
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ AΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 

 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  A.A.  4/2018 

 
 

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 

 

 
 

Κ.Α. : 20.7311.09 

 

CPV:90918000-5 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  6.190,08 € µε   Φ.Π.Α.( 24%) 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  4.    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  5.    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6.    ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 

 
                                       



 

 

II 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   
κάδων απορριµµάτων.  

   
 
                                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
    Ο ∆ήµος Καλαµάτας διαθέτει 192 βυθιζόµενους κάδους προσωρινής αποθήκευσης 
στερεών αποβλήτων, όπου συγκεντρώνονται και διακινούνται καθηµερινά αρκετοί 
τόνοι απορριµµάτων. 
   Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών  για το  πλύσιµο και 
απολύµανση των κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων.  
   Η καλή λειτουργική κατάσταση των κάδων έχει άµεση σχέση µε την υγιεινή 
προσωρινή αποθήκευση των απορριµµάτων καθώς και µε την αισθητική που δίνει 
στους πολίτες ο αστικός εξοπλισµός. Οι όποιες εργασίες δεν είναι δυνατό να 
πραγµατοποιηθούν στο σύνολό τους από το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου που δεν 
επαρκεί ούτε για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
Επίσης ο ∆ήµος δεν διαθέτει το ανάλογο πλυστικό µηχάνηµα µε τα εξαρτήµατά του, 
που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών. 
Η παροχή υπηρεσίας έχει στόχο την αναβάθµιση της παρεχόµενης υπηρεσίας 
καθαριότητας για την εξυπηρέτηση των δηµοτών. 
 Οι εργασίες πλυσίµατος & απολύµανσης  κάδων απορριµµάτων θα γίνουν στην 
∆ηµοτική Ενότητα Καλαµάτας.  

               
Η τιµολόγηση των άρθρων έγινε ύστερα από αναζήτηση από το ελεύθερο 

εµπόριο. 
Προϋποθέσεις εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών:  
Ο εργολάβος θα διαθέτει πλυστικό µηχάνηµα  µε όλα τα εξαρτήµατα που θα 

χρειασθούν για να φέρει σε πέρας την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου το 
απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό και θα τελεί πάντα κάτω από την 
επίβλεψη της υπηρεσίας.  
Οι παραπάνω εργασίες θα βαρύνουν τον Κ.Α.: 20.7311.09 µε τίτλο «Εργασίες 
πλυσίµατος και απολύµανσης κάδων απορριµµάτων» του Τεχνικού 
Προγράµµατος 2018 του ∆ήµου Καλαµάτας, µε ψηφισµένη πίστωση 6.190,08  € και 
πηγή χρηµατοδότησης  ∆.Π.   

         Για τη ανάθεση και  εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις: Του  Ν. 
4412/2016  (ειδικά τα άρθρα 116 και 117) , οι διατάξεις του Ν.3463/2006  (άρθρο 
209)  και συναφών νόµων. 
 

 
                   
              ΚΑΛΑΜΑΤΑ    29/3/2018 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 
Ο ∆/ΝΤΗΣ  

 
 
 

  
 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 
 



 

 

III 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   
κάδων απορριµµάτων.  

   
                   

                                                                                                        
                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 
      Το αντικείµενο των εργασιών περιλαµβάνει γενικά την πλύση και απολύµανση 
κάδων  απορριµµάτων στον ∆ήµο Καλαµάτας και συγκεκριµένα στην ∆ηµοτική 
Ενότητα Καλαµάτας.  
         Αναλυτικά  οι εργασίες  που θα γίνουν  είναι :  
 Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   κάδων απορριµµάτων. 
      Οι εργασίες περιλαµβάνουν πλύση  & απολύµανση  κάδων απορριµµάτων 
συνολικού αριθµού 192 τεµαχίων και η διαδικασία καθαρισµού είναι η εξής: 

    Άνοιγµα του κάδου  µε ειδικό µηχανολογικό εξοπλισµό και ανέβασµα σταδιακά 
του κάδου σε ύψος περίπου 2,5 µέτρων καθαρίζοντας τον µε πιεστικό µηχάνηµα 
από πάνω προς τα κάτω εσωτερικά και εξωτερικά ( τα λύµατα πέφτουν στην θήκη 
του κάδου ). Αφαιρούνται όλα τα σκουπίδια που τυχόν έχουν οι κάδοι και πλένεται  
µε  πιεστικά µηχανήµατα η θήκη του πρώτου, κάδου, στη συνέχεια γίνεται  
αναρρόφηση των λυµάτων  µε αντλίες .  
Τα λύµατα θα διοχετεύονται σε ειδικό φορτηγό βυτίο του αναδόχου και 
µεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού. 
Τέλος γίνεται απολύµανση στην θήκη του κάδου, στον κυρίως κάδο και στο καπάκι 
του πηγαδιού.     

     
Προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών:  

     Ο εργολάβος θα διαθέτει πλυστικό µηχάνηµα  µε όλα τα εξαρτήµατα που θα 
χρειασθούν για να φέρει σε πέρας την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου το 
απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό και θα τελεί πάντα κάτω από την 
επίβλεψη της υπηρεσίας.  
    Επίσης ο εργολάβος θα µεριµνεί για την τήρηση των µέτρων ασφάλειας του 
προσωπικού και προς τρίτους (σήµανση, ανακλαστικά γιλέκα κ.τ.λ. ). Η 
αποµάκρυνση των προϊόντων καθαρισµού από τη θέση εργασίας θα γίνεται σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα µε ευθύνη του εργολάβου. 

 
 
 
 

                   
 

            ΚΑΛΑΜΑΤΑ    29/3/2018 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  

 
 
 

  
 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 



 

 

IV 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   
κάδων απορριµµάτων.  

 
 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
 Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   κάδων απορριµµάτων.    
 Περιλαµβάνει το πλύσιµο και την απολύµανση του κάδου, την δαπάνη για το 
προσωπικό που θα εργαστεί, των εργαλείων και µηχανηµάτων κάθε τύπου που θα 
απαιτηθούν και τα αναλώσιµα που θα χρησιµοποιηθούν, απολυµαντικά κτλ. 
 Τιµή ανά  τεµαχίου κάδου: είκοσι έξι ευρώ  (26 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
            ΚΑΛΑΜΑΤΑ    29/3/2018 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 
Ο ∆/ΝΤΗΣ  

 
 
 

  
 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   
κάδων απορριµµάτων.  

 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 
ΠΟΣ/ΤΑ 

1 Πλύσιµο  και απολύµανση  κάδων 
απορριµµάτων.  

Τεµ. 192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ΚΑΛΑΜΑΤΑ  29/3/2018 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ 

 
 
 

  
 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   
κάδων απορριµµάτων.  

 
 
 
 
                                      Προϋπολογισµός µελέτης 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣ/Τ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € 

∆ΑΠΑΝΗ € 

1 Πλύσιµο  και απολύµανση  κάδων 
απορριµµάτων.  

Τεµ. 192 26,00 € 

4.992,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ        

4.992,00 € 
  Φ.Π.Α. 24%       1.198,08 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       6.190,08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ΚΑΛΑΜΑΤΑ    29/3/2018 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  

 
 
 

  
 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

 
 
 
 

               
 
 
 



 

 

VII 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   
κάδων απορριµµάτων.  

 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣ/Τ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. € 

∆ΑΠΑΝΗ € 

1 Πλύσιµο  και απολύµανση  κάδων 
απορριµµάτων.  

Τεµ. 192 ……...€ 

……………. 
  ΣΥΝΟΛΟ        

……………. 
  Φ.Π.Α. 24%       ……………. 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ………………………….2018 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

   

   

   

  Σφραγίδα και υπογραφή 

 
                            
 
 
 
                                       

 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIII 

 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   
κάδων απορριµµάτων.  

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

   1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
     Το αντικείµενο των εργασιών περιλαµβάνει την πλύση και απολύµανση κάδων  
απορριµµάτων στον ∆ήµο Καλαµάτας.  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν µε ανάθεση σε εργολάβο και η ισχύς της 
σύµβασης θα είναι για πέντε (5)  µήνες από την ηµέρα υπογραφής της. 

 
    Προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών: 

     Ο εργολάβος θα διαθέτει πλυστικό µηχάνηµα  µε όλα τα εξαρτήµατα που θα 
χρειασθούν για να φέρει σε πέρας την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου, το 
απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό και θα τελεί πάντα κάτω από την 
επίβλεψη της υπηρεσίας.  
    Επίσης ο εργολάβος θα µεριµνά για την τήρηση των µέτρων ασφάλειας του 
προσωπικού και προς τρίτους (σήµανση, ανακλαστικά γιλέκα κ.τ.λ. ). Η 
αποµάκρυνση των προϊόντων καθαρισµού από τη θέση εργασίας θα γίνεται σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα µε ευθύνη του εργολάβου. 

 
       Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα µελέτη 
04/2018 της ∆/νσης  ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Οχηµάτων.  
  
2.   ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
    Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων, και  σήµανση του χώρου εργασίας. 
Θα κάνει γνωστό µε δήλωσή του, στην υπηρεσία, το όνοµα του υπεύθυνου 
ασφαλείας ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες που θα εκτελούνται. 
   Τα µέτρα ασφαλείας και τα υποδήµατα του προσωπικού θα βαρύνουν οικονοµικά 
αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. Όλο το προσωπικό θα φορά φόρµες εργασίας 
και υποδήµατα ασφαλείας και θα πρέπει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια στο χώρο 
εργασίας του. 
          
3. ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Καθηµερινά ο ανάδοχος θα συµπληρώνει ηµερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα 

αναφέρονται οι χώροι στους οποίους γίνεται επέµβαση από το συνεργείο του. 

 

4.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Η ζητούµενη παροχή υπηρεσιών «Εργασίες πλυσίµατος και απολύµανση   

κάδων απορριµµάτων» του ∆ήµου Καλαµάτας, απαιτεί για την υλοποίησή της 

εξειδικευµένη και συνδυασµένη γνώση στον τοµέα της καθαριότητας και 

απολύµανσης σε κάδους απορριµµάτων.  

   Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόµους τους σχετικούς 
µε την εργασία, εργατική νοµοθεσία, ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις 
διατάξεις για αµοιβές, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών 
παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων κ.λπ. και θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών 
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αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς 
φορείς, τους εργαζοµένους του και σε κάθε τρίτο. 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας, ουδεµία ευθύνη έχει για τις υποχρεώσεις αυτές του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ηµέρα ανάληψης εργασίας τα 
ονοµατεπώνυµα του προσωπικού του στο αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας. 
       Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
 Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή σε οποιοδήποτε άλλο 
ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωµένος να το ασφαλίσει και να αποδεικνύει τα 
παραπάνω όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά θα διακόπτεται η πληρωµή του. 
      Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του έναντι του  
∆ήµου Καλαµάτας. 
  Ο ανάδοχος αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει 
ως προς την συνέπεια, την συµπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται 
η σωστή εκτέλεση των εργασιών. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει καµία αστική ή 
ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους του προσωπικού του αναδόχου και η 
υποχρέωση του εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της αµοιβής στον ανάδοχο 
σύµφωνα µε την σύµβαση. 

   Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να 
υλοποιήσει µε τρόπο άρτιο, όλες τις επιµέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στη 
παρούσα µελέτη, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές απαιτήσεις. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών σε αιτήµατα του ∆ήµου Καλαµάτας που έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες που 
ανέλαβε. 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο έλεγχος θα γίνεται καθηµερινά κατά  την εκτέλεση των εργασιών. 

Οι πληµµελείς εργασίες θα αναφέρονται στο ηµερολόγιο εργασιών επιµέτρησης 

της αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής µε εκτίµηση ποσοστού επί τοις %, που θα 

επισύρει ανάλογη εκατοστιαία µείωση στην πληρωµή για τις εργασίες που θα 

πιστοποιηθούν. 

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 Η πληρωµή θα γίνει µετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους 

εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας. Το ποσόν της πληρωµής θα ισούται µε τη 

πιστοποιηµένη δαπάνη των εργασιών. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  

Η πληρωµή θα γίνεται µετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλµατος 
πληρωµής. 

 

 

7. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
         Για τη ανάθεση και  εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νοµοθετηµάτων:  
      - του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
      - του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

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

     - του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

     - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
      - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

     - οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) 
και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που 
εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της. 
 

 

 

 

 

 

 

                 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/3/2018 
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  

 
 
 

  
 

ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΚΟΚΚΩΝΙΑ ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

 

 

                     
 


