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Οι αριθµοί αναφοράς της ονοµατολογίας (C.P.V.) της ζητούµενης υπηρεσίας είναι οι εξής:                          
 
CPV: 90511000-2 «Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
6. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
Τµήµα: Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
Γραφείο: Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
∆/νση: Ελ. Βενιζέλου34,Σιδηρόκαστρο 
Ταχ.Κώδικας:62 300 

 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
             ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.284.700€ 
(με 25% προαίρεση και 24% ΦΠΑ) 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

• Γενικά 

Η παρούσα μελέτη αφορά την συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, αδρανών υλικών, 

εκσκαφών και μπαζοαπορριμάτων και το πλύσιμο – απολύμανσή κάδων του Δήμου Σιντικής για 

χρονικό διάστημα 24 μηνών σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της διοίκησης και την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου μας. 

Ο Δήμος Σιντικής έχει μόνιμο πληθυσμό (απογραφή 2011) που ανέρχεται στους 22.195 

κατοίκους. 

Η κατανομή του πληθυσμού ανά Δημοτική Ενότητα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου 9294 

Δημοτική Ενότητα Κερκίνης 6.695 

Δημοτική Ενότητα Πετριτσίου 4.832 

Δημοτική Ενότητα Αχλαδοχωρίου 861 

Δημοτική Ενότητα Αγκίστρου 373 

Δημοτική Ενότητα Προμαχώνα 140 

 

Κατά την θερινή περίοδο, κυρίως τον Αύγουστο, παρατηρείται σημαντική αύξηση του 

πληθυσμού είτε λόγω τουριστικής κίνησης ή προσέλευσης επισκεπτών/μεταναστών εσωτερικού 

και εξωτερικού. 

Με βάση τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) για τα έτη 2015-2016 

και στοιχεία της υπηρεσίας μαζί με εκτίμηση για το 2017 τα παραγόμενα οικιακά απορρίμματα 

του Δήμου Σιντικής είναι 

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

ΕΤΟΣ ΤΟΝΟΙ ΠΗΓΗ 

2015 6126,8 ΗΜΑ 

2016 6203,66 ΗΜΑ 

2017 6390 
ΑΡΧΕΙΟ 

+ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
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Η μηνιαία κατανομή των απορριμμάτων της επικράτειας του Δήμου με σχετικά στατιστικά 

στοιχεία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΤΟΝΟΙ 426,4 401,5 541 531 520 552,2 596,2 702 615,6 530 520 450 

Τ/ΗΜΕΡΑ 15,79 16,73 20,04 20,42 19,26 21,24 22,08 27 23,68 19,63 20 16,67 

 Σύνολο: 6386 τόνοι,   Μ.Ο.()1: 532,14 t/Μήνα,     Μ.Ό.(2): 17,74 t/ημέρα  

 

Πιο παραστατικά : 

 
 

Από τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτή η μεταβολή του όγκου των απορριμμάτων 

συναρτήσει του χρόνου και η κορύφωση τον μήνα Αύγουστο. 

Τα χαρακτηριστικότερα μεγέθη που περιγράφουν την παραγωγή απορριμμάτων είναι η 

Μοναδιαία Παραγωγή Απορριμμάτων (ΜΠΑ) και ο αντίστοιχος Ρυθμός Παραγωγής 

Απορριμμάτων (ΡΠΑ). Η ΜΠΑ εκφράζεται από το βάρος των απορριμμάτων που παράγει ένα 

άτομο σε μία ημέρα διότι με βάση αυτή την τιμή μπορούν να εκτιμηθούν περιοδικές ποσότητες 

για διάφορα μεγέθη πληθυσμών και για διαφόρων διαρκειών χρονικές περιόδους. Η ποσότητα 

των απορριμμάτων που παράγονται ανά κάτοικο διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και από το 

είδος (αστική/αγροτική). 

Με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει από στατιστικές αναλύσεις στην Ελλάδα η τιμή της 

ΜΠΑ για την Ελλάδα κυμαίνεται από 0,6 έως 1,4 Kg/άτομο/ημέρα. 

 

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

ΤΟΝΟΙ
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ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα 

Ο ΡΠΑ εκτιμάται για μια περιοχή πολλαπλασιάζοντας την ΜΠΑ µε τον εξυπηρετούμενο 

πληθυσμό της, ενώ επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως:  

• Πληθυσμιακή πυκνότητα 

• Πληθυσμιακές διακυμάνσεις (ιδιαίτερα για τουριστικές περιοχές). 

• Εποχές χρόνου. 

• Οικονοµο-κοινωνικό επίπεδο. 

• Πολιτισμικό επίπεδο. 

• Μορφωτικό επίπεδο. 

• Γεωγραφική περιοχή αναφοράς. 

• Ηλικία καταναλωτών. 

• Τύπος εμπορικής δραστηριότητας. 

• Είδος βιομηχανικής δραστηριότητας. 

• Ύπαρξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και λιπασµατοποίησης(composting). 

• Ενημέρωση καταναλωτών. 

• Όγκος και είδη κάδων. 

• Εφαρμογή και άλλων δυνατοτήτων διάθεσης 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, για την αντιμετώπιση της αποκομιδής των απορριμμάτων 

στο σύνολο της επικράτειας κατανεμήθηκαν κάδοι απορριμμάτων (δύο κυρίως μεγεθών) σε κάθε 

τοπική/δημοτική ενότητα. Η κατανομή των κάδων και η σχέση της με την ετήσια παραγωγή 

(ΠΑ/έτος) και τους δύο δείκτες ΜΠΑ και ΡΜΑ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κάδοι αποριμάτων ανα τόπο     

    Κοινότητα Μεγ. Μικροί Λιτρα %συμ Πληθ. ΜΠΑ ΡΜΑ ΠΑ/ΕΤΟΣ 

Καστανουσα 28 49 63140 2,45 592 0,7 414,4 151256 

Καλοχώρι 10 24 26840 1,04 158 0,6 94,8 34602 

Ανατολή 7 20 20900 0,81 132 0,6 79,2 28908 

Θεοδώρειο 6 16 17160 0,67 104 0,6 62,4 22776 

Παραπόταμος 10 14 20240 0,78 133 0,6 79,8 29127 

Οδηγήτρια 3 10 9900 0,38 55 0,6 33 12045 

Σιδηροχώρι 6 8 11880 0,46 95 0,6 57 20805 

Μοναστηράκι 15 19 29040 1,13 217 0,6 130,2 47523 

Σταυροδρόμι 9 18 21780 0,84 151 0,6 90,6 33069 

Κορυφούδι 2 11 9460 0,37 15 0,6 9 3285 

Κερκίνη 45 75 99000 3,84 965 0,8 772 281780 

Λιβαδιά 24 62 67320 2,61 623 0,7 436,1 159177 

Νεοχώρι 14 53 50380 1,95 499 0,7 349,3 127495 
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Άνω Πορόια 51 75 105600 4,09 965 0,8 772 281780 

Κάτω Πορόια 27 44 58740 2,28 424 0,7 296,8 108332 

Μακρυνίτσα 17 29 37840 1,47 280 0,6 168 61320 

Πλατανάκια 30 57 70620 2,74 444 0,7 310,8 113442 

Ροδόπολη 57 54 98340 3,81 820 0,7 574 209510 

Μανδράκι 13 35 37400 1,45 379 0,6 227,4 83001 

Ακριτοχωρι 10 38 36080 1,4 390 0,6 234 85410 

Ομαλό 9 34 32340 1,25 161 0,6 96,6 35259 

Βυρώνεια 37 67 84920 3,29 762 0,7 533,4 194691 

Μεγαλοχώρι 24 55 62700 2,43 658 0,7 460,6 168119 

Γόνιμο 23 32 46420 1,8 455 0,7 318,5 116253 

Ν. Πετρίτσι 76 101 150260 5,83 1932 0,8 1545,6 564144 

Άγγιστρο 14 104 84040 3,26 373 0,6 223,8 81687 

Προμαχώνας 1 48 32780 1,27 140 0,6 84 30660 

Στρυμονοχώρι 19 103 88880 3,45 401 0,7 280,7 102456 

Θερμοπηγή 13 36 38060 1,48 154 0,6 92,4 33726 

Χαροπό 22 98 88880 3,45 1042 0,8 833,6 304264 

Χορτερό 32 59 74140 2,87 628 0,7 439,6 160454 

Καμαρωτό 13 64 56540 2,19 469 0,7 328,3 119830 

Αμπέλα 16 52 51920 2,01 219 0,6 131,4 47961 

Βαμβακόφυτο 33 87 93720 3,63 1061 0,7 742,7 271086 

ΣΣ Σταθμός 3 6 7260 0,28 50 0,7 35 12775 

Επιχειρήσεις 

Σιδ/στρου 32 11 42460 1,65 300 0,7 210 76650 

Ρουπελ 3 10 9900 0,38 50 0,7 35 12775 

Τελωνείο 31 14 43340 1,68 300 0,7 210 76650 

Σχιστόλιθος 1 7 5720 0,22 26 0,6 15,6 5694 

Φαιά Πέτρα 6 11 13860 0,54 92 0,6 55,2 20148 

Καπνόφυτο 10 19 23540 0,91 181 0,6 108,6 39639 

Αχλαδοχώρι 19 70 67100 2,6 596 0,7 417,2 152278 

Καρυδοχώρι 2 10 8800 0,34 84 0,6 50,4 18396 

Σιδηρόκαστρο 232 341 480260 18,6 5177 0,9 4659,3 1700645 

Σύνολο 1055 2150 2579500 

 

22752 

 

17098,3 6.240.880 

Γεν. Σύνολο 3205 

       

Στον τομέα της καθαριότητας, η ομαλή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών από μέρους 

του κάθε Δήμου προϋποθέτει τη συνδρομή δύο τουλάχιστον βασικών προϋποθέσεων : 

1. Την επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού (οδηγών, εργατών καθαριότητας κλπ). 

2. Την ύπαρξη «μάχιμου» στόλου απορριμματοφόρων και συναφών μεταφορικών μέσων, τα 

οποία μπορούν αποτελεσματικά να καλύψουν τις ανάγκες αποκομιδής και μεταφοράς 

απορριμμάτων. 

Ο δήμος μας δεν διαθέτει ούτε τον απαιτούμενο  εξοπλισμό ούτε τους ανθρώπινους πόρους 
για την καθαριότητα. Ο δήμος μας διαθέτει μόνο ένα λειτουργικό απορριμματοφόρο και αυτό 

για την ανακύκλωση και είναι αδύνατο στην παρούσα οικονομική κατάσταση να βρεθούν 

χρήματα για τόσο μεγάλο στόλο αλλά και να ολοκληρωθεί μια διαδικασία διεθνή διαγωνισμού 

για προμήθεια του απαιτούμενου στόλου . Επίσης υπάρχει υποστελέχωση και των υπηρεσιών 
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υποστήριξης των εργασιών καθαριότητας αλλά και σύνταξης των σχετικών μελετών για την εν 

λόγω προμήθεια . 

Μόνο για την αποκομιδή των απορριμμάτων απαιτούνται πέντε (5) απορριμματοφόρα 

ελάχιστης χωρητικότητας 12 m3 με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit και ένα 

φορτηγό με ανατροπή εως 4 m3 μέγιστης χωρητικότητας για πολύ στενούς δρόμους καθώς και 

τρία άτομα προσωπικό (ένας οδηγός και δυο εργάτες καθαριότητας) ανά απορριμματοφόρο 

χωρίς να υπολογίζουμε τα εφεδρικά που απαιτούνται αλλά και τον υπόλοιπο στόλο που 

προβλέπει η μελέτη .Επίσης στο προσωπικό θα πρέπει να υπολογιστεί και η αναπλήρωση του σε 

περίπτωση χορήγησης κανονικής αδείας  

Έτσι λοιπόν, η μη ταυτόχρονη συνδρομή και των δύο βασικών προϋποθέσεων οδηγεί σε 

αδυναμία του Δήμου να ανταποκριθεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια 

μέσα, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. 

 Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω προτάθηκε από το ΔΣ  η ανάθεση σε ιδιώτη των υπηρεσιών 

καθαριότητας μέχρι την εξασφάλιση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να εκτελεστούν οι 

υπηρεσίες με ιδία μέσα. 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαριότητας, που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη, για 

διάστημα 2 ετών είναι οι εξής:  

 

1 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

2 ΣΥΛΛΟΓΗ  &  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΟΓΚΩΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

3 ΣΥΛΛΟΓΗ  &  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΏΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ & ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

4 ΠΛΥΣΙΜΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΔΩΝ 

 

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχει προσδιοριστεί και αναλυθεί η ανάθεση σε 

ιδιώτη. Το σύνολο των 3 άλλων υπηρεσιών επίσης ανατέθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει επίσης ότι πληρούνται και το κριτήριο της οικονομίας κλίμακας, 

όπως απαιτείται για την προσφυγή της ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτο. 

Συγκεκριμένα το αντικείμενο εργασίας του ιδιώτη θα αφορά τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1. την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο απόθεσης στον Χ.Υ.Τ. στην 

Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, και τον χειρωνακτικό καθαρισμό κατά το χρονικό διάστημα μετά τον 

αδειοδοτημένων λαϊκών αγορών. 

2. την απομάκρυνση των ογκωδών απορριμμάτων αλλά και των προϊόντων κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση εργασιών του Δήμου και την μεταφορά 

τους σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο προκειμένου να αξιοποιηθούν τα απορρίμματα 

από το αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης και 

3. την πλύση - απολύμανση των κάδων. 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες 

οι κατοικημένες και μη περιοχές δημοτικής αρμοδιότητας , τα οικοδομικά τετράγωνα, οι οδοί, οι 

πλατείες και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι όπου υπάρχουν αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή 

εκτός των τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων, ή κάδων για ΑΕΚΚ και ογκώδη που έχουν 

τοποθετηθεί. 

Επί ποινή αποκλεισμού θα οριστεί η κατηγορία του τύπου για όλα τα παραπάνω οχήματα 

ώστε να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με τα πληρώματά τους, όπου 

απαιτούνται, για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τον περιορισμό 

της ηχορύπανσης διότι κινούνται συνεχώς σε κατοικημένη περιοχή και στα εμπορικά και 

τουριστικά κέντρο των οικισμών.  
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Επίσης επί ποινή αποκλεισμού, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην τεχνική 

Προσφορά τους το σύνολο του ιδιόκτητου ή μισθωμένου εξοπλισμού που διαθέτουν, 

προκειμένου να αποδείξουν την δυνατότητα αντικατάστασης των ανωτέρω οχημάτων λόγω 

βλάβης  ή την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

 

Όσο αφορά τις επιμέρους εργασίες : 

• Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις 

θέσεις που θα του υποδειχθούν και θα τοποθετηθούν από την υπηρεσία κάδοι απορριμμάτων, 

είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία που θα του υποδείξει η υπηρεσία, όπου η τοποθέτηση κάδων 

είναι αδύνατη, καθώς και στον οδοκαθαρισμό μετά τις λαϊκές αγορές. Η ποσότητα των υπό 

αποκομιδή απορριμμάτων για όλη την επικράτεια του Δήμου Σιντικής ανέρχεται περίπου στους 

560 τόνους / μήνα. Η συνολική χιλιομετρική απόσταση που θα καλύπτουν τα πέντε (5) 

απορριμματοφόρα σε όλη την επικράτεια του Δήμου Σιντικής  υπολογίζεται περίπου στα 

5.000χλμ / μήνα. Σε όλη την επικράτεια του Δήμου Σιντικής είναι τοποθετημένοι περίπου 3.205 

κάδοι απορριμμάτων.  

Όλα τα μηχανήματα και οχήματα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προτύπου EURO με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit .  

Σύμφωνα με τις εντολές της Διοίκησης το απορριμματοφόρο που θα καλύπτει το 

Σιδηρόκαστρο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Euro 5 ενώ τα υπόλοιπα 4 τουλάχιστον Euro 3. 

Σε σημεία οικισμών του Δήμου που δεν έχουν πρόσβαση τα απορριμματοφόρα, ο ανάδοχος 

θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον ένα μικρό δορυφορικό όχημα με διμελές πλήρωμα (οδηγός 

και βοηθός) το οποίο θα περισυλλέγει τα απορρίμματα από τα στενά των οικισμών και θα 

αδειάζουν στα μεγαλύτερα απορριμματοφόρα. Το δορυφορικό όχημα θα πρέπει να διαθέτει 

ανοικτή ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα χωρ. 4m
3 

τουλάχιστον και να είναι κατάλληλο για αποκομιδή 

απορριμμάτων. 

Για την ως άνω εργασία θα απαιτηθούν τουλάχιστον πέντε (5) οδηγοί και δέκα (10) εργάτες-

συνοδοί καθώς το προσωπικό του δορυφορικού οχήματος δύναται να καλύπτεται από το 

προσωπικού του απορριμματοφόρου που θα εκτελεί την εργασία αποκομιδής στην ίδια περιοχή. 

Επίσης ο χειρονακτικός οδοκαθαρισμός δύναται να εκτελεστεί από τους 10 εργάτες , εντός του 

ωραρίου τους , ώστε με το κατάλληλο εξοπλισμό του αναδόχου, να συλλέγουν τα απορρίμματα 

μετά τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο μας, ώστε αυτά να φορτώνονται απευθείας 

στα απορριμματοφόρα.  

 

• Συλλογή & μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων με ανοικτά container  

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. 

Για το λόγο αυτό απαιτείται η παροχή υπηρεσίας για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά 

των ογκωδών υλικών. Επίσης σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χ.Υ.Τ. τα ογκώδη απορρίμματα 
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όπως έπιπλα, στρώματα, ξύλα κ.λπ. πριν οδηγηθούν για διάθεση σε αυτόν, πρέπει υποχρεωτικά 

να υποστούν διαλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση. 

Ο συνιστώμενος σχεδιασμός συλλογής των ογκωδών απορριμμάτων περιλαμβάνει 

δρομολόγια, ανάλογα με την πληρότητα των 10 κάδων, τα οποία θα εκτελούνται με ένα ειδικό 

όχημα τύπου skiploader (αλυσιδάκι) (όπως και για τα ΑΕΚΚ). Τα συλλεγόμενα ογκώδη 

απορρίμματα θα μεταφέρονται προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένο χώρο που θα υποδείξει η 

Δημοτική Αρχή προκειμένου να ανακτηθούν ποσότητες τουλάχιστον 30% και στην συνέχεια τα 

υπολείμματα να μεταφερθούν στον Χ.Υ.Τ.Α. μετά την μεταποίηση που θα υποστούν, ώστε να 

γίνουν αποδεκτά από τον Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας που διαχειρίζεται τον Χ.Υ.Τ.Α. 

Παλαιοκάστρου, στο οποίο αποθέτει τα απορρίμματά του ο Δήμος μας. (δεν συμπεριλαμβάνετε η 

εισφορά στον ΦΟΣΔΑ, όπως και το κόστος επεξεργασίας που προηγείται). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων από τα ανοικτά 

container, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3, που θα τοποθετήσει μετά την ακριβή θέση που θα 

του υποδειχθεί από την Δημοτική Αρχή. 

• Τα ογκώδη απορρίμματα (θα) αποτελούνται κυρίως από τις δραστηριότητες των 

νοικοκυριών, αλλά και των καταστημάτων που εδρεύουν στις εν λόγω Δ. Ε. Ποιο 

συγκεκριμένα θα απαντώνται :  

• Καρέκλες,  

• Τραπέζια, 

• Στρώματα,  

• Γραφεία, 

• Μεταλλικά αντικείμενα, 

• Γενικά ο οικιακός εξοπλισμός (πλην των ηλεκτρικών συσκευών) των οποίων η 

αντικατάσταση λόγω φθοράς είναι αναγκαία, αφού τα έφερε στο τέλος του προσδόκιμου 

κύκλου ζωής των ή λόγω ανακαίνισης του εξοπλισμού αυτού, 

• Υπολείμματα φυτομάζας (κηπαία). 

• Η αποκομιδή θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.  

Στα ανοικτά container, θα αποθέτουν οι Δημότες μας τα ογκώδη απορρίμματα (ΜΗ 

επικίνδυνα απορρίμματα). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος πρέπει  να διαθέτει 

τουλάχιστον 10 ανοικτά container, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3. Για την ως άνω εργασία θα 

απαιτηθούν τουλάχιστον ένας (1) οδηγός για το ειδικό όχημα τύπου skiploader (αλυσιδάκι). 

Επιπλέον το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα φέρει κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα 

αναγράφει το λογότυπο «Δήμος Σιντικής Υπηρεσία Καθαριότητας». 

 

• Συλλογή & μεταφορά Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων με 
ανοικτά container. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ Β’1312/24.08.2010) “Μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”, η διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) πραγματοποιείται μέσω των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ήδη στο 

νομό Σερρών δραστηριοποιούνται, ανάλογες επιχειρήσεις. 
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Τονίζεται ότι η ανεξέλικτη διάθεση αποβλήτων ,  από εκσκαφές, κατασκευές , κατεδαφίσεις 

κ.α., θεωρείται μη νόμιμη καθώς έχουν ως αποτέλεσμα την ρύπανση και υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινή . 

Η δαπάνη για την επεξεργασία των υλικών επιβαρύνει τον Δήμο μόνο για τις δικές του 

εργασίες και όχι των ιδιωτών .  

Τα μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, 

ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π. μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου 

εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών. Στην περίπτωση που παραμείνουν επί του 

πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν 

δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους, 

καθώς επίσης και του σχετικού προστίμου. 

Συνεπώς τα συλλεγόμενα αδρανή απορρίμματα και μπαζο-απορρίμματα του Δήμου θα 

μεταφέρονται προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένο χώρο που θα υποδείξει η Δημοτική Αρχή 

προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι εισερχόμενες  ποσότητες στο σύστημα διαχείρισης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων από τα ανοικτά 

container, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3, που θα τοποθετήσει μετά την ακριβή θέση που θα 

του υποδειχθεί από την Δημοτική Αρχή να διαθέτει ειδικό όχημα τύπου skiploader (αλυσιδάκι). 

        Τα αδρανή υλικά που θα συλλέγονται θα αποτελούνται από :  

• Υπολείμματα εκσκαφών,  

• Υπολείμματα ανακαινίσεων, 

• Εν γένει μπαζο-απορρίμματα.  

        Η αποκομιδή θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.  

 Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 27 ανοικτά 

container, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3.  

Για την ως άνω εργασία θα απαιτηθούν τουλάχιστον ένας οδηγός για το αλυσιδάκι. 

Επιπλέον το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα φέρει κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα 

αναγράφει το λογότυπο «Δήμος Σιντικής Υπηρεσία Καθαριότητας». 

 

• Πλύσιμο - απολύμανση κάδων. 

Η υπηρεσία αφορά το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων για το σύνολο των κάδων (οικιακών 

απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών) που βρίσκονται στο Δήμο. Προκειμένου να 

εξασφαλισθούν οι συνθήκες υγιεινής των κάδων απορριμμάτων που διαθέτει ο Δήμος εντός του 

συμβατικού χώρου εργασίας αποκομιδής απορριμμάτων, ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιεί 

ένα περιοδικό πρόγραμμα πλύσης με την απασχόληση ενός ειδικού καδοπλυντηρίου οχήματος 

(ελάχιστος εξοπλισμός). Στο καδοπλυντήριο όχημα θα είναι κατάλληλης τεχνολογίας και 

αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας το οποίο θα διαθέτει συμβατά συστήματα πλύσης για 

τους κάδους που υπάρχουν στις προαναφερθείσες Δ.Ε. Σύμφωνα με τις εντολές της Διοίκησης το 

καδοπλυντήριο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον Euro 5 καθώς δημιουργήθηκαν κατά καιρούς 

σημαντικά προβλήματα με πεπαλαιωμένα μηχανήματα.  
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Το ειδικό μηχάνημα πλυσίματος κάδων απορριμμάτων προβλέπεται να εργάζεται στις 

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Σιντικής, όπου βρίσκονται σε διασπορά τοποθετημένοι οι κάδοι 

των οικιακών απορριμμάτων. 

Tο σύνολο των κάδων, οικιακών απορριμμάτων, θα πλένεται 3 φορές ετησίως από 1η 

Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου βάση προγράμματος που θα καθορίσει η υπηρεσία ανάλογα με 

τις καιρικές και τοπικές συνθήκες. Οι κάδοι ανακύκλωσης μια (1) φορά ετησίως από 1η Απριλίου 

έως 30η Σεπτεμβρίου βάση προγράμματος που θα καθορίσει η υπηρεσία ανάλογα με τις καιρικές 

και τοπικές συνθήκες (υπολογίζονται περίπου 477 κάδοι ). 

 Για την ως άνω εργασία θα απαιτηθούν ένας (1) οδηγός-χειριστής και ένας (1)  εργάτης. 
 
Η ανάθεση του συνόλου των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µετά από ηλεκτρονικό διεθνή 
ανοιχτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Σιδηρόκαστρο 5/12/2017 
Ο Υπάλληλος του ∆ήµου 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σιδηρόκαστρο 5/12/2017 

  Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

 
 

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Γεωπόνος 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
∆/νση: Ελ. Βενιζέλου34  
62 300 Σιδηρόκαστρο 

 
 
 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
             ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.284.700€ 
(με 25% προαίρεση και 24% ΦΠΑ) 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 

όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες 

που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που 

είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα 

εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται 

αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους 

φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 

16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 

τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και 

λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν. 1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και 

Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 

Οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και 

σταλίες μεταφορικών μέσων, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 

περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, 

εξαιρέσιμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, 

προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού 

ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο των εργασιών ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για 

την κατασκευή του υπόψη έργου. 

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών 

μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που 
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αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου 

εξοπλισμού που απαιτούνται, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 

συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, 

η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη 

διατήρηση του χρονοδιαγράμματος),οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία 

τους, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, 

οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 

των εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου έτοιμα για λειτουργία (έστω 

και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης 

ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

• Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων. 

Για την αποκομιδή των απορριμμάτων σε όλο το Δήμο Σιντικής και τη μεταφορά τους στο 

Χώρο απόθεσης στον Χ.Υ.Τ. στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου, η μηνιαία δαπάνη εκτιμάται σε 45.000,00€ 

ανά μήνα μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Και ετήσια δαπάνη 540.000,00 € χωρίς το 

ΦΠΑ 24%. 

• Συλλογή και μεταφορά ογκωδών υλικών 

Η ετήσια δαπάνη εκτιμάται με βάση τους προβλεπόμενους τόνους μεταφοράς, τις ώρες 

εργασίας και την γεωμορφολογία της περιοχής και υπολογίστηκε στα  40.000,00€  μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η χρέωση θα είναι με βάση το πρόγραμμα αποκομιδής.   

• Συλλογή και μεταφορά Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

Η ετήσια δαπάνη εκτιμάται με βάση τους προβλεπόμενους τόνους μεταφοράς, τις ώρες 

εργασίας και την γεωμορφολογία της περιοχής και υπολογίστηκε στα 85.000,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

• Πλύσιμο - απολύμανση κάδων. 

Για το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου που αφορά στο πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων 

του Δήμου Σιντικής , σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας και των αριθμό των 

κάδων, η ετήσια δαπάνη εκτιμάται σε 90.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Ετήσιο κόστος 755.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και με ΦΠΑ 936.200,00 ετησίως.  
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο χρόνια, με έναρξη την λήξη της υπάρχουσας 
σύμβασης (26-9-2018) και με δικαίωμα προαίρεσης έξι (6) μηνών για τις υπηρεσίες: α) 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, β) συλλογής και μεταφοράς ογκωδών υλικών και 
γ) συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 

 

Απαγορεύεται η απουσία όλων των μηχανημάτων από τον Ανάδοχο ο οποίος έχει την 

υποχρέωση για άμεση αντικατάσταση μηχανήματος/των, εάν εμφανισθεί βλάβη που δεν μπορεί 

να επισκευαστεί, σε εύλογο μικρό χρονικό διάστημα. Η απουσία μηχανημάτων, πέραν των 

ποινικών ρητρών, δίνει το δικαίωμα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία να εφαρμόσει τις σχετικές 

διατάξεις για την έκπτωση του Αναδόχου . 
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Γενικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί μέρους 

εργασιών όπως αυτές καθορίζονται στους όρους της δημοπράτησης.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία 

του Αναδόχου να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του, με ευθύνη του, θα καταλογίζονται 

σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα αναφερόμενα στους όρους της Ε.Σ.Υ.. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και 

την απόδοση των οχημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 

παρόντος. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Σιδηρόκαστρο 5/12/2017 
Ο Υπάλληλος του ∆ήµου 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σιδηρόκαστρο 5/12/2017 

  Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

 

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Γεωπόνος 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 
Τµήµα Περιβάλλοντος  
και Πολιτικής Προστασίας 
62 300 Σιδηρόκαστρο 

 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
             ∆ΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.284.700€ 
(με 25% προαίρεση και 24% ΦΠΑ) 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α ΕΤΟΣ Β ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΑ 

∆ΙΕΤΙΑΣ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

25% 
ΣΥΝΟΛΑ 

Αποκομιδή και μεταφορά 
απορριμμάτων 

540.000 540.000 1.080.000 270.000 1.350.000 

Συλλογή & μεταφορά ογκωδών 
απορριμμάτων με ανοικτά 
container  

 

40.000 40.000 80.000 20.000 100.000 

Συλλογή & μεταφορά Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και 

Κατεδαφίσεων με ανοικτά 
container 

85.000 85.000 170.000 42.500 212.500 

Πλύσιμο - απολύμανση κάδων 90.000 90.000 180.000   180.000 

ΚΟΣΤΟΣ 755.000 755.000 1.510.000 332.500 1.842.500 

ΜΕ ΦΠΑ 936.200 936.200 1.872.400 412.300 2.284.700 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Σιδηρόκαστρο 5/12/2017 
Ο Υπάλληλος του ∆ήµου 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σιδηρόκαστρο 5/12/2017 

  Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

 
 
 

ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Γεωπόνος 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

Τμήμα: Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου34  

62 300 Σιδηρόκαστρο 

 
 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
             ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.284.700€ 
(με 25% προαίρεση και 24% ΦΠΑ) 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

1.Αντικείμενο εργασιών 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο τα 

πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. 

• Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων. 

Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου αφορά υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς των 

απορριμμάτων στον Δήμο Σιντικής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκομιδή των 

απορριμμάτων και τη μεταφορά τους στο χώρο απόθεσης στον Χ.Υ.Τ. στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου. 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες 

οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι οδοί, οι πλατείες και οι λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι όπου είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός των τυποποιημένων 

κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί. Ακόμη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων στις θέσεις που θα του υποδειχθούν και θα 

τοποθετηθούν από την υπηρεσία κάδοι απορριμμάτων είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα 

του υποδείξει η υπηρεσία όπου η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. 

Η ποσότητα των υπό αποκομιδή απορριμμάτων για όλη την επικράτεια του Δήμου Σιντικής 

ανέρχεται περίπου στους 540 τόνους/ μήνα. 

Η συνολική χιλιομετρική απόσταση που θα καλύπτουν τα πέντε (5) απορριμματοφόρα σε όλη 

την επικράτεια του Δήμου Σιντικής  υπολογίζεται περίπου στα 5.000χλμ / μήνα. 

 Σε όλη την επικράτεια του Δήμου Σιντικής είναι τοποθετημένοι περίπου 3.205 κάδοι 

απορριμμάτων.  

Συγκεκριμένα ανά Τοπική Κοινότητα, οι κάδοι είναι διασκορπισμένοι ενδεικτικά σύμφωνα με τον 

κάτωθι πίνακα: 

Κάδοι απορριμμάτων ανά Τοπική/Δημοτική Κοινότητα ή οικισμό 

Κοινότητα Μεγάλοι Μικροί 

Καστανουσα 28 49 

Καλοχώρι 10 24 
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Ανατολή 7 20 

Θεοδώρειο 6 16 

Παραπόταμος 10 14 

Οδηγήτρια 3 10 

Σιδηροχώρι 6 8 

Μοναστηράκι 15 19 

Σταυροδρόμι 9 18 

Κορυφούδι 2 11 

Κερκίνη 45 75 

Λιβαδιά 24 62 

Νεοχώρι 14 53 

Άνω Πορόια 51 75 

Κάτω Πορόια 27 44 

Μακρυνίτσα 17 29 

Πλατανάκια 30 57 

Ροδόπολη 57 54 

Μανδράκι 13 35 

Ακριτοχωρι 10 38 

Ομαλό 9 34 

Βυρώνεια 37 67 

Μεγαλοχώρι 24 55 

Γόνιμο 23 32 

Ν. Πετρίτσι 76 101 

Άγγιστρο 14 104 

Προμαχώνας 1 48 

Στρυμονοχώρι 19 103 

Θερμοπηγή 13 36 

Χαροπό 22 98 

Χορτερό 32 59 

Καμαρωτό 13 64 

Αμπέλα 16 52 

Βαμβακόφυτο 33 87 

ΣΣ Σταθμός 3 6 

Επιχειρήσεις Σιδ/στρου 32 11 

Ρουπελ 3 10 

Τελωνείο 31 14 

Σχιστόλιθος 1 7 

Φαιά Πέτρα 6 11 

Καπνόφυτο 10 19 

Αχλαδοχώρι 19 70 

Καρυδοχώρι 2 10 

Σιδηρόκαστρο 232 341 

Σύνολο 1055 2150 

Γεν. Σύνολο 3205 
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Τρόπος Εκτέλεσης (Αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων). 
Η συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων θα εκτελείται μέχρι τη λήξη της σύμβασης όπως 

ορίζεται παρακάτω. 

Θα διατεθούν (5) πέντε απορριμματοφόρα με προσωπικό έναν οδηγό και δύο εργάτες 

πλήρωμα του αναδόχου ανά όχημα για την αποκομιδή στα κάτωθι δρομολόγια: 

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Ακριτοχώρι-Γόνιμο-Μεγαλοχώρι 

2 Ακριτοχώρι-Γόνιμο-Μεγαλοχώρι-Βυρώνεια 

3 Άνω Πορόϊα-Μακρυνίτσα-Άγγιστρο-Προμαχώνας 

4 Άνω Πορόϊα-Μακρυνίτσα-Τελωνείο-Ρούπελ 

5 Βαμβακόφυτο- Καμαρωτό-Χορτερό-Αμπέλα 

6 Βυρώνεια-Χαρωπό 

7 

Καπνόφυτο-Καρυδοχώρι-Φ. Πέτρα-Σχιστόλιθος-Κτήμα Γάλβα-

Θερμοπηγή 

8 Καστανούσα-Καλοχώρι-Πλατανάκια-Κάτω Πορόϊα 

9 Καστανούσα-Πλατανάκια-Μανδράκι-Βυρώνεια 

10 Κερκίνη-Λιβαδιά-Μοναστηράκι-Σιδηροχώρι-Ροδόπολη(Κ)-Κορυφούδι 

11 Κερκίνη-Λιβαδιά-Μοναστηράκι-Σταυροδρόμι-Νεοχώρι 

12 Λουτρά-Μασούτης-Χαρωπό-Φαεθων-Γραμμές Σ.Σ. 

13 Οδηγήτρια-Παραπόταμος-Ανατολή-Θεοδώρειο 

14 Πετρίτσι-Αχλαδοχώρι 

15 Πετρίτσι-Αχλαδοχώρι-Κοιμητήρια 

16 Ροδόπολη(Π)-Στρατόπεδο-Άνω Πορόϊα(Κ)-Κατασκηνώσεις 

17 Ροδόπολη-Ακριτοχώρι-Μανδράκι-Ομαλό-Βυρώνεια 

18 Ροδόπολη-Νεοχώρι-Μανδράκι-Ομαλό 

19 Σιδηρόκαστρο-Σιδηρόκαστρο 

20 Φαέθων-Λουτρά-Στρυμονοχώρι-Γάλβας 

 

Συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις δρομολογίων  

1. Την αποκομιδή των απορριμμάτων κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από το χώρο της λαϊκής 

αγοράς Ροδόπολης και Σιδηροκάστρου.  

2. Επίσης ο χειρονακτικός οδοκαθαρισμός δύναται να εκτελεστεί από τους 10 εργάτες, εντός 

του ωραρίου τους , ώστε με το κατάλληλο εξοπλισμό του αναδόχου, να συλλέγουν τα 

απορρίμματα  μετά τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο μας ώστε αυτά να 

φορτώνονται απευθείας στα απορριμματοφόρα.  

3. Επίσης θα γίνεται μηχανική οδοσάρωση στους χώρους των λαϊκών αγορών, με 

κατάλληλους χειριστές ,  μετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων όλη τη διάρκεια του 

χρόνου στην περιοχή των λαϊκών αγορών και πλύσιμο των οδών με μηχανήματα έργου 

που θα διαθέσει ο Δήμος. 
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4. Την αποκομιδή των απορριμμάτων μία (1) φορά το μήνα από τους κάδους που είναι 

εγκαταστημένοι σε διάφορα σημεία στον οικισμό της παλαιάς Καστανούσας. 

5. Την αποκομιδή των απορριμμάτων δύο (2) φορές την εβδομάδα από τους κάδους που 

είναι εγκαταστημένοι στους χώρους του Λιμανάκι Κερκίνης. 

6. Την αποκομιδή των απορριμμάτων δύο (2) φορές την εβδομάδα από τους κάδους που 

είναι εγκαταστημένοι στους χώρους των κατασκηνώσεων Καστανούσας, Μακρυνίτσας και 

Άνω Ποροΐων κατά τους μήνες λειτουργίας τους (καλοκαιρινοί μήνες). 

7. Την αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους των οικισμών κατά τις ημέρες των 

τοπικών εορτών σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.  

8. Την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων εάν βρίσκονται περιμετρικά των κάδων 

καθώς και την περισυλλογή των απορριμμάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

φόρτωσης. 

9. Την αποκομιδή των απορριμμάτων από κάδους που προστεθούν μόνιμα ή προσωρινά με 

απόφαση του δήμου και σχετική ενημέρωση του αναδόχου 

Το πρόγραμμα περισυλλογής των απορριμμάτων θα καταρτισθεί από την υπηρεσία, σε 

συνεργασία με τον ανάδοχο εργολάβο ο οποίος και θα είναι υποχρεωμένος να το εφαρμόσει. 

Για όλες τις εργασίες και τον έλεγχο της αποκομιδής και της ομαλής λειτουργίας ορίζεται ως 

εποπτικό όργανο ο Γεωπόνος του Δήμου. 

Για κάθε απορριμματοφόρο θα υπάρχει καρτέλα που θα αναγράφει ημερησίως τα κάτωθι: 

- Διανυθέντα χιλιόμετρα εντός Δ.Δ. Σιντικής ή και εκτός. 

- Διανυθέντα χιλιόμετρα στον χώρο απόθεσης και επιστροφή. 

- Μεταφερόμενο φορτίο σε τόνους. 

- Περιοχές αποκομιδής (δρομολόγια). 

- Σύνολο κάδων ανά δρομολόγιο. 

Τα στοιχεία αυτά θα διατίθενται σε εβδομαδιαία βάση στον Δήμο Σιντικής. 

 

• ΣΥΛΛΟΓΗ  &  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΟΓΚΩΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΑΙ 

ΜΕ  ΑΝΟΙΚΤΑ  CONTAINER  ΤΩΝ  7 m3 

Ο συνιστώμενος σχεδιασμός συλλογής των ογκωδών απορριμμάτων περιλαμβάνει 

δρομολόγια με κλειστό απορριμματοφόρο, τύπου πρέσας με χωρητικότητα τουλάχιστον 20 m
3
, 

με ειδική πόρτα υποδοχής (χαμηλό κατώφλι φόρτωσης) για την συλλογή και μεταφορά των 

ογκωδών απορριμμάτων ή ανάλογα με την πληρότητα των 10 κάδων, τα οποία θα εκτελούνται με 

ένα ειδικό όχημα τύπου skiploader (αλυσιδάκι) (όπως και για τα ΑΕΚΚ).  

Τα συλλεγόμενα ογκώδη απορρίμματα θα μεταφέρονται προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένο 

χώρο που θα υποδείξει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να ανακτηθούν ποσότητες τουλάχιστον 

30% και στην συνέχεια τα υπολείμματα να μεταφερθούν στον Χ.Υ.Τ.Α. μετά την μεταποίηση που 

θα υποστούν, ώστε να γίνουν αποδεκτά από τον Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας που 

διαχειρίζεται τον Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου, στο οποίο αποθέτει τα απορρίμματά του ο Δήμος μας. 
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(δεν συμπεριλαμβάνετε η εισφορά στον ΦΟΣΔΑ όπως και το κόστος επεξεργασίας που 

προηγείται). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων από τα ανοικτά 

container, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3, που θα τοποθετήσει μετά την ακριβή θέση που θα 

του υποδειχθεί από την Δημοτική Αρχή καθώς και να πραγματοποιεί ημερήσιο δρομολόγιο, 

ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου σε όλη την επικράτεια του , με το κλειστό απορριμματοφόρο 

μετά από έγγραφη ειδοποίηση η οποία θα αναγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα συλλογής. 

Τα  ογκώδη απορρίμματα (θα) αποτελούνται κυρίως από τις δραστηριότητες των 

νοικοκυριών, αλλά και των καταστημάτων που εδρεύουν στις εν λόγω Δ. Ε.  

� Ποιο συγκεκριμένα θα απαντώνται :  

� Καρέκλες,  

� Τραπέζια, 

� Στρώματα,  

� Γραφεία, 

� Μεταλλικά αντικείμενα, 

� Γενικά ο οικιακός εξοπλισμός (πλην των ηλεκτρικών συσκευών) των οποίων η 

αντικατάσταση λόγω φθοράς είναι αναγκαία, αφού τα έφερε στο τέλος του προσδόκιμου 

κύκλου ζωής των ή λόγω ανακαίνισης του εξοπλισμού αυτού, 

� Υπολείμματα φυτομάζας (κηπαία). 

Η αποκομιδή θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και υπολογίζεται με την μεταφορά 

των ανοικτών κάδων ανά 15 ημέρες προς τον προβλεπόμενο χώρο επεξεργασίας και με μια 

προγραμματισμένη κίνηση του απορριμματοφόρου από όλους τους οικισμούς του Δήμου 

σύμφωνα με την κίνηση των 5 συμβατικών απορριμματοφόρων (δηλ κίνηση 5 ημερών το μήνα). 

 

• ΣΥΛΛΟΓΗ  &  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΏΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ &  ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΕ  ΑΝΟΙΚΤΑ  CONTAINER  ΤΩΝ  7 m3 ή με φορτηγό. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την συλλογή των ογκωδών απορριμμάτων από τα ανοικτά 

container, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3, που θα τοποθετήσει μετά την ακριβή θέση που θα 

του υποδειχθεί από την Δημοτική Αρχή να διαθέτει ειδικό όχημα τύπου skiploader (αλυσιδάκι).  

Για την αντιμετώπιση της παράνομης διάσπαρτης - μεμονωμένης και ανεξέλεγκτη απόρριψη 

ΑΕΚΚ ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει (ιδιόκτητο ή μισθωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό )  ένα 

φορτωτή-τσάπα και ένα ανατρεπόμενο αδειοδοτημένο όχημα για μεταφορά ΑΕΚΚ. 

        Τα αδρανή υλικά που θα συλλέγονται θα αποτελούνται από :  

� Υπολείμματα εκσκαφών,  

� Υπολείμματα ανακαινίσεων, 

� Εν γένει μπαζοαπορρίμματα.  

        Η αποκομιδή θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.  

Μεταφορά προς απόρριψη ,τελικών προϊόντων επεξεργασίας  αποβλήτων  (ΑΕΚΚ)  με νόμιμα 

αδειοδοτημένα οχήματα από τον χώρο επεξεργασίας προς τον ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου (δεν 

συμπεριλαμβάνετε η εισφορά στον ΦΟΣΔΑ όπως και το κόστος επεξεργασίας που προηγείται ). 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 26 ανοικτά 

container, χωρητικότητας τουλάχιστον 7 m3. Για την ως άνω εργασία θα απαιτηθούν τουλάχιστον 
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ένας οδηγός για το φορτηγό, ένας οδηγός για το αλυσιδάκι και ένας χειριστής για το φορτωτή – 

τσάπα. 

Η αποκομιδή θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και υπολογίζεται με την 

μεταφορά των ανοικτών κάδων ή του φορτηγού προς τον προβλεπόμενο χώρο επεξεργασίας και 

η χρέωση θα είναι με τον τόνο μεταφοράς. 

• Πλύσιμο - απολύμανση κάδων. 

Tο σύνολο των κάδων, οικιακών απορριμμάτων, θα πλένεται 3 φορές ετησίως από 1η 

Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου βάση προγράμματος που θα καθορίσει η υπηρεσία ανάλογα με 

τις καιρικές και τοπικές συνθήκες. Οι κάδοι ανακύκλωσης μια (1) φορά ετησίως από 1η Απριλίου 

έως 30η Σεπτεμβρίου βάση προγράμματος που θα καθορίσει η υπηρεσία ανάλογα με τις καιρικές 

και τοπικές συνθήκες (υπολογίζονται περίπου 477 κάδοι ).  

Για την ως άνω εργασία θα απαιτηθούν ένας (1) οδηγός-χειριστής και δύο (2) εργάτες.  

 

2. Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία του έργου είναι: 

1. Η Διακήρυξη 

2. Η Υπογραφείσα Σύμβαση 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Η Τεχνική Έκθεση 

7. Η Υποβληθείσα Οικονομική και Τεχνική Προσφορά 

 

3. Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις. 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του 

μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την αποκομιδή και μεταφορά των  

απορριμμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την τεχνική 

υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (συνεργεία, τεχνικό 

προσωπικό, εγκαταστάσεις, άδειες κλπ). 

3.2 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις 

εντολές της οποίας οφείλει ο ίδιος και το προσωπικό του απόλυτη συμμόρφωση, 

ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

3.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές, Υγειονομικές 

και λοιπές Διατάξεις περί καθαριότητας και επεξεργασίας απορριμμάτων. 

3.4 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου 

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι 

απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης 

αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 



 

Σελίδα 21 από 24 

3.5 Ο ανάδοχος μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ύστερα από έγγραφη 

συγκατάθεση του Δήμου που θα χορηγείται έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

3.6 Ο Δήμος Σιντικής διατηρεί το δικαίωμα: 

 α) επιβολής ποινικής ρήτρας, ίσης με 350,00€ ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης της 

αποκομιδής και ανά δημοτική/τοπική κοινότητα. 

 β) σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού 

πρώτα τον καλέσει εγγράφως, όπως εντός (5) πέντε εργασίμων ημερών υποβάλλει τις 

απόψεις – αντιρρήσεις του, εγγράφως. 

3.7 Τον εργολάβο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Τον 

εργολάβο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας. 

 

4. Προσωπικό-συνεργείο — υποχρεώσεις του Αναδόχου – υλικά και μηχανήματα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. 

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να 

συμπεριφέρεται κόσμια προς τους δημότες. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύψει τέτοια 

παράβαση η υπηρεσία δύναται να προχωρήσει σε καταλογισμό προστίμου μέχρι 50,00 € ανά 

περίπτωση που θα αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου. 

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να δείχνει 

προσοχή κατά τη χρήση κάδων απορριμμάτων ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό οι ζημίες 

που δημιουργούν επιπλέον κόστος στη λειτουργία της υπηρεσίας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 

απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό. 

 

6. Τρόπος πληρωμής του αναδόχου. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Ο 

προσδιορισμός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται επί του συνολικού ποσού που έχει προσφέρει ο 

Ανάδοχος στην Οικονομική του προσφορά λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που έχουν 

εκτελεσθεί όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της παρούσας. 

 

7. Ποινικές ρήτρες – έκπτωση – ανωτέρα βία. 

7.1  Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη τήρηση των εργασιών όπως αυτές 

περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και την Διακήρυξη και αποτυπώνονται στην 

υπογραφείσα Σύμβαση. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου 

θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές 
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διατάξεις. Η συστηματική υπαιτιότητά εκ μέρους του, της μη τήρησης της υποχρέωσης του 

αυτής, είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

7.2  Η προθεσμία αποκομιδής των απορριμμάτων ανά περίπτωση ταυτίζεται με την 

προκαθορισμένη (ανά οικισμό ή περιοχή του δήμου)ημέρα εργασίας του αναδόχου. Στον 

ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης της προθεσμίας αποκομιδής υπαιτιότητας από μέρους 

του, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 350,00 €. 

7.3  Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την 

είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης 

των απορριμμάτων, ο Ανάδοχος και ο Δήμος θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή 

δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν ο εργασίες στην ομαλότητα. Την ευθύνη για ομαλή 

εκτέλεση της Σύμβασης με προσωπικό ασφαλείας κλπ., σε περίπτωση εργασιακών 

προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

7.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στον Δήμο αμέσως κάθε 

περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Η 

απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 

8. Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου. 

8.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 

απορρέουν από τη Σύμβαση. 

8.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον Δήμο να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του Δήμου) 

και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση 

δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές 

οδηγίες. 

8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο. 

8.2.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 

προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, 

όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα 

ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου. 

8.2.2 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των 

περιπτώσεων νόμιμης ανάθεσης σε συγγενική εταιρεία ή νόμιμης υπεργολαβίας. Για τις 

περιπτώσεις αυτές ενημερώνεται ο Δήμος Σιντικής. 

8.2.3 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος(και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
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τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

 

 

9. Υποχρεώσεις του Δήμου. 

9.1 Παράδοση πληροφοριών για τη σύμβαση. 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 

που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου. 

Με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου μετά το πέρας κάθε μήνα παροχής της υπηρεσίας και 

μετά τον έλεγχο και την παραλαβή των εργασιών από την κατάλληλη Επιτροπή  και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον 

Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου. 

 

10. Διαφορές – διαφωνίες – ανωτέρα βία. 

10.1 Συμβατικά τεύχη. 

10.1.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα 

στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας, που ορίζεται στην Διακήρυξη 

και την Ε.Σ.Υ. της παρούσας. 

10.1.2 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση του Δήμου να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους 

της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

10.2 Ανωτέρα Βία. 

10.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης 

βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της 

ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά 

παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις 

περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή 

τη σύμβαση. 

10.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
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αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 

απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

10.2.3 Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 

δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και 

εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο 

ρητώς προβλέπεται  από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο 

δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Σιδηρόκαστρο 5/12/2017 

Ο Υπάλληλος του Δήμου 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σιδηρόκαστρο 5/12/2017 

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
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