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ΠΑ&ΧΗ ΥΠ/ΐΡίϊΐΑΐ: «Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και
ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων 

χώρων του Δήμου Ύδρας»

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 358.846,56€

Φ.Π.Α. : 13% 46.650,05€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 405.496,610

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: 
Θεμιστοκλής Μπουλούτας
Εργοδηγός Τ.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2 015
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά υπηρεσίες για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ύδρας, οι οποίες θα 

λάβουν χώρα σε όλες τις κατοικημένες και μη περιοχές , τα οικοδομικά τετράγωνα, τις οδούς, τις 

πλατείες και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (συμπεριλαμβανομένων των ακτών ) όλης της 

εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Ύδρας.

Πιο συγκεκριμένα , στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται:

Το αντικείμενο εργασίας (παροχής υπηρεσίας) του Αναδόχου περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες 

διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Ύδρας. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν :
• Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων), τα οποία βρίσκονται 

τοποθετημένα σε ειδικούς κάδους συλλογής ή βρίσκονται σε σακούλες που έχουν τοποθετηθεί 
στην άκρη της οδού. Η αποκομιδή θα γίνεται με τη χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων ή 
όνων, καθώς και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας).

• Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώςπμων υλικών, τόσο με το σύστημα της μηχανικής 
αποκομιδής των ειδικών μπλέ κάδων ή άλλων κάδων, όσο και χειρωνακτικά. Η αποκομιδή θα 
γίνεται με τη χρήση οχημάτων ή όνων, καθώς και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και 

εργάτες καθαριότητας).
• Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από οποιοδήποτε δημοτικό ή κοινόχρηστο 

χώρο, ανεξαρτήτως από το εάν απορρίφθηκαν από ιδιώτη ή τον Δήμο. Στα ογκώδη 

αντικείμενα περιλαμβάνονται ενδεικτικά (και όχι αποκλειστικά): α) κλαδιά από κλαδέματα 
δημοτικού πρασίνου ή κήπων, β) στερεά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(π.χ. πλυντήρια, ψυγεία, κλιματιστικά, κλπ.). γ) διάφορα έπιπλα και στρώματα. Η αποκομιδή 
θα γίνεται με τη χρήση φορτηγών οχημάτων, καθώς και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί 

και εργάτες καθαριότητας).
• Χειρωνακτικός καθαρισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και οδών, καθώς και 

περισυλλογή διασκορπισμένων απορριμμάτων. Ο καθαρισμός θα γίνεται από τους εργάτες 

καθαριότητας με τη χρήση ατομικών μέσων (σκούπες, κλπ.).



2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής των υπηρεσιών του Ανάδοχου ορίζονται 
όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι οδοί, οι πλατείες και λοιποί 

κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και οι θέσεις όπου βρίσκονται αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή 
εκτός τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων από 

θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Ύδρας και τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων, είτε 

από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του υποδείξει ο Δήμος Ύδρας όπου η τοποθέτηση κάδων είναι 

αδύνατη.
3. ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την εκτέλεση της εργασίας ο Δήμος Ύδρας θα παραχωρήσει για όλη τη διάρκεια της σύμβαση 

στον Ανάδοχο τα μέσα που ήδη διαθέτει για τις υπηρεσίες καθαριότητας, ήτοι:
• δυο (2) απορριμματοφόρο οχήματα
• ένα (1) ανοικτό φορτηγό μεταφοράς ογκωδών
• πέντε (5) ημιόνους για αποκομιδή απορριμμάτων
• τους κάδους συλλογής των απορριμμάτων
• Κάθε άλλο σχετικό μέσο που περιέλθει στην κυριότητα ή χρήση του Δήμου Ύδρας, κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλα τα προαναφερθέντα μέσα τη χρήση των οποίων θα του 

παραχωρήσει ο Δήμος Ύδρας για την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και να τα παραδώσει στην 
κατάσταση που τα παρέλαβε την ημέρα περάτωσης της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προμήθεια των καυσίμων κίνησης και των 

λιπαντικών ελαίων που απαιτούνται για τη λειτουργία των οχημάτων συλλογής - μεταφοράς των 
στερεών αποβλήτων. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άμεση επισκευή 

τυχόν βλαβών που θα εμφανιστούν στα οχήματα συλλογής - μεταφοράς των στερεών αποβλήτων. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει και να φροντίζει τα ζώα που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση της σύμβασης, τόσο τα τρία (3) που υποχρεούται να διαθέσει ο ίδιος όσο και τα πέντε (5) 
την χρήση των οποίων θα του παραχωρήσει ο Δήμος Ύδρας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Δηλαδή ο Ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει συνολικά οκτώ (8) ημιόνους. Εάν ο Δήμος Ύδρας του 
παραχωρήσει πρόσθετους ημιόνους, θα υποχρεούται να σιτίζει και αυτούς.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Πέραν των μέσων την χρήση των οποίων θα παραχωρήσει ο Δήμος Ύδρας στον Ανάδοχο, για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατ’ ελάχιστο και τα κάτωθι:



4.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το κάτωθι ' 
προσωπικό:

Δύο (2) οδηγούς με επαγγελματική άδεια οδήγησης

Είκοσι (20) εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν είτε στην αποκομιδή 

με οχήματα (απορριμματοφόρο και φορτηγά), είτε στην αποκομιδή με ζώα (όνους), είτε στον 
χειρωνακτικό καθαρισμό.

4.2. ΜΕΣΑ

• Τρεις (3) ημιόνους για την αποκομιδή απορριμμάτων

• Τον εξοπλισμό ατομικής υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων (φόρμες, γάντια, μπότες, 
κλπ.)

• Σκούπες, σακούλες, κλπ. μέσα για τον χειρωνακτικό καθαρισμό.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως χρόνος έναρξης της σύμβασης ορίζεται η επόμενη ημέρα από την ημερομηνία υπογραφής της, 

ενώ ως καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών από τον Ανάδοχο ορίζεται σε δώδεκα 
(12) μήνες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις οριζόμενες εργασίες καθαριότητας και συλλογής 

μεταφοράς στερεών αποβλήτων κάθε ημέρα, ακόμη και κατά την διάρκεια των Σαββατοκύριακων 
και των αργιών.

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών ανέρχεται σε 
358.846,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.), και κατανέμεται στο έτος 2015 ποσό 149.519,40€ (χωρίς ΦΠΑ) και

θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Ύδρας και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε....................... «Δαπάνες
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων με σύμβαση έργου», και στο έτος 2016 ποσό 209.327,16€ 

(χωρίς ΦΠΑ).
Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις των ΠΔ 28/80.

Πειραιάς 1 6 - 0 4 -  2015 

Ο Συντάξας

Θεμ ισΛ0κλι^1#Γτσδλολυτας 
Εργοδηγός Τ.Ε.
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ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α.Τ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1.
Α. Αποκομιδή απορριμμάτων, Β. 

Καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων, 
πάρκων και πλατειών, Γ. Καθαρισμός 

των παραλιών του Δήμου Ύδρας ____Μήνες 1 Σχ. 506 12 29.903,88 358.846,56

Δαπάνη Εργασιών 358.846,56
Φ.Π.Α 13% 46.650,05
ΣΥΝΟΛΟ 405.496,61

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
^ Πειραιάς 16^04^2015 

^ ό ΐί^ ^ Μ Ε ί^ Τ Γ .Υ .Ν .Δ .
. ν _ $ .

' Η* ί
Βεϊόγλς 

Πολίτικος Μηχανικός
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Θεμιστοκλής Μπουλούτας 
Εργοδηγός Τ.Ε.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες 
για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 
που ορίζονται στην Πρόσκληση /Διακήρυξη.

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. 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.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την,εκτέλεση της εργασίας, τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς 
φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 
του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, 
όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του 
έργου.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό 
Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη 
χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε 
παρέχεται στους ενδιαφερομένους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έμμεσα ή άμεσα.--

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
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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).

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών ενσωματωμένων και μη, 
μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας 
μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του 
Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και 
σταλιές μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, 
που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.1.3 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 (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των 
γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται 
στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.

1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη 
διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες τις απαιτούμενες 
εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών 
ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση της εργασίας και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του 
αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους 
δημοπράτησης.

1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης των οοηίαΐπθΓδ στο γκαράζ ή αλλού, περιλαμβανομένων 
των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων

1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών 
μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα 
στους όρους δημοπράτησης της εργασίας.

1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, 
λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των όμορων 
κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 
πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς 
και η δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική 
παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και 
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα", που 
προβλέπονται άτους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία 
κλπ.)

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου 
εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, 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
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η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήττοτε αιτία, η κάθε είδους 
σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, 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 έργων, όσο 
και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δε 
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία.

1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις 
τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην 
των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του 
παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεώς ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή 
των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη 
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου 
(όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιοχών, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από 
πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), 
από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες 
μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές 
προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν 
από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή 
ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).

1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 
παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, 
όπως π.χ.:

(1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 μ., που 
τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι 
δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες 
διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων 
δημοπράτησης.

(2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο 
του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή 
κάλυψη των ορυγμάτων, την ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη 
σήμανση, τη σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και 
αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά 
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ..

1.1.15 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.1.16 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της 
μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων τηςΎπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.17 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.1.18 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου μέχρι και την ολοκλήρωση της εργασίας, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους 
περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
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1.1.19 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές 
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης της 
εργασίας.
1.2 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά Έξοδα 
του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως 
δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, 
συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους 
δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι.
1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.

ΆΡΘΡΟ 1°

Άρθρο Σχετ.506 «Αποκομιδή απορριμμάτων , καθαρισμός των οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και 
Πλατειών και καθαρισμός παραλιών»

Μηνιαίο κατ’ αποκοπή τίμημα για τις κάτωθι εργασίες :

Α. Αποκουιδή απορριυυάτων του Δήυου Ύδραο. Η συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων 

(απορριμμάτων), τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικούς κάδους συλλογής ή βρίσκονται σε σακούλες 

που έχουν τοποθετηθεί στην άκρη της οδού, θα γίνεται με τη χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων ή όνων, 

καθώς και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας), μία φορά ημερησίως από όλες τις 

κατοικημένες και μη περιοχές του Δήμου Ύδρας.

Η συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, τόσο με το σύστημα της μηχανικής αποκομιδής των 

ειδικών μπλέ κάδων ή άλλων κάδων, όσο και χειρωνακτικά, θα γίνεται με τη χρήση οχημάτων ή όνων, καθώς 

και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας), μία φορά ημερησίως από όλες τις 

κατοικημένες και μη περιοχές του Δήμου Ύδρας.

Η συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από οποιοδήποτε δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο, 

ανεξαρτήτως από το εάν απορρίφθηκαν από ιδιώτη ή τον Δήμο θα γίνεται μία φορά ημερησίως με τη χρήση 

φορτηγών οχημάτων, καθώς και του ανάλογου προσωπικού (οδηγοί και εργάτες καθαριότητας). Στα ογκώδη 

αντικείμενα περιλαμβάνονται ενδεικτικά (και όχι αποκλειστικά): α) κλαδιά από κλαδέματα δημοτικού πρασίνου 

ή κήπων, β) στερεά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ. πλυντήρια, ψυγεία, 

κλιματιστικά, κλπ.). γ) διάφορα έπιπλα και στρώματα.

Β. Καθαρισυόο των οδών, πεζοδρομίων, πάρκων και πλατειών. Θα γίνεται από εργάτες και θα είναι 

καθημερινός, μία.φορά την ημέρα, για όλες τις κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, τις 

οδούς, τις πλατείες και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Στο κατ’αποκοπήν μηνιαίο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες ημερομισθίων , ασφαλιστικών
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εισφορών και μηχανικών μέσων, πλην των απορριμματοφόρων οχημάτων και των όνων, τα οποία θα 

διατεθούν από τον Δήμο Ύδρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το κάτωθι προσωπικό 

Δύο (2) οδηγούς με επαγγελματική άδεια οδήγησης

Είκοσι (20) εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν είτε στην αποκομιδή 

με οχήματα (απορριμματοφόρο και φορτηγά), είτε στην αποκομιδή με ζώα (όνους), είτε στον 

χειρωνακτικό καθαρισμό.

Κατ’ αποκοπή μηνιαίο τίμημα :

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά
(Αριθμητικά): 29.903,88 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Πειραιάς 1 6 - 0 4 - 2 0 1 5

» ί  νν
Θεμί&τολής Μπουλούτας 
Εργοδηγός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΉΘΗΚΕ 
,Πειραιάς/ίβ - 0 4  -  2015 
Ο Προϊστάμενος Τ

Σ ιφ ρ ΐς  Βεϊόγλόυ 
ιτικός μηχανικός



ΔΗΜΟΣ: ΥΔΡΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 1°. Αντικείμενο της σύμβασης

1.1. Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η 
διατύπωση των γενικών και ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί η σύμβαση υπηρεσιών της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους 
υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, όπως 

αναλύονται και με τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην Διακήρυξη.

1.2. Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου περιλαμβάνει γενικά υπηρεσίες διαχείρισης 
απορριμμάτων στον Δήμο Ύδρας. Οι εργασίες αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος 

της Τεχνικής Περιγραφής και ενδεικτικά περιλαμβάνουν :
• Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και μεταφορά στον πρώην ΧΑΔΑ Ύδρας ή σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδειχθεί από τον Δήμο, εντός των ορίων του Δήμου.

• Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών και μπαζών από οποιοδήποτε 
δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο, ανεξαρτήτως από το εάν απορρίφθηκαν από ιδιώτη ή 

τον Δήμο.
• Καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων.

1.3. Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής των υπηρεσιών του Ανάδοχου 
ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οι οδοί, οι 
πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και οι θέσεις όπου βρίσκονται 
τοποθετημένα απορρίμματα εντός ή εκτός τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων. Ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων 
από θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Ύδρας και τοποθετηθούν κάδοι 
απορριμμάτων, είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του υποδείξει ο Δήμος Ύδρας



όπου η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη.

ΑΡΘΡΟ 2°. Συμβατικά στοιχεία - Σειρά ισχύος

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως 

εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη :

1. Σύμβαση
2. Διακήρυξη
3. Οικονομική προσφορά του Αναδόχου

4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Τεχνική περιγραφή

ΑΡΘΡΟ 3°. Σύμβαση - Επάρκεια οικονομικού ανταλλάγματος

3.1. Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη, 

σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος θα 
εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

3.2. Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο 
εργολαβικό αντάλλαγμα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεων του που 

απορρέουν από τη σύμβαση. .

3.3. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν 

συνεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα 

επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ 4°. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

4.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με το σχετικό υπόδειγμα της Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.
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4.2. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% επί της 

αξίας της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.). Σε 
περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας.

4.3. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης θα επιστραφούν στον Ανάδοχο μετά 

την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη 

αιτία για κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Μετά την έκδοση της Απόφασης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
εισπράττει αναλόγως το σύνολο ή μέρος της εγγύησης με έγγραφη δήλωσή της προς τον 

εγγυητή.

4.4. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του 

Αναδόχου για αποζημίωση του Δήμου Ύδρας, σε περίπτωση που υποστεί ζημία 

μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

ΑΡΘΡΟ 5°. Χρονική διάρκεια

5.1. Ως χρόνος έναρξης της σύμβασης ορίζεται η επόμενη ημέρα από την 
ημερομηνία υπογραφής της, ενώ η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα 

(12) μήνες.

5.2. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μπορεί να μετατεθεί 

χρονικά η έναρξη των εργασιών του αναδόχου.

5.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις οριζόμενες εργασίες καθαριότητας και 

συλλογής - μεταφοράς στερεών αποβλήτων κάθε ημέρα, ακόμη και κατά την διάρκεια 

των Σαββατοκύριακων και των αργιών.

ΑΡΘΡΟ 6°. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

6.1. Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτείται από ανταποδοτικά 

τέλη του Δήμου Ύδρας.



6.2. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο προς τον 

Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας συγκεντρωτική κατάσταση 
των εκτελεσθέντων από αυτόν εργασιών συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά 
(π.χ. καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τιμολόγια προμήθειας καυσίμων, κλπ.) 
που εκδόθηκαν το μήνα αυτόν. Η μηνιαία αυτή κατάσταση εργασιών θα εγκρίνεται από 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας και θα χρησιμοποιείται για την πληρωμή του 

Αναδόχου.

6.3. Η αποζημίωση (πληρωμή) του Αναδόχου θα καταβάλλεται μηνιαία με βάση την 

ανωτέρω εγκεκριμένη μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση των εργασιών του. Η πληρωμή 
θα γίνεται με την έκδοση τραπεζικής επιταγής μετά την προσκόμιση από τον Ανάδοχο 
των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

κλπ).

6.4. Το μηνιαίο αντίτιμο για την παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο 

υπολογίζεται βάσει της προσφερόμενης αμοιβής του, διαιρεμένης με τους δώδεκα (12) 

μήνες εκτίμησης της διάρκειας υλοποίησης της υπηρεσίας.

6.5. Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ και οι 
λογαριασμοί - πιστοποιήσεις θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται για 

την παροχή υπηρεσιών.

6.6. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο Εργοδότης 

επιβαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

6.7. Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης για την εκτέλεση της 
σύμβασης, όπως αυτή διαμορφώνεται με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 7°. Εμπιστευτικότητα

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που 
θα του ζητηθούν εκάστοτε, ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά (κοστολογικά 

κ.ά.), που εύλογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του



Αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

7.2. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρήσει 

εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει προς τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού ή/και ηλεκτρονικού) 
οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη άδεια του Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 8°. Προσωπικό αναδόχου

8.1. Το ελάχιστο προσωπικό που υποχρεούται να διαθέσει ο Ανάδοχος για την 
εκτέλεση της σύμβασης είναι αυτό που αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής 

Περιγραφής της παρεχόμενης υπηρεσίας.

8.2. Το βραδύτερο σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραμμα του προσωπικού 
που θα χρησιμοποιήσει το οποίο θα τεθεί υπόψη του Εργοδότη για έλεγχο και αποδοχή 

ως την ελάχιστη κάλυψη των απαιτούμενων.

8.3. Ο Εργοδότης δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να ζητήσει την απομάκρυνση 

μέλους ή μελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τους απομακρύνει και να τους αντικαταστήσει με άλλους, των οποίων ο 

διορισμός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγράφου.

8.4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 
την εξεύρεση, πρόσληψη και κινητοποίηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όλου του 
προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
εργατοτεχνικού, επιστημονικού ή άλλου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για την 
παροχή σε αυτό των μέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του.

8.5. Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει 
να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, με ευθύνη,



μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και 
λοιπή νομοθεσία.

8.6. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων ώστε κατά την εκτέλεση των εργασιών του να προληφθεί οποιαδήποτε 
ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη 

συμπεριφορά εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών 
και προστασίας προσώπων και περιουσιών στους χώρους των εργασιών ή γύρω από 
αυτούς.

8.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. και στα λοιπά ταμεία 

όλο το προσωπικό, ημεδαπό και αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι 
του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες περί Ι.Κ.Α. διατάξεις.

8.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό 

προσωπικό του, ημεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς 

οργανισμούς ή εταιρίες, αναγνωρισμένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόμιμα, 
εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί 

Ι.Κ.Α. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης 

συνεργάτες του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9°. Μέτρα ασφάλειας - Πρόληψη ατυχημάτων

9.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα 
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιοσδήποτε ζημιάς κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε ο μόνος υπεύθυνος γι’ αυτά και έχει 
αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε 
από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και 

μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.

9.2. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα έργα και 

είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η



τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα 

ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής 
των σχετικών διατάξεων.

9.3. Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 10°. Ασφάλεια και υγιεινή

10.1. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 

ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για 
θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, 

όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων.

10.2. Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν 

τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της 
προσφοράς του κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 11°. Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου

11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί όλα τα μέσα που θα του παραχωρήσει ο 
Δήμος Ύδρας για την εκτέλεση. της σύμβασης, καθώς και να τα παραδώσει στην 
κατάσταση που τα παρέλαβε κατά το πέρας της σύμβασης.

11.2. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προμήθεια των καυσίμων 
κίνησης και των λιπαντικών ελαίων για τα οχήματα συλλογής - μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων.

11.3. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την άμεση επισκευή τυχόν βλαβών 
που θα εμφανιστούν στα οχήματα συλλογής - μεταφοράς στερεών αποβλήτων.

11.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει και να φροντίζει τα ζώα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης, τόσο τα τρία (3) που υποχρεούται να



διαθέσει ο ίδιος όσο και τα πέντε (5) την χρήση των οποίων θα του παραχωρήσει ο 

Δήμος Ύδρας για την εκτέλεση της σύμβασης. Δηλαδή ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
σιτίζει συνολικά οκτώ (8) ημιόνους. Εάν ο Δήμος Ύδρας του παραχωρήσει πρόσθετους 
ημιόνους, θα υποχρεούται να σιτίζει και αυτούς.

11.5. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία των οργάνων και υπηρεσιών του 

Δήμου Ύδρας, προς τις εντολές του οποίου οφείλει ο ίδιος και το προσωπικό του 
απόλυτη συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η 

εκτέλεση της εργασίας του.

ΑΡΘΡΟ 12°. Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου

12.1. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 

(έστω μερικής) των συμβατικών υποχρεώσεων του ή μη συμμόρφωσης του με τις 
γραπτές υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων του Δήμου Ύδρας, ορίζεται ίση προς 

1.500,00 € για κάθε ημέρα μη εκπλήρωσης των ανωτέρω.

12.2. Οι ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

12.3. Κατά της επιβολής των ρητρών χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται γραπτώς στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση στον 

Ανάδοχο της απόφασης επιβολής.

12.4. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατόπιν σχετικής απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ύδρας, σε περίπτωση που :
• Διακόψει πρόωρα και χωρίς τη συναίνεση του Δήμου τις εργασίες πριν την 

χρονική ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.
• Δεν απασχολεί το προβλεπόμενο από τη σύμβαση προσωπικό και δεν διαθέτει για 
την εκτέλεση της σύμβασης τα μέσα που ορίζονται σε αυτή.
• Εκτελεί επανειλημμένα πλημμελούς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τη Σύμβαση και τα λοιπά Τεύχη Διαγωνισμού της παρεχόμενης 

υπηρεσίας.
• Απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης ανηλίκους.



12.5. Στον Ανάδοχο που κηρυχθεί έκπτωτος επιβάλλεται με η κατάπτωση υπέρ του 
Δήμου Ύδρας της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 13°. Διάλυση της σύμβασης - Αποζημίωση αναδόχου

Ο Δήμος Ύδρας διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκειά της. Για τη καταγγελία της σύμβασης και την αποζημίωση του αναδόχου, θα 

εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 51 του Π.Δ. 28/1980.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πί

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


