,00 13%  3.900,00 33.900,00

3
Μεταφορά και διαχείριςη 

προϊόντων εκταφών 90512000-9 20.527,50 13%   2.668,58 23.196,08

4
Καθαριςμόσ κτιρίων και λοιπών 

εγκαταςτάςεων 90911200-8 7.800,00 23%     1.794,00 9.594,00

ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ 

Γενικό Σύνολο 

χωρίσ Φ.Π.Α. 59.647,50

ΓΕΝΙΚΟ 

ΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 68.181,68

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ:  

1. Σηκοιωγηο Μειέηες 

2. Σετληθή Έθζεζε 

3. Δλδεηθηηθως Προψποιογηζκως 

4. Γεληθή σγγραθή Τποτρεϋζεφλ 

5. Δηδηθή σγγραθή Τποτρεϋζεφλ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΓΔΜΟ 

ΓΗΜΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 «Μειέηε κεηαθοράς θαη  δηατείρηζες  

προχωληφλ εθηαθϋλ θαη ογθφδϋλ 

αληηθεηκέλφλ, θαζαρηζκοϊ δηαδρωκφλ 

ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ - θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ 

θαη θηηρηαθϋλ εγθαηαζηάζεφλ ηφλ 

Κοηκεηερίφλ ηες Γσηηθής Θεζζαιολίθες» 

Αρηζκως Πρφηοθωιιοσ:  1.855   

Προψποιογηζκως: 68.181,68  € 
 
 
 

1. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 

 

1. Μεηαθορά θαη δηατείρηζε ογθφδϋλ αληηθεηκέλφλ 
 

 Ζ εξγαζία κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ( ζηεθάληα, θιαδηά θιπ), ηα νπνία δελ 

κπνξεί λα πάξεη ην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ηελ 

ππεξεζία, ρψξνπο ζπγθέληξσζήο ηνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινη θάδνη γηα νγθψδε, ε 

κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ κε θαηάιιειν θνξηεγφ φρεκα θαη 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ επίζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

Ζ εξγαζία ηεο πεξηζπιινγήο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, ζηνπο ρψξνπο 

ζπγθέληξσζήο ηνπο, ζα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πλδέζκνπ. 

Σν θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ηζνχηαη κε 220 € / δροκοιωγηο  

 

 

 
2. Καζαρηζκως θαιαζηϋλ, δηαδρωκφλ ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ & θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ  

 

 Ζ εξγαζία γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θαιαζηψλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή, κε εξγαηηθφ  πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απφ 07:00 έσο θαη 

15:00 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηέζζεξηο (4) εξγάηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο.  

 Σν θφζηνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θαιαζηψλ, ησλ δηαδξφκσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηζνχηαη κε 5.000 € / κήλα.  

 

 

 

3. Μεηαθορά θαη δηατείρηζε προχωληφλ εθηαθϋλ 

 

 Ζ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή ζην σξάξην απφ  07.00 

έσο 15.00, κε εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ ηνπ αλαδφρνπ.  

 Σν θφζηνο γηα ηελ κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθηαθψλ ηζνχηαη κε 19.55 € / κλεκείο 
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4. Καζαρηζκως θηηρίφλ θαη ιοηπϋλ εγθαηαζηάζεφλ. 

 

Οη ρψξνη θαζαξηζκνχ απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 Πίλαθας κε ηο εκβαδωλ ηφλ προς θαζαρηζκω θηηρίφλ θαη ιοηπϋλ εγθαηαζηάζεφλ  

 

ΥΧΡΟ & ΔΜΒΑΓΟΝ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

3 ΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

1 ΦΟΡΑ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

2 ΦΟΡΔ ΣΗΝ ΗΜΔΡΑ 

ΚΣΗΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖΖ  720 m
2
   

ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΗΟ  100 m
2
  

ΝΔΚΡΟΣΑΗΑ  75 m
2
  

ΠΤΛΖ 60 m
2
   

ΥΧΡΟ ΔΣΗΑΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
 100 m

2
  

ΦΤΓΔΗΑ ΝΔΚΡΧΝ  100 m
2
  

ΑΗΘΟΤΑ 

ΑΝΑΜΟΝΖ ΚΟΗΝΟΤ 
15 m

2
   

W.C. ΚΟΗΝΟΤ & 

ΑΗΘΟΤΑ 

ΑΝΑΜΟΝΖ KOINOY 

  21 m
2
 

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 
70 m

2
   

ΤΝΟΛΑ  865 m
2
 375 m

2
 21 m

2
 

 

 

 Ζ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηξείο (3) εξγαδφκελνπο 4σξεο απαζρφιεζεο.   

 Σν θφζηνο γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ θηηξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ,  

ηζνχηαη κε 1.300 € / κήλα. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΓΔΜΟ 

ΓΗΜΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

  «Μειέηε κεηαθοράς θαη  δηατείρηζες  

προχωληφλ εθηαθϋλ θαη ογθφδϋλ 

αληηθεηκέλφλ, θαζαρηζκοϊ δηαδρωκφλ 

ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ - θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ 

θαη θηηρηαθϋλ εγθαηαζηάζεφλ ηφλ 

Κοηκεηερίφλ ηες Γσηηθής Θεζζαιολίθες» 

Αρηζκως Πρφηοθωιιοσ:  1.855   

Προψποιογηζκως: 68.181,68  € 
 
 

2.ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη γεληθά ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πξντφλησλ 

εθηαθψλ & νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ,  θαζαξηζκφ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηνλ 

χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, δειαδή ζηα Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζηνλ Δχνζκν.  

Οη εξγαζίεο δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ πεξηιακβάλνπλ: 

1. Μεηαθνξά θαη δηαρείξηζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ. 

2. Καζαξηζκφο ζηα θαιαζάθηα ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη ζε φινπο 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

3.  Μεηαθνξά θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθηαθψλ. 

4. Καζαξηζκφο θηηξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πλδέζκνπ. 

Ζ πεξίνδνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο : " Μεηαθνξά θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθηαθψλ & νγθσδψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη θαζαξηζκφο δηαδξφκσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ-θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ", νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ο ζπλνιηθφο  πξνυπνινγηζκφο είλαη χςνπο  68.181,68 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Δξγαζίεο ππνθείκελεο ζε ΦΠΑ 13%   51.847,50 € + ΦΠΑ   6.740,18 €  =  58.587,68 € 

Δξγαζίεο ππνθείκελεο ζε ΦΠΑ  23%    7.800,00 € + ΦΠΑ    1.794,00€  =    9.594,00 € 

θαη δηαηηζέκελε πίζησζε ζε βάξνο νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 θαη 

πξφβιεςε πίζησζεο γηα ην έηνο  2016.  

Ζ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηε 

Γηαθήξπμε, Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 

 

 Ο ΤΝΣΑΞΑ        Θεζζαινλίθε  21/5/2015 

 

      ΜΠΑΛΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

       ΣΔ – ΓΔΧΠΟΝΟ  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ ΓΤΣΙΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

  «Μειέηε κεηαθοράς θαη  δηατείρηζες  

προχωληφλ εθηαθϋλ θαη ογθφδϋλ 

αληηθεηκέλφλ, θαζαρηζκοϊ δηαδρωκφλ 

ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ - θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ 

θαη θηηρηαθϋλ εγθαηαζηάζεφλ ηφλ 

Κοηκεηερίφλ ηες Γσηηθής Θεζζαιολίθες» 

Αρηζκως Πρφηοθωιιοσ:  1.855   

Προψποιογηζκως: 68.181,68  € 

3.ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Α/Α
Εργαςία 

Μονάδα 

μζτρηςησ

Τιμή 

μοναδασ 

ςε € 

Ποςότητα Καθαρή αξία Φ.Π.Α. Σύνολο

1
Μεταφορά και διαχείριςη 

ογκωδών αντικειμζνων
Δρομολόγιο 220 6 1.320,00 13%     171,60 1.491,60

2

Καθαριςμόσ καλαθιών, 

διαδρόμων ταφικών 

τμημάτων και κοινόχρηςτων 

χώρων

Μήνασ 5.000 6 30.000,00 13%   3.900,00 33.900,00

3
Μεταφορά και διαχείριςη 

προϊόντων εκταφών
Εκταφή 19,55 1050 20.527,50 13%   2.668,58 23.196,08

4
Καθαριςμόσ κτιρίων και 

λοιπών εγκαταςτάςεων
Μήνασ 1.300 6 7.800,00  23%      1.794,00 9.594,00

Σύνολο 

χωρίσ 

Φ.Π.Α.
59.647,50 ΥΝΟΛΟ          

ΜΕ Φ.Π.Α.
68.181,68

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

Θεζζαινλίθε   21/5/2015 

 

                ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ     Ο πληάμαο         Ο Γηεπζπληήο ηνπ πλδέζκνπ 
 
 

 

              Σειίδεο Αλαζηάζηνο                   Μπαιιήο Μηραήι  Παπαδφπνπινο Θφδσξνο 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΣΔ – Γεσπφλνο         ΠΔ - Γεσπφλνο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ ΓΤΣΙΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

  «Μειέηε κεηαθοράς θαη  δηατείρηζες  

προχωληφλ εθηαθϋλ θαη ογθφδϋλ 

αληηθεηκέλφλ, θαζαρηζκοϊ δηαδρωκφλ 

ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ - θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ 

θαη θηηρηαθϋλ εγθαηαζηάζεφλ ηφλ 

Κοηκεηερίφλ ηες Γσηηθής Θεζζαιολίθες» 

Αρηζκως Πρφηοθωιιοσ:  1.855   

Προψποιογηζκως: 68.181,68  € 

4.ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

1. Αληηθείκελο εργαζηϋλ 

Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη γεληθά ππεξεζίεο κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο 

πξντφλησλ εθηαθψλ & νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ,  θαζαξηζκφ δηαδξφκσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ-θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, δειαδή ζηα 

Κνηκεηήξηα ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζηνλ Δχνζκν.  

Οη εξγαζίεο δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ πεξηιακβάλνπλ : 

1. Μεηαθνξά θαη δηαρείξηζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ (ζηεθάληα, θιαδηά θιπ) 

2. Καζαξηζκφο ζηα θαιαζάθηα απνξξηκκάησλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ  ηαθηθψλ ηκεκάησλ  

θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 

3.  Μεηαθνξά θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ εθηαθψλ. 

4. Καζαξηζκφο φισλ ησλ ζηεγαζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ ηνπ πλδέζκνπ (γξαθεία, απνδπηήξηα 

εξγαδνκέλσλ, ρψξνη εζηίαζεο, αίζνπζα αλακνλήο θνηλνχ, δεκφζηεο ηνπαιέηεο θαη ηνπαιέηεο ησλ γξαθείσλ, 

Νεθξνζηάζηα, Οζηενθπιάθηα, Φπγεία λεθξψλ, θιηκαθνζηάζηα θιπ). 

Σα ηέιε πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ, βαξχλνπλ ηνλ χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Χο ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο θαη άκεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλάδνρνπ νξίδνληαη φιεο νη πεξηνρέο, 

ηα ηαθηθά ηκήκαηα, νδνί, πιαηείεο, ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

φπνπ ππάξρνπλ απνξξίκκαηα εληφο ή εθηφο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ. 

 

2. Σρωπος Δθηέιεζες 

Δλδεηθηηθά, πιελ φκσο φρη πεξηνξηζηηθά, ζην αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ 

ππνρξεψζεηο: 

2.1  Μεηαθορά θαη δηατείρηζε ογθφδϋλ αληηθεηκέλφλ 

Ζ εξγαζία κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ( ζηεθάληα, θιαδηά θιπ), ηα νπνία δελ κπνξεί 

λα πάξεη ην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν πξνθαζνξηζκέλνπο απφ ηελ 

ππεξεζία, ρψξνπο ζπγθέληξσζήο ηνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινη θάδνη γηα νγθψδε, ε 
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κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ κε θαηάιιειν θνξηεγφ φρεκα θαη 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ επίζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

 Ζ εξγαζία ηεο πεξηζπιινγήο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, ζηνπο ρψξνπο 

ζπγθέληξσζήο ηνπο, ζα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πλδέζκνπ. 

Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αλνηθηνχο κεηαιιηθνχο θάδνπο ηχπνπ 

container, θαηάιιεινπο γηα νγθψδε, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 20 m3, ζηα πξνθαζνξηζκέλα απφ ηελ 

ππεξεζία ζεκεία. Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ φγθνπ ηνπο, ζα ηα κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ 

κέζα γηα επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.  

 

2.2 Καζαρηζκως θαιαζηϋλ, δηαδρωκφλ ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ θαη θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ 

2.2.1 Καζαρηζκως θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ θαη θαιαζηϋλ απορρηκκάηφλ 

Ζ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη κέζα ( ζθνχπεο θιπ) ηνπ αλαδφρνπ 

θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή ζην σξάξην απφ  07.00 έσο 15.00.  

Σα απνξξίκκαηα απφ ηα θαιαζάθηα ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο κεηαιιηθνχο θάδνπο θαη ζα ηνπνζεηείηαη θαζαξή 

ζαθνχια ζηα θαιαζάθηα, ελψ ηα απνξξίκκαηα απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη 

απηά ζε πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη ζα απνξξίπηνληαη ζηνπο κεηαιιηθνχο θάδνπο. 

Οη πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζα ρνξεγνχληαη απφ ηνλ χλδεζκν. 

2.2.2 Καζαρηζκως δηαδρωκφλ ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ 

Ζ εξγαζία θαζαξηζκνχ φισλ ησλ δηαδξφκσλ ησλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη  κε εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη κέζα ( ζθνχπεο θιπ ) ηνπ αλαδφρνπ ην ειάρηζην κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα, ζην σξάξην 

απφ  07.00 έσο 15.00. 

 Ζ εξγαζία θαζαξηζκνχ ησλ δηαδξφκσλ ησλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ δχλαηαη λα ζπλεπηθνπξείηαη απφ κεραληθφ 

ζάξσζξν φπνπ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ. 

 

2.3 Μεηαθορά θαη δηατείρηζε προχωληφλ εθηαθϋλ  

 Ο αλάδνρνο,  ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηνπιάρηζηνλ 12 κεηαιιηθνχο θάδνπο γηα κπάδα, ζε ζεκεία πνπ 

ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ε ππεξεζία γηα ηελ ζπιινγή ησλ πξντφλησλ εθηαθψλ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε 2000/532/ΔΚ, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε θσδηθνχο:  20 02 

01 – 20 02 02 – 20 02 03, πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα. Σν πξνζσπηθφ ηνπ πλδέζκνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεί  ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθηαθή θαη ζα κεηαθέξεη ηα πξντφληα ηεο εθηαθήο ζην κέζν 

κεηαθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (θάδνη ή θνξηεγφ). 

Οη θάδνη ζα είλαη ζθεπαζκέλνη θαηάιιεια ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε νπνηαδήπνηε  πξφζβαζε ζε απηνχο. 

Με ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ φγθνπ ηνπο, ζα κεηαθέξνληαη γηα επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ αλαδφρνπ, φπνπ κεηά απφ κεραληθή επεμεξγαζία, (θφζθηλν) ζα αλαθηψληαη ηα  κάξκαξα, αδξαλή θ.ι.π.  

ηα νπνία ζα αλαθπθιψλνληαη. 

ηε ζέζε ηνπ θάδνπ πνπ ζα απνκαθξχλεηαη ζα ηνπνζεηείηαη έλαο θελφο θάδνο. 

Ο αλάδνρνο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί επηθνπξηθά, θνξηεγφ κε θαξφηζα  ρακεινχ χςνπο, έηζη ψζηε λα 

γίλεηαη απξφζθνπηε ε πιήξσζή ηνπ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ ηνπ πλδέζκνπ θαη ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζην πξφγξακκα αλαθνκηδψλ.  
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2.4 Καζαρηζκως θηηρίφλ θαη ιοηπϋλ εγθαηαζηάζεφλ 

Ζ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη  ζε φινπο ηνπο ζηεγαζκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο ηνπ πλδέζκνπ ζηε 

ζπρλφηεηα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Κηίξην Γηνίθεζεο, θηίξην πχιεο, θιηκαθνζηάζηα, αίζνπζα αλακνλήο θνηλνχ, απνδπηήξηα εξγαδνκέλσλ, ρψξνη 

αλάπαπζεο θαη εζηίαζεο εξγαδνκέλσλ (θεπνπξνί, λεθξνζάθηεο, ρεηξηζηέο), ηξείο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Σνπαιέηεο θνηλνχ (φπηζζελ εθθιεζίαο ) θαη αίζνπζαο αλακνλήο θνηλνχ, δχν (2) θνξέο εκεξεζίσο, πξσί θαη 

κεζεκέξη. 

Νεθξνζηάζην, Οζηενθπιάθην, Φπγεία, κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

2.4.1 ηο θηίρηο Γηοίθεζες, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ 1ο ωροθο [ελλέα  (9) γξαθεία, αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ, 2 ηνπαιέηεο, ζθάιεο θαη δηάδξνκνο], ηο ηζωγεηο [δχν (2) γξαθεία, κία (1)ηνπαιέηα, ζθάιεο 

θαη δηάδξνκνο] θαη ηο σπωγεηο [δηάδξνκνη, ζθάιεο], ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα- 

θάζε Σξίηε, Πέκπηε - κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ- απφ 15:00 κ.κ. έσο ηηο 18.00 θαη 

άββαην απφ 07:00 έσο θαη 18:00 θαη ζα πεξηιακβάλεη ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηψκαηνο, 

θαζάξηζκα ηνπαιεηψλ, γξαθείσλ, ληνπιαπηψλ θαη επίπισλ γεληθά, κηθξναληηθεηκέλσλ, δνρείσλ 

απνξξηκκάησλ ζηα νπνία ζα ηνπνζεηείηαη πιαζηηθή ζαθνχια, θαηάιιεινπ κεγέζνπο, πνπ ζα αληηθαζίζηαηαη 

θάζε θνξά. ε κεληαία βάζε ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ θνπθσκάησλ, φισλ ησλ επελδπκέλσλ κε θεξακηθφ 

πιαθάθη επηθαλεηψλ θαη ησλ ηδακηψλ εζσηεξηθά , ελψ θάζε ηξεηο (3) κήλεο ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ 

ηδακηψλ θαη εμσηεξηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηδακηψλ ηνπ θηηξίνπ.   

2.4.2 ηο θηίρηο ηφλ αποδσηερίφλ ηφλ εργαδοκέλφλ, ε εξγαζία θαζαξηζκνχ ζα εθηειείηαη ηξεηο (3) 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, θάζε Σξίηε, Πέκπηε, απφ ηηο 15:00 κ.κ. έσο ηηο 18.00 κ.κ θαη άββαην απφ 07:00 έσο 

θαη 18:00 θαη ζα πεξηιακβάλεη ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηψκαηνο, θαζάξηζκα φισλ ησλ εηδψλ 

πγηεηλήο (κπάλησλ θαη ηνπαιεηψλ) ησλ ηκαηηνζεθψλ εμσηεξηθά, ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ ζηα νπνία ζα 

ηνπνζεηείηαη πιαζηηθή ζαθνχια, θαηάιιεινπ κεγέζνπο, πνπ ζα αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά, ελψ ζε κεληαία 

βάζε ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ θνπθσκάησλ, φισλ ησλ επελδπκέλσλ κε θεξακηθφ πιαθάθη επηθαλεηψλ 

θαη ησλ ηδακηψλ εζσηεξηθά, ελψ θάζε ηξεηο (3) κήλεο ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ ηδακηψλ θαη εμσηεξηθά.  

2.4.3 ηο θηίρηο ηες πϊιες, ε εξγαζία θαζαξηζκνχ ζα εθηειείηαη ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα, θάζε Σξίηε, 

Πέκπηε, θαη άββαην απφ ηηο 07.00 κ.κ έσο ηηο 18.00 κ.κ θαη ζα πεξηιακβάλεη ζθνχπηζκα θαη 

ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηψκαηνο θαη ησλ δχν νξφθσλ, θαζαξηζκφ ηνπ γξαθείνπ θαη ησλ κηθξναληηθεηκέλσλ, 

θαζάξηζκα ηεο ηνπαιέηαο θαη ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ ζηα νπνία ζα ηνπνζεηείηαη  πιαζηηθή ζαθνχια 

πνπ ζα αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά. ε κεληαία βάζε ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ θνπθσκάησλ, φισλ ησλ 

επελδπκέλσλ κε θεξακηθφ πιαθάθη επηθαλεηψλ θαη ησλ ηδακηψλ εζσηεξηθά, ελψ θάζε ηξεηο (3) κήλεο ζα 

γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ ηδακηψλ θαη εμσηεξηθά.  

2.4.4 ηελ αίζοσζα αλακολής θοηλοϊ, ε εξγαζία θαζαξηζκνχ ζα εθηειείηαη ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα, 

θάζε Σξίηε, Πέκπηε, θαη άββαην απφ ηηο 07.00 κ.κ έσο ηηο 18.00 κ.κ θαη ζα πεξηιακβάλεη ζθνχπηζκα θαη 

ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηψκαηνο, θαζαξηζκφ ησλ επίπισλ (παγθάθηα) θαη ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ ζηα 

νπνία ζα ηνπνζεηείηαη  πιαζηηθή ζαθνχια πνπ ζα αληηθαζίζηαηαη θάζε θνξά. Ο θαζαξηζκφο ηεο ηνπαιέηαο 

ζα είλαη θαζεκεξηλφο θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη  φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηνπαιεηψλ θνηλνχ. 
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ε κεληαία βάζε ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ θνπθσκάησλ, θαη ησλ ηδακηψλ εζσηεξηθά, ελψ θάζε ηξεηο (3) 

κήλεο ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ ηδακηψλ θαη εμσηεξηθά. 

2.4.5 ηο Οζηεοθσιάθηο, ζηα Νεθροζηάζηα θαη ζηα Φσγεία, ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη κία θνξά θάζε 

εβδνκάδα θαη ζα πεξηιακβάλεη ζθνχπηζκα & ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηψκαηνο, ελψ θάζε  ηξεηο (3) κήλεο ζα  

θαζαξίδνληαη ηα ξάθηα επί ησλ νπνίσλ ηνπνζεηνχληαη ηα νζηενθηβψηηα, ηα ζπξηάξηα ησλ ςπγείσλ, ηα 

θνπθψκαηα θαη ηα ηδάκηα.   

2.4.6 ηοσς τϋροσς αλάπασζες θαη εζηίαζες ηφλ εργαδοκέλφλ,  νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ 4 

δσκάηηα, ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη κία θνξά θάζε εβδνκάδα θαη ζα πεξηιακβάλεη ζθνχπηζκα & 

ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηψκαηνο, ελψ θάζε ηξεηο (3) κήλεο ζα θαζαξίδνληαη ηα θνπθψκαηα & ηα ηδάκηα. 

2.4.7 ηο τϋρο ηφλ  ηοσαιεηϋλ  θοηλοϊ (πίζφ  απω  ηελ εθθιεζία), ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη 

θαζεκεξηλά, κία θνξά πξστ,07:00 έσο 08:00θαη κία ην κεζεκέξη 14:00 έσο 15:00 θαη ζα πεξηιακβάλεη 

θαζάξηζκα ζρνιαζηηθφ ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη φισλ ησλ επελδπκέλσλ κε θεξακηθφ πιαθάθη επηθαλεηψλ, 

ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ηνπ παηψκαηνο, ελψ θάζε κήλα ζα θαζαξίδνληαη ηα θνπθψκαηα θαη ηα 

ηδάκηα.  

Ο εθνδηαζκφο ησλ ηνπαιεηψλ ηφζν ησλ γξαθείσλ φζν θαη ηνπ θνηλνχ κε θαζαξηζηηθά (ζπζθεπέο κε ζαπνχλη 

ρεηξφο θαη ραξηί πγείαο), ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ πλδέζκνπ. 

 

3 Νοκοζεηηθω Πιαίζηο 
Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

Ο Ν. 3463/2006 «Κχξσζε θψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

Ο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 

δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

Σν Π.Γ. 28/1980 (ΦΔΚ Α’11/1980) «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο. Σ. Α.» 

Σελ Κ.Τ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Δ.Κ. 1016) Καηάξηηζε πιαηζίνπ Πξνδηαγξαθψλ θαη 

γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ» 

Σελ  Κ.Τ.Α. ΖΠ/50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909Β΄/22-12-03) πεξί δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Σελ ππ' αξ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291/11.08.2010 ηεχρνο Β΄ απφθαζε  Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

Σν Ν. 3979/16-06-2011 Πεξί ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Ζ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004  «Πεξί 

ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,   φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο 2005/51/ΔΚ θαη 2005/75/ΔΚ). 

Σν Π.Γ. 60/2007 κε ην νπνίν ε παξαπάλσ νδεγία ελζσκαηψλεηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. 

Ο Ν.3886/2010 (ΦΔΚ Α΄ 173/30-9-10) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ» 

Σηο κε αξηζκ. πξση. 30440/8.5.06, 31262/16.11.06, θαη 31372/9.8.10 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο.  

Σν άξζξν 68 παξ. 1 ηνπ. N. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/A/15.7.2010) ζρεηηθά κε ην λέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσλ λφκσλ, Οδεγηψλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ 

ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ζε θάζε 
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δηάηαμε (λφκνπ, Π.Γ. απφθαζεο θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

4 σκβαηηθά ζηοητεία 

1. Ζ Γηαθήξπμε 

2. Ζ ππνγξαθείζα χκβαζε 

3. Ο ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

4. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

5. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

6. Ζ Σερληθή Έθζεζε 

7. Ζ ππνβιεζείζα Οηθνλνκηθή θαη Σερληθή Πξνζθνξά 

 

5 Γεληθοί Όροη θαη προψποζέζεης 

5.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ απφιπηε ππνζηήξημε ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί. Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ ηερληθή ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ (ζπλεξγεία, ηερληθφ πξνζσπηθφ, 

εγθαηαζηάζεηο, άδεηεο θιπ). 

5.2 Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ πλδέζκνπ, πξνο ηηο εληνιέο 

ηεο νπνίαο νθείιεη ν ίδηνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφιπηε ζπκκφξθσζε, επξηζθφκελνο ζε ζπλερή επαθή 

γηα λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

5.3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα δηαζέηεη ππεχζπλν ν νπνίνο ζα επηηεξεί θαη 

ζα παξαθνινπζεί ην ελ ιφγσ έξγν. Ο ππεχζπλνο ηνπ αλαδφρνπ ζα έρεη θαζεκεξηλή επαθή θαη ζπλελλφεζε 

κε ηνλ νξηδφκελν απφ ηνλ Γήκν επφπηε θαζαξηφηεηαο. 

5.4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο, Τγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο 

Γηαηάμεηο πεξί θαζαξηφηεηαο θαη επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. 

5.5 Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ακείβεηαη θαη 

αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε 

αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ λφκηκε 

άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

5.6 Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζχκβαζε ή γηα θάπνην κέξνο απηήο απφ άιιν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν χλδεζκνο επηζπκεί θάηη 

ηέηνην, πξέπεη λα δνζεί ηνπιάρηζηνλ 10ήκεξε γξαπηή πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν θαη εθφζνλ ν 

αλάδνρνο ζπκθσλεί, απηφ ζα γίλεη χζηεξα απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ πλδέζκνπ πνπ ζα ρνξεγείηαη 

έπεηηα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΜΧΝ ΓΤΣΙΚΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 «Μειέηε κεηαθοράς θαη  δηατείρηζες  

προχωληφλ εθηαθϋλ θαη ογθφδϋλ 

αληηθεηκέλφλ, θαζαρηζκοϊ δηαδρωκφλ 

ηαθηθϋλ ηκεκάηφλ - θοηλωτρεζηφλ τϋρφλ 

θαη θηηρηαθϋλ εγθαηαζηάζεφλ ηφλ 

Κοηκεηερίφλ ηες Γσηηθής Θεζζαιολίθες» 

Αρηζκως Πρφηοθωιιοσ:  1.855   

Προψποιογηζκως: 68.181,68  € 
 
 

5. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

(1) Αληηθείκελο εργαζηϋλ 

Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη  κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

θαζαξηζκφ δηαδξφκσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ θαη θαζαξηζκφ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζηα θαιαζάθηα, ηελ 

κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ κλεκείσλ θαη ησλ πξντφλησλ εθηαθψλ θαζψο θαη θαζαξηζκφ θηηξίσλ θαη 

ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ  ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Χο ρψξνο ζπκβαηηθήο εξγαζίαο θαη άκεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλάδνρνπ νξίδνληαη φιεο νη πεξηνρέο, 

ηα ηαθηθά ηκήκαηα, νδνί, πιαηείεο, ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη ησλ Κνηκεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

φπνπ ππάξρνπλ απνξξίκκαηα εληφο ή εθηφο ησλ ηππνπνηεκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ. 

(2) Δθηέιεζε ηοσ ζσκβαηηθοϊ αληηθεηκέλοσ 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ηα πξφζσπα πνπ ζα 

επηβιέςνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

(3). Προζφπηθω -- ζσλεργείο — σποτρεϋζεης ηοσ Αλαδωτοσ – σιηθά θαη κεταλήκαηα 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θφζκηα 

πξνο ηνπο πνιίηεο. ε πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα πξνθχςεη ηέηνηα παξάβαζε ε ππεξεζία δχλαηαη λα 

πξνρσξήζεη ζε θαηαινγηζκφ πξνζηίκνπ κέρξη 50,00 € αλά πεξίπησζε πνπ ζα αθαηξείηαη απφ ηελ ακνηβή 

ηνπ αλαδφρνπ. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δείρλεη πξνζνρή θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ , ψζηε λα απνθεχγνληαη θαηά ην δπλαηφ νη δεκίεο πνπ δεκηνπξγνχλ επηπιένλ 

θφζηνο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν γη' απηφ 

πξνζσπηθφ. 
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(4). Ακοηβή – θραηήζεης 

4.1  Ο Αλάδνρνο ακείβεηαη ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο ακνηβήο ηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ηηο πηζηνπνηνχκελεο απφ ηελ Τπεξεζία ππεξεζίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί 

αλά κήλα θαη αθνχ ηνπ αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο θφξσλ πνπ ηνπ αλαινγνχλ. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη κεληαίν Σηκνιφγην ην νπνίν παξαιακβάλεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ πλδέζκνπ θαη πηζηνπνηεί ηελ εθηέιεζε ησλ αλάινγσλ εξγαζηψλ: 

i. Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ. 

ii. Σν πιεξσηέν πνζφ 

iii. Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. 

Με ηελ θαηάζεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ είζπξαμε ηνπ: 

i. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο 

ii. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο 

αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν. 

 Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη' αίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 

(α) Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο 

πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, 

Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, φπσο ηα Η.Κ.Α., θιπ. 

(β) Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο απηφο ζα θαηαβάιιεηαη 

επηπιένλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε Λνγαξηαζκνχ. 

4.2  Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο ιεηηνπξγηθά έμνδα, έμνδα 

κεηαθηλήζεσλ, πξφζζεηα εηδηθά θαη γεληθά έμνδα θαη θάζε δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδφκελε εδψ θαη ζηα 

ινηπά άξζξα ηεο παξνχζαο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, αλαγθαία φκσο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ) θαη ην εξγνιαβηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ. Οη πιεξσκέο πνπ αλαινγνχλ ζηα ηέιε απφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην 

ΥΤΣΑ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ χλδεζκν Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

4.3 Αλαπροζαρκογή Σηκήκαηος 

ε πεξίπησζε ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ, εξγαηηθψλ, πξψησλ πιψλ ή ηνπ  

πιεζσξηζκνχ, ην κεληαίν ηίκεκα δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο απμήζεηο απηέο θαη ρσξίο λα 

μεπεξάζεη ην δεθαπέληε (15) ηνηο εθαηφ ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο. Ζ πξνζαχμεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα θαη αηηηνιφγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

4.4 Νωκηζκα 

Tα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ 

χλδεζκν ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΤΡΧ θαη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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(5). Σρωπος πιερφκής ηοσ αλαδωτοσ 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ 

ηηκνινγίνπ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιεξσηένπ πνζνχ ζα γίλεηαη επί ηνπ πνζνχ πνπ έρεη πξνζθέξεη ν Αλάδνρνο ζηελ 

Οηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο παξνχζαο. 

(6). Ποηληθές ρήηρες - έθπηφζε - αλφηέρα βία 

6.1 εκαληηθφηαηε παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε κε ηήξεζε ησλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ ηερληθή έθζεζε θαη ηελ Γηαθήξπμε θαη απνηππψλνληαη ζηελ ππνγξαθείζα χκβαζε. Ζ κε ηήξεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη νπζηψδεο πιεκκέιεηα πνπ πξέπεη άκεζα λα αξζεί 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ζ ζπζηεκαηηθή ππαίηηνο εθ κέξνπο ηνπ, κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ 

απηήο, είλαη ιφγνο έθπησζεο απηνχ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

6.2 Ζ πξνζεζκία απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ αλά πεξίπησζε ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκέξα 

εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. ηνλ αλάδνρν γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο εξγαζίαο 

ππαηηηφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 1.500,00 €. 

6.3 ε πεξίπησζε πνπ ζπλδπαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθψλ νκάδσλ δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη 

εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο θαη ν Γήκνο ζα αλαδεηήζνπλ θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο ή 

δηθαζηηθέο εληνιέο γηα λα επηζηξέςνπλ νη εξγαζίεο ζηελ νκαιφηεηα. Σελ επζχλε γηα νκαιή εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο θ.ι.π., ζε πεξίπησζε εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ κε ην πξνζσπηθφ 

ηνπ, ηελ έρεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 

6.4 Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί κε έγγξαθν ηνπ ζηνλ Γήκν ακέζσο 

θάζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζεη απηή ηελ ζχκβαζε. Ζ απφδεημε ηεο 

αλσηέξαο βίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 

(7). Γεληθά θαζήθοληα, εσζϊλες, σποτρεϋζεης ηοσ Αλαδωτοσ 

7.1 Γεληθές σποτρεϋζεης θαη εσζϊλες ηοσ Αλαδωτοσ 

7.1.1 Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Γηαθήξπμε κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη 

επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε. 

7.1.2 Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ χλδεζκν λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ (ηνπ πλδέζκνπ) θαη 

ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Δάλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο 

δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

7.2 Αλάιευε εσζϊλες απω ηολ Αλάδοτο 

7.2.1 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ απφ θάζε επζχλε, φζνλ αθνξά ζε νπνηεζδήπνηε 

δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ αηχρεκα ή ζάλαην πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

7.2.2 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ λφκηκεο αλάζεζεο ζε 

ζπγγεληθή εηαηξεία ή λφκηκεο ππεξγνιαβίαο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλεηαη ν χλδεζκνο. 

7.2.3 Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο (θαη νη 

πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

7.3 Φοροιογηθές σποτρεϋζεης Αλαδωτοσ 

7.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά: 

(α) ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) θαη ππνβνιήο ησλ 

αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ., 

(β) ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία 

(γ) ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ 

(δ) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

7.3.2 Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

7.4 Αζθαιηζηηθές σποτρεϋζεης ηοσ Αλαδωτοσ γηα ηο Προζφπηθω ηοσ  

Ο Αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε ΗΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ.), γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

7.5 Γεκοζηοποίεζε - Αλαθοηλϋζεης ζηολ Σϊπο 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, 

άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ χλδεζκν. 

7.6 Αιιειογραθία ηοσ Αλαδωτοσ κε ηολ Δργοδωηε 

Tα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη 

θαη' αξρήλ κε fax ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε 

ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

(8). Τποτρεϋζεης ηοσ σλδέζκοσ 

8.1 Παξάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζχκβαζε 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη. 

8.2 Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ 

Με ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ κεηά ην πέξαο θάζε κήλα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ν Γήκνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Νφκνπ. 

(9). Γηαθορές – δηαθφλίες – αλφηέρα βία 

9.1 σκβαηηθά ηεϊτε 

9.1.1 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο 

ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, θαηά ηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ Δ..Τ. ηεο παξνχζαο. 

9.1.2 Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ 
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ππνρξέσζε ηνπ πλδέζκνπ λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη 

δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

9.2 Αλφηέρα Βία 
9.2.1 Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά «αλψηεξεο βίαο», ηα νπνία 

ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα 

εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα 

γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ηνπο. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν, ή ηε ζχκβαζε. 

9.2.2 Ζ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, δελ δεκηνπξγεί 

δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γελ αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε 

ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ 

γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ. 

9.2.3 Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δελ 

δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ άξλεζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν 

ή ηελ ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο  

ζχκβαζεο,  ν  Γήκνο  κπνξεί  λα  θεξχμεη ηνλ   Αλάδνρν έθπησην εθ’  φζνλ πξνεγνπκέλσο ηνλ θαιέζεη 

εμσδίθσο 15 εκέξεο πξηλ λα θαηαζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 

(10). Γηοηθεηηθή –δηθαζηηθή επίισζε δηαθορϋλ 
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν13 ηνπ Νφκνπ 1418/1984. Ζ δηνηθεηηθή θαη ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, εθηφο θαη αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν. 

(11). Γιϋζζα επηθοηλφλίας 
Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ή άιισλ ειιεληθψλ 

αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ Δ ιιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή/θαη πξνο ηα Διιεληθά, απηέο ζα 

εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην Διιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ εγγξάθσλ ζε 

αιινδαπή γιψζζα. 

 

Θεζζαινλίθε 21/5/2015 
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