
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        

Δ/ΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ    
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«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
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ΜΕΛΕΤΗ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ - ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2
ης  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ» 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 58.794,21€ 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου η Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε. να αναδείξει 

ανάδοχο για την παροχή  υπηρεσίας για την φύλαξη του ΧΥΤΑ 2
ης 

Διαχειριστικής 

Ενότητας Χίου.  

Καθώς η τρέχουσα σύμβαση λήγει στις 30  Απριλίου 2019 και προκειμένου να 

συνεχιστεί η διαφύλαξη της ασφάλειας των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας κρίνεται 

επιβεβλημένη. 

 

Οι δράσεις που πρέπει να καλυφθούν αφορούν την :  

- Εργασία του Φύλακα-Ζυγιστή 

- Εργασία του Εργάτη γενικών καθηκόντων- κουμανταδόρου. 

 

Οι παραπάνω εργασίες  είναι άκρως απαραίτητες και αναγκαίες για την 

λειτουργία του ΧΥΤΑ και κατόπιν τούτου, για λόγους που επιτάσσει η δημόσια υγεία 

και η προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι ο ΧΥΤΑ βρίσκεται σε πολύ 

μικρή απόσταση από οικισμούς (Βέσσας, Αρμολίων, Πυργίου, Ελάτας και από 

στρατόπεδα)  και προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, η 

κάλυψη των θέσεων για τη λειτουργία των παραπάνω δράσεων, η οποία κρίνεται 

επιτακτική, ζητείται να γίνει μέσω Συνοπτικού Διαγωνισμού και μέχρι του ποσού 

των 58.794,21 ευρώ πλέον ΦΠΑ 17%, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, με 

έναρξη από την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για το σύνολο 

των παραπάνω δράσεων, αρκεί να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση 

των συγκεκριμένων εργασιών, καθώς και την αποδεδειγμένη εμπειρία.   

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος οφείλει να: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ - 

ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 

2
ης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ»  

 
      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  58.794,21€ 

   



  1.Επιτηρεί το χώρο και απαγορεύει την είσοδο σε όσους δεν έχουν εργασία στο  

ΧΥΤΑ. 

2.Ενημερώνει άμεσα το Φορέα για όποια παρατήρηση φαινομένου ή κινδύνου 

υφίσταται προκειμένου ο Φορέας να το αντιμετωπίσει και γενικά υποβοηθά το φορέα 

στην παρακολούθηση και την εύρυθμη λειτουργία του ΧΥΤΑ. 

3.Σε περίπτωση πυρκαγιάς προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

κατάσβεσή της. Δηλαδή ειδοποιεί τις υπηρεσίες του Φορέα, την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία και θέτει σε λειτουργία το πυροσβεστικό σύστημα του ΧΥΤΑ και κάθε 

άλλο πρόσφορο μέσο. 

4. Να ζυγίζει αν χρειαστεί κάθε αυτοκίνητο ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη 

χρήση του (ΙΧ ή ΔΧ) που απορρίπτει απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Λαμίας και να 

συμπληρώνει ή εκδίδει κάθε έντυπο που τηρεί ο Φορέας. 

5.Καθοδηγεί τα εισερχόμενα αυτοκίνητα ούτως ώστε αυτά να αδειάζουν τα 

απορρίμματα τους στα σημεία που καθορίζει κάθε φορά ο Φορέας 

6. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά 

υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα 

στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου. 

7. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει τη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε., για 

κάθε ζημία ή βλάβη που θα προξενήσει σε αυτόν, στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό 

του ή στους τρίτους και αποδεδειγμένα θα οφείλεται σε αποκλειστική αμέλεια του 

αναδόχου ή των υπαλλήλων του, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και για όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης αυτής. 

8.Ο φύλακας στο ΧΥΤΑ παραμένει μέχρι εμφανίσεως του αντικαταστατή του, ή μετά 

τη λήξη του ωραρίου παροχής της υπηρεσίας, όπως κατωτέρω αναλύεται. 

9.Ο εκάστοτε φύλακας κατά τη βάρδια της υπηρεσίας του θα είναι υπεύθυνος για τη 

τήρηση βιβλίων συμβάντων για: εξωτερικό έλεγχο εγκαταστάσεων, έλεγχο, 

επιτήρηση όλου του περιβάλλοντος χώρου.   

10.Υποχρεούται η ανάδοχος εταιρεία στην παροχή κατάλληλου εξοπλισμού   στο 

προσωπικό της   φύλαξης του ΧΥΤΑ (παροχή ασύρματης επικοινωνίας, φακός 

μεγάλης εμβέλειας κτλ), στη  μεταφορά τους στο χώρο του ΧΥΤΑ Το προσωπικό της 

εταιρείας φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια αντιβαίνουσα τον ποινικό 

κώδικα. 

11.Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί αυστηρά τις διατάξεις της εργασιακής 

νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών οι οποίες σε καμιά περίπτωση 



δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, 

τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλεια των 

εργαζομένων κλπ. 

12.Απαγορεύεται η εκχώρηση υποχρεώσεων φύλακα που απορρέουν από την 

σύμβαση του αναδόχου σε οποιαδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο.     

13.Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει όλες τις απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

προβλέπει ο νόμος για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τα οποία θα είναι 

σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής 

καθώς και να απασχολεί κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι και τα εξής 

δικαιολογητικά:  

α) Άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που έχει εκδοθεί από την 

αρμόδια αρχή,  

β) θα πρέπει να συμπεριλάβουν, κατάλληλη τεκμηρίωση με σκοπό να αποδείξουν την 

εμπειρία τους σε εκτέλεση υπηρεσιών με αντικείμενο υπηρεσιών φύλαξης. 

Συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά (σε μορφή πίνακα) των υπηρεσιών που έχουν 

προσφέρει, βάσει παραστατικών (τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) ή ασφαλιστικών 

εισφορών, τα τελευταία τρία έτη.  

  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, ότι το προσωπικό που θα 

απασχολήσει, θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ομαλή 

λειτουργία του ΧΥΤΑ και θα αποτελείται, σύμφωνα και με τα όσα αναγράφονται 

στον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δι.Α.Νο.Χ. ΑΕ, από  άτομα με τα 

παρακάτω προσόντα : 

- Τουλάχιστον Τέσσερις (4) Φύλακα-Ζυγιστή, με απολυτήριο τίτλο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   Οι Φύλακες-Ζυγιστές που θα εργάζονται 

κατά τις ώρες λειτουργίας του ΧΥΤΑ (08:00-16:00), θα πρέπει να κατέχουν 

γνώσεις Η/Υ για τις ζυγίσεις των εισερχόμενων απορριμμάτων. 

- Έναν (1) εργάτη γενικών καθηκόντων-κουμανταδόρο ΥΕ. 

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος που πληροί τους όρους συμμετοχής του στο 

διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των 

δράσεων, συμπεριλαμβανομένου των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολουμένων 



στο έργο, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εξόδου δύναται να προκύψει και αφορά 

τους συγκεκριμένους - τουλάχιστον – πέντε (5) απασχολούμενους.  

 

Η περιγραφή της εργασίας κάθε ενός από τους απασχολούμενους, αναλύεται 

διεξοδικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΥΤΑ.  

Ο προϋπολογισμός των 58.794,21 ευρώ πλέον  ΦΠΑ 17%, αφορά κάθε δαπάνη 

για την εννεάμηνη, πενθήμερη (Δευτέρα έως Παρασκευή) και 8ωρη (08:00-16:00) 

εργασία του εργάτη γενικών καθηκόντων-κουμανταδόρου. Το προγραφόμενο ωράριο 

εργασίας, αποτελεί και ωράριο λειτουργίας του ΧΥΤΑ. 

Σε περίπτωση αργιών, όπου ο ΧΥΤΑ δε λειτουργεί και συμπίπτουν με το 

εννεάμηνο χρονικό διάστημα της υπηρεσίας, ο ανάδοχος δε θα φέρει καμία ευθύνη 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο ούτε απομειούται μέρος του συνολικού ποσού που έχει να 

λάβει ούτε προβλέπεται παράταση του χρονικού διαστήματος δράσης της υπηρεσίας. 

Οι προηγούμενες δύο παράγραφοι αφορούν την θέση του εργάτη γενικών 

καθηκόντων, καθώς όσον αφορά το Φύλακα-Ζυγιστή, η εργασία του θα είναι 

κυλιόμενη, σε καμία περίπτωση βέβαια η συνολική απασχόλησή του δε θα 

υπερβαίνει τις πέντε ημέρες με αναγωγή στη βδομάδα, αλλά θα εργάζεται εκτός τις 

πρωινής (08:00-16:00) και σε απογευματινή (16:00-24:00) και νυχτερινή βάρδια 

(24:00-08:00) εναλλάξ με τους υπόλοιπους φύλακες, θα εργάζεται Σαββατοκύριακα 

και πιθανώς να εργάζεται σε επίσημες αργίες, σύμφωνα πάντα με το εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

και να προϋπολογιστούν στην προσφορά του κάθε υποψήφιου αναδόχου. Σε κάθε 

περίπτωση, ο προϋπολογισμός των 58.794,21 ευρώ πλέον ΦΠΑ 17%, αφορά - όπως 

γράφτηκε παραπάνω - οποιαδήποτε δαπάνη που μπορεί να προκύψει για την εργασία 

όλων των απασχολούμενων και η Δι.Α.Νο.Χ. ΑΕ δεν οφείλει να αποδώσει τίποτε 

παραπάνω από το ποσό που θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του κάθε 

υποψηφίου αναδόχου.  

Η πίστωση για το συγκεκριμένο ποσό θα βαρύνει το  κωδικό 61.90.99.0317 του 

προϋπολογισμού του 2019 της Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών έναρξης της 

παρεχόμενης υπηρεσίας λόγω καθυστερήσεων στην διεξαγωγή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας ή λόγω καθυστερήσεων στην έναρξη λειτουργίας των έργων για 



οποιαδήποτε αιτία, θα προβλέπεται αντίστοιχη μετατόπιση της ημερομηνίας λήξης 

της παρεχόμενης υπηρεσίας στους συμβατικούς όρους, χωρίς να υπάρχει αλλαγή 

χρονικής διάρκειας της παρεχόμενης υπηρεσίας και χωρίς αλλαγή του οικονομικού 

αντικειμένου. 

 

Η ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. ΑΕ διατηρεί τη δυνατότητα ελέγχου για τα προγραφόμενα και δύναται 

ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας που θα υπογραφεί, σε 

περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω.   

 

 

              Χίος, 19/04/2019                                                    Χίος 19/04/2019         

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

           Ο Δ/ντης  Δ/νσης Καθαριότητας &         

Ανακύκλωσης. 

                                                                                                         

 

 

 

          Σγούτας Γεώργιος                                              Γαϊτάνος Αλέξανδρος 

                                               

               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ Μονάδα  Ποσότητα 
Τιμή  

μονάδος  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ 17%) 

1 

Παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών εννέα μηνών (9) 

μηνών για τη φύλαξη - 

ζύγιση εισερχομένων 

απορριμμάτων και 

καθαριότητα του ΧΥΤΑ 2
ης

 

Διαχειριστικής  Ενότητας  

σύμφωνα με τους όρους της 

Τεχνικής Έκθεσης 

Μήνας 9  6.532,69 58.794,21 

 ΦΠΑ 17% (περίπου) 9.995,01 

 ΣΥΝΟΛΟ  68.789,22 

              

 

              Χίος, 19/04/2019                                                    Χίος 19/04/2019         

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

           Ο Δ/ντης  Δ/νσης Καθαριότητας &         

Ανακύκλωσης. 

                                                                                                         

 

 

 

          Σγούτας Γεώργιος                                              Γαϊτάνος Αλέξανδρος 

                                               

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ - 

ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 

2
ης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ»  

 
      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  58.794,21€ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ - 

ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 

2
ης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ»  

 
      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  58.794,24€ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ - 

ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 

2
ης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ»  

 
      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  58.794,24€ 

 

   



Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  

Αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσίας 

Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου η Δι.Α.Νο.Χ. Α.Ε. να αναδείξει 

ανάδοχο για την παροχή υπηρεσίας για την φύλαξη του ΧΥΤΑ 2
ης 

Διαχειριστικής 

Ενότητας Χίου.  

Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς λόγω έλλειψης 

προσωπικού, δυσχεραίνονται οι εργασίες λειτουργίας του έργου. Καθώς  η 

ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.  έχει αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

του ΧΥΤΑ οφείλει να προχωρήσει έγκαιρα τις αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να 

λειτουργήσει τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στη κείμενη νομοθεσία καθώς και να διαφυλάξει την ασφάλεια τους. 

Οι δράσεις που πρέπει να καλυφθούν αφορούν την :  

- Εργασία του Φύλακα-Ζυγιστή 

- Εργασία του Εργάτη γενικών καθηκόντων- κουμανταδόρου. 

Οι παραπάνω εργασίες  είναι άκρως απαραίτητες και αναγκαίες για την 

λειτουργία του ΧΥΤΑ και κατόπιν τούτου, για λόγους που επιτάσσει η δημόσια υγεία 

και η προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι ο ΧΥΤΑ βρίσκεται σε πολύ 

μικρή απόσταση από οικισμούς (Βέσσας, Αρμολίων, Πυργίου, Ελάτας και από 

στρατόπεδα)  και προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, η 

κάλυψη των θέσεων για τη λειτουργία των παραπάνω δράσεων, η οποία κρίνεται 

επιτακτική, ζητείται να γίνει μέσω Συνοπτικού Διαγωνισμού και μέχρι του ποσού των 

58.794,21ευρώ πλέον ΦΠΑ 17%, για χρονικό διάστημα εννέα  (9) μηνών, με έναρξη 

από την υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ - 

ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 

2
ης

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ»  

 
      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  58.794,21€ 
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.» [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

- του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 
(EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 

τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- Το Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997): «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008). 

- Τα αρ. 13-17 του Ν.4071/2012 (όπως ισχύει), της ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83/Β0, την ΚΥΑ 

ΗΠ/50910/2727/03 αι το αρ. 9  του ν. 3854/10 σχετικά με τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  

Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 α) ο προϋπολογισμός  μελέτης. 

β) η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων. 

γ) η τεχνική περιγραφή. 

δ) τη διακήρυξη του διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

Τρόπος εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό  

κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   

Εγγυήσεις 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να 

καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο 



με το 5% του συμβατικού ποσού.  

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων 

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο ανάθεση αυτής, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των δέκα 

(10) ημερών, να υπογράψει τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

Προθεσμίες 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο της παροχής 

υπηρεσίας εντός προθεσμίας εννέα  (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  

Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

Παροχής Υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους 

υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

Ενημέρωση του αναδόχου 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύμβασης που θα υπογραφεί θεωρείται ότι έχει εξετάσει 

τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε 

αξίωση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα 

οφείλονται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις καθορισμένες 

απαιτήσεις ή τους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

Τρόπος πληρωμής του αναδόχου 

Για την Παροχή Υπηρεσίας η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 58.794,21€ 

πλέον του ΦΠΑ. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 

Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειμένων 

διατάξεων. 



ΑΡΘΡΟ 12
ο
  

Παραλαβή της Υπηρεσίας 

Η παραλαβή της παρεχόμενης Υπηρεσίας θα γίνει παρουσία του αναδόχου από 

επιτροπή παραλαβής που συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν κατά 

την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της παραλαμβανόμενης Υπηρεσίας ή 

την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτής. 

 Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της 

Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η Εταιρία δικαιούται να 

προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και 

κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  

Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του 

αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 

ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ Α.Ε. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 

εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την 

καλή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται από 

το Δ.Σ. της  ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.  και τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

              Χίος, 19/04/2019                                                    Χίος 19/04/2019         

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

           Ο Δ/ντης  Δ/νσης Καθαριότητας &         

Ανακύκλωσης. 

                                                                                                         

 

 

 

          Σγούτας Γεώργιος                                              Γαϊτάνος Αλέξανδρος 

                                               

 


