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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων από τα καλαθάκια απόρριψης μικροαντικειμένων πεζού στους 
κοινόχρηστους χώρους της παρούσας. Στους  παραπάνω κάδους 
μικροαπορριμμάτων  γίνεται η απόρριψη από πεζούς ή λουόμενους καθ’ οδόν ή επί 
της παραλίας αντίστοιχα, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών 
µικροσυσκευασίας, µικροαντικειµένων και ειδών ατοµικής χρήσης. Η περιοχή 
επέμβασης είναι  στην παραλιακή ζώνη και στους χώρους περιπάτου στις Δημοτικές 
Κοινότητες Βροντάδου, Χίου και της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά.  Στα πλαίσια 
της παρούσης θα γίνονται  τα παρακάτω: Τακτική αποκομιδή των καλαθακιών με 
περιοδικότητα που προσδιορίζεται ανάλογα με την εποχή του χρόνου και την χρήση 
των  κάδων μικροαπορριμμάτων. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να 
καθαρίζει και την περιοχή γύρω από τα καδάκια  από τα μικροαπορρίμματα, καθώς 
και να απομακρύνει και κάθε άλλου είδους αστικά απορρίμματα που αποτίθενται 
εντός αυτών των κάδων.  Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και να αντικαθιστά 
τις σακούλες που υπάρχουν στους κάδους με δικές του δαπάνες. 
 Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και 
των εργαλείων και αναλωσίμων που απαιτούνται. 
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη ασφάλισης των μηχανημάτων και του προσωπικού και 
και την υποχρέωση αποκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και βλάβες 
σε ιδιοκτησίες ή οχήματα.    
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 
ατυχημάτων, του προσωπικού και  των ατόμων που βρίσκονται κοντά στο 
εκτελούμενες εργασίες. (Κατάλληλη σήμανση, εφαρμογή του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας και  κανονισμού της καθαριότητας, χορήγηση μέσων ατομικής 
προστασίας). 
Η παρούσα εργασία ανατίθεται λόγω του ότι το Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων και Ειδικών Συνεργείων δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό ώστε να 
εκτελέσει την εργασία με ίδια μέσα. Συγκεκριμένα το σύνολο του προσωπικού του 
τμήματος είναι 13 υπάλληλοι όταν μόνο τα καθημερινά δρομολόγια στο κέντρο της 
πόλης απαιτούν 12 υπαλλήλους. Πέραν αυτών το τμήμα εκτελεί δρομολόγια  
απογεύματα , Σάββατα και Κυριακές ενώ επεμβαίνει σε κοινόχρηστους και 
δημοτικούς χώρους. Πέραν αυτών η εργασία θα πρέπει κατά τη θερινή περίοδο να 
γίνεται και Σάββατα και Κυριακές προκειμένου οι κοινόχρηστοι χώροι να 
παραμένουν καθαροί.  
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων θα είναι έως τέλος 
του έτους ή μέχρις πέρατος του οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με την ΕΣΥ.  
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € . Στον 
προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Χίου έχει προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α. 20-
7336.044.  

Αποκομιδή απορριμμάτων από 

καλαθάκια στην παραλιακή 

ζώνη των ΔΚ Βροντάδου, 

Χίου και ΔΕ Αγίου Μηνά 



Βάσει του Π.Δ. 28/80, του ΔΚΚ 3463/2006 και της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 
(ΦΕΚ 1296/Β/2010) απόφασης, οι υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν απευθείας, 
στον προσφέροντα με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά η οποία θα πληροί τις 
απαιτήσεις της ΕΣΥ 
                                                                                   Χίος 5-4-2016 

                                                                                       Ο Συντάξας  
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σθείσα 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ         17241,36  
 Φ.Π.Α. 16% (περίπου)      2758,64  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      20.000,00 20.000,00 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Προϋπολογισμού 20.000 € με ΦΠΑ 16 %. 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών συλλογής, αποκομιδής 

απορριμμάτων από τους κάδους των μικροαπορριμμάτων στις περιοχές των 

παραλιακών ζωνών και των κοινοχρήστων χώρων στις Δημοτικές Κοινότητες 

Βροντάδου και Χίου καθώς και στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά. Θα γίνεται η 

συλλογή των απορριμμάτων, η αντικατάσταση της σακούλας με νέα κατάλληλου 

μεγέθους και προσαρμογή της στον κάδο, καθαρισμός και ευπρεπισμός γύρω από τον 

κάδο, μεταφορά και απόρριψη των απορριμμάτων στο σύστημα αποκομιδής της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 20.000 € περιλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 16 %. 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 

1. Του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 
114/8.6.2006) 

2. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" 

3. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» 

4. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/ Α'-27.11.1995) Περί δημόσιου λογιστικού 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 

5.  Του Π.Δ.171/1987 ( ΦΕΚ 84 Α') "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ κ.α. 

διατάξεις "εγκύκλιο 2/07 του ΥΠΕΣΔΑ και την εγκύκλιο 29/3-4-2007 του 

ΥΠΕΣΔΑ με θέμα «Παροχή υπηρεσιών» 

6.  Του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α' 263/23/2008) "Αναδιοργάνωση της δημοτικής 

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών" 

7.  Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

Αποκομιδή απορριμμάτων από 
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απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

8.  Του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. » Άρθρο 6 : Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης 

των δήμων και των περιφερειών 

Όπως ισχύουν σήμερα , καθώς και τις εγκύκλιους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές 

ισχύουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3°: ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ 

των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι: 

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

2. Τιμολόγιο Μελέτης 

3. Προϋπολογισμός Μελέτης 

4. Τεχνική Περιγραφή 

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 4°: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται σε 20.000 € περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 

16 %. Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Η τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 5° :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ 

Βάσει του Π.Δ. 28/80, του ΔΚΚ 3463/2006 και της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 

απόφασης (ΦΕΚ 1291/Β/2010), οι υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν απευθείας, στον 

προσφέροντα με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά η οποία θα πληροί τις 

απαιτήσεις της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 6°: ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού , μαζί με την 

Οικονομική τους Προσφορά, τα ακόλουθα: 

Α. Επικυρωμένα αντίγραφα εν ισχύ παραστατικών ( Επιμελητηρίου, έναρξης 

στην Εφορία ή άλλο) από τα οποία να προκύπτει η ενασχόλησή τους ή η δυνατότητα 

ανάληψης και εκτέλεσης υπηρεσιών ανάλογων με τις ζητούμενες. 

Β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητάς τους, εν ισχύ  

Γ. Τανομιμοποιητικά έγγραφαόπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του 

(για διαγωνιζομένους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 

τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 

να προκύπτουν ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 

Δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702


προσφοράς τους (όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της ΕΣΥ). 

ΑΡΘΡΟ 7°: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν κατ'ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1)  μήνα από την 

ημέρα υποβολής τους. 
ΑΡΘΡΟ 8°: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης: 

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του καθαρού ποσού της συμβάσεως που προκύπτει 

από τον  προϋπολογισμό μελέτης της υπηρεσίας, αφαιρούμενης της προσφερόμενης 

έκπτωσης και του Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την παραλαβή του συνόλου των 

εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

 
ΑΡΘΡΟ 9°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών  της παρούσας θα είναι οκτώ μήνες ή μέχρι τη 

εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. Για λόγους υπολογισμού του 

χρονοδιαγράμματος η υπηρεσία επιμερίζεται σε  ένα μηνιαία διαστήματα πλήρους 

εκτέλεσης της εργασίας βεβαιωμένη από την υπηρεσία. Σε περίπτωση εξάντλησης του 

οικονομικού αντικειμένου νωρίτερα του συμβατικού χρόνου ο συμβατικός χρόνος 

συντομεύεται ανάλογα και το αντίστροφο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης και την παραλαβή των εργασιών θα 

ορισθεί από τον Δήμο της Χίου  Επιτροπή Παραλαβής (όπως προβλέπεται από το ΠΔ 

28/80) , η οποία θα πιστοποιεί και θα παραλαμβάνει τις γενόμενες εργασίες, βάσει 

βεβαιώσεως καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία . Σε περίπτωση πλημμελούς 

εκτέλεσης της εργασίας η επιτροπή μπορεί να περικόπτει την μηνιαία αμοιβή του 

αναδόχου κατόπιν εισηγήσεως της Υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η ανάθεση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό έτους 2016 του 

Δήμου Χίου έχει προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α. 20-7336.044 ποσού 20.000,00 €. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από  το Ταμείο του Δήμου Χίου, μετά 

την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, με 

την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του Αναδόχου όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα 

γίνεται κάθε  τρίμηνο.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Στην αμοιβή 

θα αφαιρούνται οι περικοπές του άρθρου 10.  
Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει με την παραλαβή του συνόλου των 
υπηρεσιών.  
 

ΑΡΘΡΟ 12°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 



Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών 

στο προσωπικό που θα απασχοληθεί , καθώς και για την ασφάλιση του οχήματος και 

μηχανημάτων  που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση των υπηρεσιών, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης , σε εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας 

και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, έχει την 

ευθύνη να παρέχει στο προσωπικό που θα απασχοληθεί κατάλληλα μέσα ατομικής 

προστασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας (ένδυση / σήμανση) 

στους εξωτερικούς χώρους. Επίσης ο Ανάδοχος ευθύνεται εις ολόκληρον για 

οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτο από αυτόν, κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο 

ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα συνεργεία που θα εγκρίνει η Υπηρεσία 

στο χρόνο που θα λάβει αντίστοιχη εντολή και να εκτελέσει εργασίες στο σημείο που 

θα του δοθεί εντολή. Στα παραπάνω πλαίσια των εντολών ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να δέχεται αυξομείωση του συνολικού αριθμού των κάδων έως 

δεκαπέντε τοις εκατό σύμφωνα με εντολές  της υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση. Με την 

εντολή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών μπορεί να 

μεταβάλλεται ως προς την έναρξη ή τη διάρκεια του για να εκτελεστεί το έργο της 

αποκομιδής των κάδων μικροαπορριμμάτων. Ο χώρος εκτέλεσης του συμβατικού 

αντικειμένου και τα σημεία περιγράφονται στο προμετρητικό τεύχος της παρούσας. 

Κατά την κρίση της Υπηρεσίας μπορεί να  ανατίθεται έργο από τη σύμβαση στον 

ανάδοχο  εκτάκτως εκτός του χρόνου τακτικής αποκομιδής και διατυπώνεται ρητά ότι ο 

ανάδοχος δεν έχει να λαμβάνει κανενός είδους αποζημίωση από αυτή την αιτία.  Η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του 

αναδόχου με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση της εργασίας, όπως και στη σύνθεση των 

συνεργείων.  

 

Άρθρο 13° : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της Σύμβασης. Δεν 

προβλέπεται προσαύξηση των τιμών για καμία αιτία και η υποβολή της προσφοράς 

σημαίνει ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη του και δέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 14°: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση των υπηρεσιών δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο 

αυτών υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε 

συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 15°: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

έχει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή 

πληροφορίες τα οποία θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

και την  εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 16°: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά  κάθε 

διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Επί 

διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια της Χίου, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17°: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Παραδοτέο του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κάδων 

μικροαπορριμμάτων  των κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

και σε χρονοδιάγραμμα που προσδιορίζεται από το άρθρο 9 της παρούσας.  

Χίος 5-4-2016 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

      & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 

 

 

         Αλέξανδρος Γαϊτάνος                                   Κωνσταντίνος Μπουλάς   
 

                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                      

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων  

Και Ειδικών Συνεργείων                                             

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α. Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (ημερολογιακός μήνας), το 

οποίο πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ. 

Β. Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου σύμφωνα 

με την ΕΣΥ, δηλαδή η απασχόληση του οχήματος , οι δαπάνες ημερομισθίων και 

ασφάλισης προσωπικού ( οδηγού και εργάτη) , δαπάνες καυσίμων - λιπαντικών, 

σάκων κάθε είδους που απαιτούνται για κάθε είδος κάδου, ασφάλισης και 

συντήρησης του εξοπλισμού του αναδόχου, έξοδα διοίκησης,  οι νόμιμες κρατήσεις, 

και πάσα απαιτούμενη δαπάνη μη ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

Γ. Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

Β΄ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών , κατά τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ. : 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: 

Αποκομιδή των απορριμμάτων από τα καλάθια μικροαπορριμμάτων που είναι 

τοποθετημένα σε κοινόχρηστους χώρους, με αφαίρεση των γεμάτων σάκκων και 

αντικατάσταση τους με νέους, καθαρισμός του χώρου γύρω από τον κάδο από 

μικροαπορρίμματα και μεταφορά και απόρριψη των συγκεντρωθέντων απορριμμάτων 

στους κάδους του συστήματος αποκομιδής της Δνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

των μέσων και των εργαλείων και αναλωσίμων που απαιτούνται. 

Τιµή ανά Ημερολογιακό Μήνα παρασχεθείσας εργασίας σύμφωνα με την ΕΣΥ:  

2.155,17 € Δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε  ΕΥΡΩ και δεκαεπτά λεπτά.  
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Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

      & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 

 

 

         Αλέξανδρος Γαϊτάνος                                   Κωνσταντίνος Μπουλάς   
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών Αποκομιδή απορριμμάτων από καλαθάκια 

στην παραλιακή ζώνη των ΔΚ Βροντάδου, Χίου και ΔΕ Αγίου Μηνά έτους λάβαμε 

γνώση της Τεχνικής Περιγραφής της Υπηρεσίας και καταθέτουμε την παρούσα 

οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού αυτής.  

 

Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης (Αριθμητικά)………………………………………… 

 

Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης (Ολογράφως) …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ο Προσφέρων 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Παράρτημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν3863/2010 
 

 

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών Αποκομιδή απορριμμάτων από καλαθάκια 

στην παραλιακή ζώνη των ΔΚ Βροντάδου, Χίου και ΔΕ Αγίου Μηνά έτους λάβαμε 

γνώση της Τεχνικής Περιγραφής της Υπηρεσίας και καταθέτουμε τα παρακάτω 

στοιχεία με βάση τις διατάξεις του Ν 3863/10:  

Α. Αριθμός Εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εργασία 

 

……………………………………………………………………………………...….. 

 

Β. Ημέρες και ώρες της εργασίας 

 

……………………………………………………………………………………….… 

  

Γ. Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι  

 

…………………………………………………………………………………………. 

. 

Δ. Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού  που αφορά της πάσης φύσεως  νόμιμες 

αποδοχές των εργαζομένων. 

 

………………………………………………………………………………………..... 

 

Ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών  με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
 

……………………………………………………………………………………………………..……… 

 

 

 

Χίος     /     /2016 

 

 

Ο Προσφέρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Η συχνότητα αποκομιδής ορίζεται  σε εβδομαδιαία βάση 

Χίος 5-4-2016 

Ο Συντάξας  

 

 

Κωνσταντίνος Μπουλάς 

Θέσεις Αριθμός κάδων 

μικροαπορριμμάτων 

Συχνότητα 

αποκομιδής 

έως 1-7 

Συχνότητα 

αποκομιδής 

1 -7 έως 14-

9 

Συχνότητα 

αποκομιδής 

από 15-9 

Αγία Φωτιά 11 7 7 3 

Μέγας 

Λιμνιώνας 

Χώρος 

Στάθμευσης 

6 7 7 3 

Καρφάς 12 7 7 3 

Νεοχώρι 

Περιφερειακός 

10 2 3 2 

Αγία Ερμιόνη 5 2 3 2 

Αγία Ερμιόνη 

Λιμανάκι 

7 2 3 2 

Παραλία 

Κοντάρι 

5 2 4 2 

Αεροδρόμιο 13 5 5 5 

Παραλιακός 30 5 5 5 

Ναυτικός 

Όμιλος 

5 5 7 5 

Αγία 

Παρασκευή 

8 3 5 2 

Ζέφυρο έως 

Πρώην 

Δημαρχείο 

Ομηρούπολης 

27 5 5 3 

Πάρκο Γούβι 18 3 5 3 

Πάρκο 

Πετροκάραβο 

6 3 5 3 

Βελονάς 3 3 5 3 

Μουριά 6 3 5 3 

Δασκαλόπετρα 15 3 5 3 

Λιμανάκι 

Δασκαλόπετρας 

2 3 5 3 

Λιμανάκι Τρεις 

Μύλους 

5 3 3 3 

Κόλπος Γλάρων 2 3 3 1 

Κλειδού  9 2 3 2 

Αποκομιδή απορριμμάτων από 

καλαθάκια στην παραλιακή 

ζώνη των ΔΚ Βροντάδου, 

Χίου και ΔΕ Αγίου Μηνά 


