
                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Δράμα, 14-05-2018
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ            Αριθμ. Πρωτ.: 13780
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

66100 Δράμα                                           
Πληροφορίες: Μαυρίδης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2521350664
e-mail:  dmavr  @  dimosdramas  .  gr      

                           ΠΡΟΣ :  Κάθε οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υπηρεσία 

«ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ». 
Προεκτιμώμενης δαπάνης 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ο  Δήμος  μας  ενδιαφέρεται  να  αναθέσει  την  υπηρεσία  «ΠΛΥΣΗ  ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΤΩΝ  ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ». προεκτιμώμενης
δαπάνης  24.800,00  € (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.)  που  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.

20.6279.03  οικονομικού έτους  2018. 
Η  εργασία  θα  εκτελεστεί  σε  διάστημα  που  ορίζεται   από  την  υπογραφή  της

σύμβασης έως 30-09-2018
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.

13387/09-05-2018 (ΑΔΑ 7ΘΣΦΩ9Μ-Σ1Χ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Αναλυτικότερα   η  συγκεκριμένη  υπηρεσία  αφορά  την πλύση  και  απολύμανση   των
περίπου 3.100 κάδων απορριμμάτων του Δήμου Δράμας χωρητικότητας 770 και 1.100 λίτρων,
όσες φορές απαιτηθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της  αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου Δράμας, με ανώτερο όριο τις 8.000 πλύσεις και απολυμάνσεις, 

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των κάδων απορριμμάτων με χρήση απορρυπαντικού
και  θερμού νερού αποσκοπεί  στην  απομάκρυνση  των  υπολειμμάτων,  την  καταστροφή  των
παθογόνων μικροοργανισμών και την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών. 

Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων θα γίνεται με ειδικό όχημα - καδοπλυντήριο – .
Το όχημα και το απαραίτητο προσωπικό – οδηγός με τις απαραίτητες άδειες οδήγησης και
συνοδεύον  προσωπικό  θα ανήκουν στον ανάδοχο.  

Το καδοπλυντήριο  που  θα ακολουθεί  το απορριμματοφόρο του Δήμου,  ώστε οι  προς
πλύση κάδοι να είναι άδειοι.

 Το καδοπλυντήριο θα  διαθέτει μεταξύ άλλων :
 Μηχανισμό για την ανύψωση των κάδων στο χώρο πλύσης. 
 Δύο ή τρεις δεξαμενές, η μία από τις οποίες θα περιέχει καθαρό νερό και η άλλη ή άλλες

τα νερά της πλύσης,
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 Χώρο για  την  πλύση  των  κάδων (κλειστός  χώρος,  κατάλληλα  διαμορφωμένος  για  να
δέχεται τον κάδο για πλύση) που θα φέρει περιστρεφόμενο σύστημα εκτόξευσης νερού
υψηλής πίεσης. 

 Χώρο αποστράγγισης των ακαθάρτων νερών ώστε να αποκλείεται η διαρροή στον δρόμο
και σύστημα μεταφοράς τους στην αντίστοιχη δεξαμενή συλλογής. 
Οι κάδοι πρέπει να  πλένονται επί τόπου ή εν κινήσει εσωτερικά και εξωτερικά  με ζεστό

νερό  περίπου  στους  800C και  ελάχιστη πίεση  110 bar για  την  πλήρη  καθαριότητα  τους.  Ο
ανάδοχος θα κολλά αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάθε κάδο που γίνεται η πλύση και απολύμανση με
αναφορά την ημερομηνία τέλεσης της εργασίας αυτής. 

Οι  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  των  μηχανημάτων,  των  εργαλείων,  των
αναλώσιμων υλικών  (καυσίμων, απορρυπαντικών, λιπαντικών κ.α.) η συντήρηση και επισκευή
του οχήματος, τα απαιτούμενα ασφάλιστρα και ότι άλλο θα απαιτηθεί, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιηθούν  οι  οκτώ  χιλιάδες  8.000  πλύσεις  και
απολυμάνσεις από τον α  νάδοχο λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που άπτονται της αποκομιδής
και  μεταφοράς  των  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  (Α.Σ.Α.),  ο    ανάδοχος  δεν  δικαιούται
αποζημίωση για το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η   9/2018 συνημμένη   μελέτη  που  συντάχθηκε  από  τη  Δ/νση
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  για το σκοπό αυτό.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία     μέχρι
την Δευτέρα 21-05-2018. Η προσφορά θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου  σε
σφραγισμένο φάκελο  ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά:

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

«ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Πιστοποιητικό περί της ιδιότητάς του.  (πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το
οποίο να πιστοποιείται η  εγγραφή του διαγωνιζόμενου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
του). 

 Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση και την μελέτη του
Δήμου Δράμας

 Φορολογική Ενημερότητα
 Ασφαλιστική Ενημερότητα
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης ότι έχει λάβει γνώση των όρων της

πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και ότι η προσφορά του είναι
σύμφωνη με αυτά (ορίζεται τι από τα δύο ζητείται στην σχετική πρόσκληση για υποβολή
προσφοράς). 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ



Συνημμένα : 1. Μελέτη 9/2018 και 

2. Έντυπο οικονομικής  προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘ 9/2018

«ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.800,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Κ.Α. 20.6279.03

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                     
 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ.  Δ/νση: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου                         
Ταχ. Κώδικας: 66133 Δράμα                                      
Πληροφορίες: Μαυρίδης Δημήτριος                        
τηλ. : 2521350664
FAX : 2521020562  
Email: dmavr@dimosdramas.gr                                 
                                                

                                                                 Αριθμός Μελέτης 9/2018

«ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ». 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.800,00 €ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την πλύση και απολύμανση  των περίπου 3.100
κάδων  απορριμμάτων  του  Δήμου  Δράμας  χωρητικότητας  770  και  1.100  λίτρων,  όσες φορές
απαιτηθεί,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  και  τις  υποδείξεις  της   αρμόδιας  υπηρεσίας  του  Δήμου
Δράμας, με ανώτερο όριο τις 8.000 πλύσεις και απολυμάνσεις, 

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των κάδων απορριμμάτων με χρήση απορρυπαντικού
και  θερμού νερού αποσκοπεί  στην  απομάκρυνση  των  υπολειμμάτων,  την  καταστροφή  των
παθογόνων μικροοργανισμών και την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών. 

Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων θα γίνεται με ειδικό όχημα - καδοπλυντήριο – .
Το όχημα και το απαραίτητο προσωπικό – οδηγός με τις απαραίτητες άδειες οδήγησης και
συνοδεύον  προσωπικό  θα ανήκουν στον ανάδοχο.



Το καδοπλυντήριο  που  θα ακολουθεί  το απορριμματοφόρο του Δήμου,  ώστε οι  προς
πλύση κάδοι να είναι άδειοι.

 Το καδοπλυντήριο θα  διαθέτει μεταξύ άλλων :
 Μηχανισμό για την ανύψωση των κάδων στο χώρο πλύσης. 
 Δύο ή τρεις δεξαμενές, η μία από τις οποίες θα περιέχει καθαρό νερό και η άλλη ή άλλες

τα νερά της πλύσης,
 Χώρο για  την  πλύση  των  κάδων (κλειστός  χώρος,  κατάλληλα  διαμορφωμένος  για  να

δέχεται τον κάδο για πλύση) που θα φέρει περιστρεφόμενο σύστημα εκτόξευσης νερού
υψηλής πίεσης. 

 Χώρο αποστράγγισης των ακαθάρτων νερών ώστε να αποκλείεται η διαρροή στον δρόμο
και σύστημα μεταφοράς τους στην αντίστοιχη δεξαμενή συλλογής. 
Οι κάδοι πρέπει να  πλένονται επί τόπου ή εν κινήσει εσωτερικά και εξωτερικά  με ζεστό

νερό  περίπου  στους  800C και  ελάχιστη πίεση  110 bar για  την  πλήρη  καθαριότητα  τους.  Ο
ανάδοχος θα κολλά αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάθε κάδο που γίνεται η πλύση και απολύμανση με
αναφορά την ημερομηνία τέλεσης της εργασίας αυτής. 

Οι  δαπάνες  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  των  μηχανημάτων,  των  εργαλείων,  των
αναλώσιμων υλικών  (καυσίμων, απορρυπαντικών, λιπαντικών κ.α.) η συντήρηση και επισκευή
του οχήματος, τα απαιτούμενα ασφάλιστρα και ότι άλλο θα απαιτηθεί, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των   24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) για
μέγιστο αριθμό τις 8.000 πλύσεις και απολυμάνσεις και θα βαρύνει τμηματικά τον Κ.Α. 20.6279.03
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.   

Σε  περίπτωση  που  δεν  πραγματοποιηθούν  οι  οκτώ  χιλιάδες  8.000  πλύσεις  και
απολυμάνσεις από τον α  νάδοχο λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που άπτονται της αποκομιδής
και  μεταφοράς  των  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  (Α.Σ.Α.),  ο    ανάδοχος  δεν  δικαιούται
αποζημίωση για το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την 30-09-2018 .

                                                    
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                     

   

                                                                                                  

Δημήτριος Μαυρίδης
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄Β. 
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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                    
 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ.  Δ/νση: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου                                               
Ταχ. Κώδικας: 66133 Δράμα                                         
Πληροφορίες: Μαυρίδης Δημήτριος                        
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Email: dmavr@dimosdramas.gr                                                           
                                                

                                                               

«ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.800,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α.            ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τις εργασίες πλύσης και απολύμανσης των κάδων
αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Δράμας με τίτλο  «ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» .



Άρθρο 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :
 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του,
που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Β.            ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 3ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ  -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΤΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΩΝ

1. Απευθείας ανάθεση

Το άρθρο 118 παρ. 1 - 4 του Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:
«Η Παροχή Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης
1.Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2.Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να
απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.
Με την 133/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η   προσφυγή στη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Θα  κατατεθεί  σφραγισμένος  φάκελος  προσφοράς στην  υπηρεσία  Πρωτοκόλλου  του  Δήμου
Δράμας με:

 Τα στοιχεία της επιχείρησης.
 Την φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» 
 Τον  τίτλο  «ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΤΩΝ  ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» της

παροχής υπηρεσιών και
 Την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Τα περιεχόμενα του φακέλου θα είναι:
 Έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση και την μελέτη του

Δήμου Δράμας
 Φορολογική Ενημερότητα
 Ασφαλιστική Ενημερότητα
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου



 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και ότι η προσφορά του είναι
σύμφωνη με αυτά (ορίζεται τι από τα δύο ζητείται στην σχετική πρόσκληση για υποβολή
προσφοράς). 

 Οποιοδήποτε  επιπλέον  δικαιολογητικό  ζητηθεί  στην  σχετική  πρόσκληση  για  υποβολή
προσφοράς.

Άρθρο 4ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξης
υποβολής προσφορών, (άρθρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16).  

Άρθρο 5ο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  -  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στον ανάδοχο θα  αποσταλεί  σχετική  ανακοίνωση με  την  οποία θα  καλείται να  προσέλθει  το
αργότερο   μέσα  σε  10  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης  για  την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
Εάν ο εργολάβος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 6ο ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών στον ανάδοχο καταρτίζεται από την
υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.
Η Σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της σχετικής πρόσκλησης για υποβολή προσφορών
και της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας. 

Γ.            ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 7 ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (

Κατά  την  εκτέλεση  της  παροχής  υπηρεσιών  εφαρμόζονται:  α)  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ
87/07.06.2010  τεύχος  Α’,  β)  οι  διατάξεις  του  Ν.  4412/16,  γ)  οι  όροι  της  σύμβασης  και  δ)
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/16).

Άρθρο 8ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  συνολική  προθεσμία  αποπεράτωσης  της  εργασίας  ορίζεται   από  την  υπογραφή  της
σύμβασης έως 30-09-2018. 

Άρθρο 9ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 20.000,00 € συν τον  Φ.Π.Α
24%, δηλαδή συνολικά ποσό των 24.800,00 € και θα  βαρύνει πίστωση του Κ.Α 20.6279.03 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Το ύψος του ποσού αποτελεί εκτίμηση και όχι δέσμευση του Δήμου.  Σε περίπτωση που
δεν πραγματοποιηθούν οι οκτώ χιλιάδες (8.000) πλύσεις - απολυμάνσεις από τον ανάδοχο λόγω



αντικειμενικών δυσκολιών που άπτονται της αποκομιδής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (Α.Σ.Α.),  ο  ανάδοχος  δεν δικαιούται  αποζημίωση για το  ανεκτέλεστο  τμήμα της
σύμβασης. 

Η πληρωμή  θα  γίνεται  τμηματικά  ανάλογα με  την  πρόοδο και  την  πιστοποίηση των
εκτελεσθεισών εργασιών. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμιά αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη.

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που πιθανόν να εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.  Σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής αρμόδια είναι τα δικαστήρια της
Δράμας.

                             
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο συντάκτης Ο προϊστάμενος της  Δ/νσης 

                       Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Παπαδόπουλος Σταύρος Μαυρίδης Δημήτριος

ΔΕ Εργοδηγών Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄Β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                    
 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ.  Δ/νση: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου                                               
Ταχ. Κώδικας: 66133 Δράμα                                         
Πληροφορίες: Μαυρίδης Δημήτριος                        
τηλ. : 2521350664
FAX : 2521020562           
Email: dmavr@dimosdramas.gr                                                           
                                                                                         

«ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ » 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή
Εργασίας

Τιμή ανά πλύση
και απολύμανση

κάδου
ευρώ (€)

Αριθμός  πλύσεων
και

απολύμανσεων 
ΔΑΠΑΝΗ

  ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ

ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2,5 8.000 20.000,00

  

ΦΠΑ 24% :
  

4.800,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

  

24.800,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο συντάκτης Ο προϊστάμενος της  Δ/νσης 

                       Καθαριότητας και Ανακύκλωσης



παδόπουλος Σταύρος Μαυρίδης Δημήτριος

ΔΕ Εργοδηγών Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄Β.





                                   
                                                

                                                             
«ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ». 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή
Εργασίας

Τιμή ανά πλύση
και απολύμανση

κάδου
ευρώ (€)

Αριθμός
πλύσεων και

απολύμανσεων 

ΔΑΠΑΝΗ

 
 ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

8.000

  

ΦΠΑ 24% :   

Γενικό σύνολο δαπάνης
  

Δράμα        /   / 2017

Ο Προσφέρων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                    
 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ.  Δ/νση: Βερμίου 2 &1ης Ιουλίου                                               
Ταχ. Κώδικας: 66133 Δράμα                                         
Πληροφορίες: Μαυρίδης Δημήτριος                        
τηλ. : 2521350664
FAX : 2521020562           
Email: dmavr@dimosdramas.gr                                                           
                                                

                                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘ 9/2018

«ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.800,00 €ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Για  το  πλύσιμο  και  απολύμανση  ενός  κάδου,  κατάλληλου  για  τη  μηχανική  αποκομιδή

απορριμμάτων,  χωρητικότητας  770  ή  1.1000  λίτρων,  όπως  περιγράφεται  στην  τεχνική

περιγραφή της μελέτης : 

ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ :  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(2,50 ΕΥΡΩ) 

                                                μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά
περιλαμβάνονται  τα κάτωθι:

 Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας.
 Το κόστος διάθεσης και χρήσης του καδοπλυντηρίου 
 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών

(στο  Ι.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις



ισχύουσες  εκάστοτε  Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,
ανθυγιεινής  εργασίας,  εξαιρέσιμων  αργιών  κλπ),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των
εργασιών που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού,  οδηγών και χειριστών
του  καδοπλυντηρίου,  τεχνιτών  συνεργείων  κλπ.)  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  που
απασχολείται για την εκτέλεση της εργασίας, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

 Κάθε  είδους  επιβάρυνση  προμήθειας  των  αναγκαίων  υλικών  (καυσίμων  κίνησης,
λιπαντικών, απορρυπαντικών, ανταλλακτικών κ.α. ), φόροι, τέλη κ.λ.π. .

 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα του προσωπικού, του οχήματος και λοιπές ασφαλιστικές
καλύψεις

 Οι  επιβαρύνσεις  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών  υπό  ταυτόχρονη  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για
την πρόληψη ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,  της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών  κλπ.

 Οι  δαπάνες  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  τα  μισθώματα,  η  μεταφορά  επί  τόπου,   η
αποθήκευση,  η  φύλαξη,  η  ασφάλιση,  οι  αποδοχές  οδηγών,  χειριστών,  βοηθών  και
τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές,
οι μετακινήσεις στον χώρο της εργασίας, οι ημιαργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης
φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου της
Εργασίας).

 Οι  δαπάνες  πρόληψης  και  αποκατάστασης  κάθε  είδους  ζημιάς  καθώς  και  οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών
κατά την εκτέλεση των εργασιών που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

 Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολογίου
λειτουργίας και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν
από την επίβλεψη.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο συντάκτης Ο προϊστάμενος της  Δ/νσης 

                       Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Παπαδόπουλος Σταύρος Μαυρίδης Δημήτριος

ΔΕ Εργοδηγών Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄Β.
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