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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 

έχοντας υπόψη :  
 

1. τις διατάξεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 με τίτλο 

«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών» της από 

11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) καθώς και 

της αριθ. ΔΙΔΑΔ/φ69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκυκλίου, κατά τη διάρκεια της λήψης 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 για προμήθειες υλικού και 

υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 

για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID—19, οι Δήμοι και οι 

Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (A‘ 147). H ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 

πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση 

για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του, 

  

2. την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (ΦΕΚ Α' 64/14-Ο3-2020), στην οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:  
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  Παρ. 8 του άρθρου 2, «Εφόσον εξακολουθεί να  υφίσταται άμεσος κίνδυνος 

 εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η  έλλειψη του οποίου 

 βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για  χρονικό διάστημα που 

 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος  της παρούσας, 

 οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής  υγιεινής ή 

 μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε 

 αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 

 κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων» 

 Παρ. 3 του άρθρου 2,  

« 3. Στις περιπτώσεις που μετά  τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθμού 

στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η 

έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως. 

 Αρθρο 26  <<... Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή 

δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των  οποίων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες...>>,   

 

    3. την συνέχεια της από 14/03/2020 Π.Ν.Π. το ΥΠΕΣ σε εγκύκλιο του (ΔΙΔΑΔ/ 

 Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) αναφέρει τα εξής: «….Εφόσον 

 εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 

 COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

 πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

 έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση 

 κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να π

 ροβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών 

 καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά 

 της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 
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 Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των 

εργαζομένων ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες για τη σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ότι αφορά την καθαριότητα 

και την απολύμανση των κτηρίων όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με ιδιαίτερη 

έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής 

κοινού) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή απορριμμάτων.», 

 

       4 το αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας 

 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με θέμα:  «Διευκρινήσεις 

 σχετικά  με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων  αποφυγής της 

 διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (AΔA: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1)  διευκρινίζεται ότι η 

 ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορώνοϊού και οι ειδικές  ανάγκες που έχουν 

 προκύψει σε συνέχεια εµφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην  Ελλάδα 

 συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας κατά την έννοια 

 του  άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011 και κατά συνέπεια, 

 δημόσιες  συμβάσεις άνω των ορίων που ανατίθενται σύμφωνα παρ.2 περ .γ και 269 

 περ.δ του  άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

 προηγούμενη δημοσίευση» του ν. 4412/2016 και το αντικείμενο των οποίων συνέχεται 

 άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού δύνανται να συνάπτονται 

 χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», 

 

     5 τις διατάξεις  της παρ. 2γ  του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις 

 Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

 2014/25/ΕΕ). ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-

 04-2019 (ΦΕΚ 52/01.04.19/τ.Α') η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

 δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται  για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

 υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω  περιπτώσεις στο μέτρο που είναι 

 απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα 

 απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  

 προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

  Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 

 κατεπείγουσας  ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους 

 ευθύνη,  

 

      6 τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ιδ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-

 2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 

 -134Α /9-8-2019) η οικονομική επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

 συμβάσεις του έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 



 προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

 Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση, 

 

       7 τις διατάξεις του Ν.3463/2006, 

       

       8 το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016), 

     

      9 την παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

 άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23-2-2007), 

    

    10. τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, 

    

    11 την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018), 

    

    12 τις διατάξεις του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

 (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  

 

    13. την υπ΄αρ. 25191/602/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημαρχών, 

 

καθώς και το γεγονός ότι το προσωπικό της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Δράμας, που ακόμη και υπό φυσιολογικές συνθήκες υπηρεσιακής λειτουργίας, 

παρουσίαζε σημαντική έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό (εργάτες καθαριότητας και οδηγοί), 

μειώθηκε κατά επτά (7) επιπλέον άτομα λόγω των αδειών που δόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των 

Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) με ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α' άρθρο 5 και ΦΕΚ 

64/Α΄/14-3-2020 άρθρο 25 και 55/11-03-2020 τεύχος Α' άρθρο 5 και ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-2020 άρθρο 

25,  

      

     προσκαλεί  

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (εταιρείες) να υποβάλουν μέχρι την 

Παρασκευή 10-04-2020 και ώρα 15:00 προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ » συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 

17.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) .  

 

 Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σε διάστημα που ορίζεται  από την ημέρα της 

υπογραφής της  σύμβασης έως 31-06-2020. 

 



 Η πίστωση των 17.360,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επειδή δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό του έτους 2020 θα εγγραφή στον προϋπολογισμό κατόπιν τροποποίησης αυτού 

σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) με ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-

2020 . 

 

 Αναλυτικότερα, η υπηρεσία αφορά στην απολύμανση  των περίπου 3.500 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 τέσσερις χιλιάδες (4.000) απολυμάνσεις. Σε περίπτωση που δεν 

πραγματοποιηθούν οι τέσσερις χιλιάδες (4.000) 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. 

 Το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων απορριμμάτων με χρήση  θερμού νερού 

αναμεμειγμένο στην κατάλληλη δοσολογία με  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ αποσκοπεί στον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην καταστροφή των παθογόνων 

μικροοργανισμών και στην αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών. Η ελάχιστη πίεση πλύσης θα 

είναι περίπου στα 110 bar  

 Η απολύμανση των κάδων θα γίνεται με ειδικό όχημα “ καδοπλυντήριο “ . Το όχημα και το 

απαραίτητο προσωπικό (ο οδηγός με τις απαραίτητες άδειες οδήγησης και το προσωπικό που θα 

απολυμαίνει τους κάδους) θα ανήκουν στον ανάδοχο.    

 Το καδοπλυντήριο, που  θα ακολουθεί το απορριμματοφόρο του Δήμου σε κάθε τομέα 

ώστε οι προς πλύση κάδοι να είναι άδειοι,  θα  διαθέτει μεταξύ άλλων : 

1. Μηχανισμό για την ανύψωση των κάδων στον χώρο πλύσης.  

2. Τρεις δεξαμενές, η μία από τις οποίες θα περιέχει καθαρό νερό,  η άλλη διάλυμα με 

απολυμαντικό μέσο σε κατάλληλη προς τούτο δοσολογία και η  τρίτη  τα ακάθαρτα νερά 

της πλύσης. 

3. Χώρο για την πλύση των κάδων (κλειστό χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο για να δέχεται 

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

πίεσης.  

 Οι δαπάνες για το προσωπικό που θα απασχοληθεί, για τα χρησιμοποιούμενα 

μηχανήματα και εργαλεία (η συντήρηση και η επισκευή τους, τα ασφάλιστρα, τα αναλώσιμα υλικά 

,όπως καύσιμα, απορρυπαντικά, απολυμαντικά λιπαντικά κ.α.),τα Μέσα Ατομικής  Προστασίας 

(Μ.Α.Π.) του προσωπικού  και ό,τι άλλο  απαιτηθεί, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 Κατά τα λοιπά, ισχύει η  3/2020 συνημμένη  μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  για το σκοπό αυτό. 

  



 Η προσφορά θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου  σε σφραγισμένο 

φάκελο  στον οποίο θα αναγράφεται : 

1. Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 

2. Προς:  Δήμο Δράμας, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, 2ος όροφος, γραφείο 
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3. Προσφορά για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Απολύμανση των κάδων 

απορριμμάτων» 

 

 Ο φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού : 

 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τη 

σχετική μελέτη του Δήμου Δράμας, 

 

2. Τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010,όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο  22 του Ν. 4144/2013 . 

 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

●  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή σε αρμόδια 

δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες 

● δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

● έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της αρ. 3/2020 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος & 

Πρασίνου και το αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα 

● η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

 
 Στον οικονομικό φορέα ,ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (προσωρινός ανάδοχος), θα σταλεί ειδική 
πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να προσκομίσει τα 
παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία επιβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα 
με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 
 
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ),οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς 
τους  (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς).                     
Στη συνέχεια, μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για 
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε 
ισχύ το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να 
προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής της.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες 
πριν την υποβολή της. 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 



ενημερότητες) για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ (απαιτείται να εκδοθεί από 
όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για 
όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα 
των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, οι οποίες θα 
καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Στη συνέχεια, μόνο ο προσωρινός 
ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε 
περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν είναι σε ισχύει το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, 
τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη ασφαλιστική ενημερότητα 
που θα είναι σε ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν 
από την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019).  
Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης και ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν 
από την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 
 
5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 
(Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι οι 

ακόλουθοι: 

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν 

να καταβάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος του αναδόχου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 



 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η απόφαση αυτή στη συνέχεια 
θα υποβληθεί για έγκριση στη επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής.. 
 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τους όρους της πρόσκλησης δίνονται στο 
τηλ. 2521350664 καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον κ. Μαυρίδη Δημήτριο. 
 
 
 
 
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 

 

Συνημμένα :  1. Μελέτη 03/2020 και  

  2. Έντυπο οικονομικής  προσφοράς 
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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ       
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία 
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Τηλέφωνο: 2521350664 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την απολύμανση  των περίπου 3.500 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 4.000 απολυμάνσεις.  

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

Η απολύμανση των κάδων θα γίνεται με ειδικό όχημα - καδοπλυντήριο – . Το όχημα και 
το απαραίτητο προσωπικό – οδηγός με τις απαραίτητες άδειες οδήγησης και προσωπικό 
που θα απολυμαίνει του κάδους, θα ανήκουν στον ανάδοχο.    

Το καδοπλυντήριο που  θα ακολουθεί το απορριμματοφόρο του Δήμου, ώστε οι προς 
πλύση κάδοι να είναι άδειοι,  θα  διαθέτει μεταξύ άλλων : 

1. Μηχανισμό για την ανύψωση των κάδων στο χώρο πλύσης.  
2. Τρεις δεξαμενές, η μία από τις οποίες θα περιέχει καθαρό νερό,  η άλλη διάλυμα με 

απολυμαντικό μέσο σε κατάλληλη προς τούτο δοσολογία και η  τρίτη  τα ακάθαρτα νερά 
της πλύσης. 

3. Χώρο για την πλύση των κάδων (κλειστό χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο για να δέχεται 
τον κάδο για πλύση) που θα φέρει περιστρεφόμενο σύστημα εκτόξευσης νερού υψηλής 
πίεσης.  
Οι κάδοι πρέπει πρώτα να  πλένονται επί τόπου ή εν κινήσει εσωτερικά και εξωτερικά  με 

ζεστό νερό περίπου στους 800C και ελάχιστη πίεση πλύσης περίπου στα 110 bar για την πλήρη 
καθαριότητα  και την απολύμανσή τους.  

Οι δαπάνες για το προσωπικό που θα απασχοληθεί, για τα χρησιμοποιούμενα 
μηχανήματα και εργαλεία (η συντήρηση και η επισκευή τους, τα ασφάλιστρα, τα αναλώσιμα υλικά 
,όπως καύσιμα, απορρυπαντικά, απολυμαντικά λιπαντικά κ.α.),τα Μέσα Ατομικής  Προστασίας 
(Μ.Α.Π.) του προσωπικού  και ό,τι άλλο  απαιτηθεί, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των   17.360,00 € (με 
Φ.Π.Α.) για μέγιστο αριθμό τις 4.000 απολυμάνσεις . 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι τέσσερις χιλιάδες 4.000 
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. 
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 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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«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.360,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 
 

 
 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
Άρθρο 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τις εργασίες απολύμανσης των κάδων αποκομιδής 
απορριμμάτων του Δήμου Δράμας με τίτλο «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» . 
 
 
Άρθρο 2ο  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 
 

3. τις διατάξεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 με τίτλο 

«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών» της από 

11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) καθώς και 

της αριθ. ΔΙΔΑΔ/φ69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκυκλίου, κατά τη διάρκεια της λήψης 



μέτρων αποφυγής της διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 για προμήθειες υλικού και 

υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 

για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID—19, οι Δήμοι και οι 

Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (A‘ 147). H ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 

πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, µε την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση 

για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο 

δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του, 

  

4. την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (ΦΕΚ Α' 64/14-Ο3-2020), στην οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:  

  Παρ. 8 του άρθρου 2, «Εφόσον εξακολουθεί να  υφίσταται άμεσος κίνδυνος 

 εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η  έλλειψη του οποίου 

 βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για  χρονικό διάστημα που 

 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος  της παρούσας, 

 οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής  υγιεινής ή 

 μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε 

 αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 

 κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων» 

 Παρ. 3 του άρθρου 2,  

« 3. Στις περιπτώσεις που μετά  τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, το εναπομείναν προσωπικό των ΟΤΑ α’ βαθμού 

στις υπηρεσίες καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και 

μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό 

διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η 

έκτακτη ανάγκη. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου εφαρμόζεται αναλόγως. 

 Αρθρο 26  <<... Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή 

δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985#_blank%23_blank
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985#_blank%23_blank
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παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των  οποίων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες...>>,   

 

    3. την συνέχεια της από 14/03/2020 Π.Ν.Π. το ΥΠΕΣ σε εγκύκλιο του (ΔΙΔΑΔ/ 

 Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) αναφέρει τα εξής: «….Εφόσον 

 εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού 

 COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

 πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την 

 έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση 

 κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να π

 ροβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών 

 καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά 

 της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. 

 Δεδομένης της υποχρέωσης της προστασίας της υγιεινής και της ασφάλειας των 

εργαζομένων ιδιαιτέρως δε την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, καλούνται οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες για τη σχολαστική τήρηση των ανωτέρω ιδίως σε ότι αφορά την καθαριότητα 

και την απολύμανση των κτηρίων όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με ιδιαίτερη 

έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως τουαλέτες, χώροι υποδοχής και αναμονής 

κοινού) και για την αμελλητί μέριμνα για αποκομιδή απορριμμάτων.», 

 

       4 το αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 έγγραφο του Προέδρου της Ενιαίας 

 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με θέμα:  «Διευκρινήσεις 

 σχετικά  με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων  αποφυγής της 

 διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (AΔA: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1)  διευκρινίζεται ότι η 

 ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορώνοϊού και οι ειδικές  ανάγκες που έχουν 

 προκύψει σε συνέχεια εµφάνισης κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην  Ελλάδα 

 συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας κατά την έννοια 

 του  άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011 και κατά συνέπεια, 

 δημόσιες  συμβάσεις άνω των ορίων που ανατίθενται σύμφωνα παρ.2 περ .γ και 269 

 περ.δ του  άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

 προηγούμενη 

δημοσίευση» του ν. 4412/2016 και το αντικείμενο των οποίων συνέχεται άμεσα με τα 

μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού δύνανται να συνάπτονται χωρίς την 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», 

 

     5 τις διατάξεις  της παρ. 2γ  του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις 

 Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 



 2014/25/ΕΕ). ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του Ν.4605/01-

 04-2019 (ΦΕΚ 52/01.04.19/τ.Α') η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

 δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται  για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

 υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω  περιπτώσεις στο μέτρο που είναι 

 απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα 

 απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  

 προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

  Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της 

 κατεπείγουσας  ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους 

 ευθύνη,  

 

      6 τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ιδ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-

 2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 

 -134Α /9-8-2019) η οικονομική επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

 συμβάσεις του έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

 προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

 Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση, 

 

       7 τις διατάξεις του Ν.3463/2006, 

       

       8 το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016), 

     

      9 την παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

 άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23-2-2007), 

    

    10. τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008, 

    

    11 την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018), 

    

    12 τις διατάξεις του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

 (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις , 

 

    13.  την υπ΄αρ. 25191/602/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημαρχών,   

 
 
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,τις συλλογικές 
συμβάσεις ή τις 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. 
 
 
Άρθρο 3ο  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, (άρθρο 97 παρ. 1,2 και 4 του Ν. 4412/16).   
 
 
Άρθρο 4ο 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.  
 
 
Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
Άρθρο 5 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 6ο  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται  από την ημέρα  υπογραφής της  σύμβασης 
έως 31-06-2020.  
 
Άρθρο 7ο  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.360,00 €. Το ύψος του ποσού 
αποτελεί εκτίμηση και όχι δέσμευση του Δήμου. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι 
τέσσερις χιλιάδες (4.000) απολυμάνσεις από τον ανάδοχο λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που 
άπτονται της αποκομιδής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ή λόγω μη 
ικανοποιητικού αποτελέσματος από την προσφερόμενη υπηρεσία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
αποζημίωση για το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης.  
  Η πληρωμή  θα γίνεται τμηματικά και 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 8ο : 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. 
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«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ »  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Περιγραφή 
Εργασίας 

 
Τιμή ανά πλύση 
και απολύμανση 

κάδου 
ευρώ (€) 

 
Αριθμός  

πλύσεων και 
απολύμανσεων  
 

 
 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3,5 4.000 14.000,00 

 

     

 

 

 
ΦΠΑ 24% : 

     
3.360,00 

 

 

 
 
Γενικό σύνολο 
δαπάνης 

    

17.360,00 

 

 

 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. 
 

 

 

  

                                     
                                                 

                                                              
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ».  

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
Περιγραφή 
Εργασίας 

Τιμή ανά πλύση 
και απολύμανση 

κάδου 
ευρώ (€) 

 
Αριθμός  

πλύσεων και 
απολύμανσεων  

 
ΔΑΠΑΝΗ 

  
 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 4.000  

     

 

ΦΠΑ 24% :     
 

 
Γενικό σύνολο 
δαπάνης 

    

 

 
 
 
 
 
  
 Δράμα        /   / 2020 

  

 
 
 

Ο Προσφέρων 

σφραγίδα & υπογραφή 
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«ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  

 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
Για μια απολύμανση κάδου χωρητικότητας 770 ή 1.1000 λίτρων, κατάλληλου για τη 

μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της 

μελέτης :  

 

ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ :  ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  (3,50 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 Μ.Α.Π.( 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 την ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και τη λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για  

την πρόληψη ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, την αποφυγή βλάβης σε κινητή ή 

ακίνητη περιουσία τρίτων, την αποφυγή 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 στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολογίου 

λειτουργίας και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή  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. 
 
 
 


