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Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την 

ανάθεση σύμβασης εργασιών αποκομιδής 3.500 tn ΑΣΑ 

από τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

H παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες αποκομιδής Α.Σ.Α. (αστικών στερεών 

αποβλήτων) από όλες τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τα 

συλλεγόμενα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από 

την υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την αποκομιδή Α.Σ.Α. από τους πράσινους κάδους 

(πλαστικούς και μεταλλικούς) και πέριξ αυτών. 

 

1.1 Αποκομιδή απορριμμάτων  

Η αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω της μεγάλης πληθυσμιακής διακύμανσης η 

οποία οφείλεται στην έντονη τουριστική κίνηση που παρατηρείται τους καλοκαιρινούς 

μήνες, στο γεγονός της αυξημένης ποσότητας ογκωδών αντικειμένων λόγω των 

προετοιμασιών για την θερινή περίοδο από το πλήθος των τουριστικών καταλυμάτων  

διακρίνεται στις ακόλουθες περιόδους:  

1.  Χαμηλή Περίοδος (1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου ή εκατόν πενήντα μία (151) 
ημέρες 

2.  Μεσαία Περίοδος (Οκτώβριος, Απρίλιος και Μάιος ή ενενήντα δύο (92) ημέρες) 
3.  Υψηλή Περίοδος (1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου ή εκατόν είκοσι δύο (122) 

ημέρες)  
 

 

 

 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ: 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Α.Σ.Α. 

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 195.300,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(Κ.Α. Εξόδων 20.6277.001/2021) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 



Το τρέχον χρονικό διάστημα το προσωπικό και τα οχήματα που διαθέτει το 

τμήμα Καθαριότητας δεν επαρκεί για την αποκομιδή των απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) 

της υψηλής περιόδου. Επιπροσθέτως είναι αυξημένες κατά την υψηλή και 

μεσαία περίοδο οι ανάγκες διατήρησης ενός ικανοποιητικού επιπέδου 

καθαριότητας η οποία είναι βασική παράμετρος προσέλκυσης τουριστών και 

εξασφάλισης ποιότητας για την εργασία του προσωπικού που εξυπηρετεί και 

παρέχει στους παραθεριστές, αλλά και στην μη μείωση και αλλοίωση του 

φυσικού κάλους του νησιού για τους μόνιμους και μη κατοίκους. Όλα αυτά θα 

συμβάλλουν σε μία επιτυχημένη αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.  

Γι’ όλους τους ανωτέρω λόγους είναι ανάγκη να ανατεθεί η αποκομιδή των 

Α.Σ.Α. σε εξωτερικούς αναδόχους, προκειμένου άμεσα να καλυφθούν οι ανάγκες 

και να προστατευθεί η δημόσια υγεία και αισθητική.   

Η συμβατική ποσότητα αποκομιδής απορριμμάτων για το σύνολο του Δήμου 
θα είναι 3.500 τόνοι, ενώ η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών θα είναι 
μέχρι 31-12-2021. Η σύμβαση λήγει αυτόματα με την συμπλήρωση της 
αποκομιδής των 3.500 tn. Εφόσον μέχρι την λήξη της χρονικής διάρκειας της 
Σύμβασης δεν έχει συλλεχθεί η ανωτέρω συμβατική ποσότητα θα επέλθει και η 
λήξη της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του αναδόχου. 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου 

ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές των αστικών κέντρων, χωριών, 

οικισμών ορεινών και μή, εντός ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, παραλιακών ζωνών 

κ αι εν γένει σε όλο την έκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας   

(οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, οικισμοί, παραλίες 

κλπ) εντός ή πέριξ των τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων που έχουν 

τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης. Ακόμη ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή 

των απορριμμάτων στις θέσεις που θα υποδειχθούν και τοποθετηθούν από τον Δήμο 

κάδοι απορριμμάτων είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του υποδείξει η Δημοτική 

αρχή που η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. 

Οι εργάτες θα παραλαμβάνουν χωρίς αντίρρηση όλα τα απορρίμματα που θα τους 
παραδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου είτε αυτά 
βρίσκονται μέσα σε κάδους, είτε έξω από αυτούς μέσα σε πλαστικές σακούλες, είτε 
ελεύθερα στον δρόμο και ειδικότερα:                             

 απορρίμματα των οικιών, ιδρυμάτων, εκκλησιών, σχολείων, καταστημάτων, 
εστιατορίων, ξενοδοχείων, γραφείων, κλπ.                                          

 απορρίμματα που προέρχονται από καθαρισμό οδών, πλατειών και άλλων 
κοινόχρηστων χώρων (παιδικές χαρές κ.τ.λ.).      
        

    Οι εργάτες της Αναδόχου με αποκλειστική τους ευθύνη θα επαναφέρουν τους 
κάδους στις ορισμένες από τον Δήμο θέσεις. Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα 
γίνεται από όλες τις περιοχές που ορίζονται από τη Διακήρυξη. 

 

 



Υψηλή Περίοδος (1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου)                        

Η συλλογή των Α.Σ.Α. γίνεται επτά ημέρες την εβδομάδα και περιλαμβάνει τις εξής 

διαδρομές :       

Δημοτική Ενότητα Κασσωπαίων : Δύο δρομολόγια ημερησίως. Εντός αυτών των 

δρομολογίων τρεις φορές την εβδομάδα θα γίνεται περισυλλογή στις ορεινές 

περιοχές των Σινιών και του Νησακίου                                                               

Δημοτική Ενότητα Θιναλίων : Τρία δρομολόγια ημερησίως. Δύο για την χαμηλή 

ζώνη και ένα για την ενδοχώρα. Στα χωριά Περίθεια - Επίσκεψη – Σφακερά – 

Πλάτωνας – Ξανθάτες – Νυμφές αποκομιδή τρεις φορές την εβδομάδα, και στα 

χωριά Λούτσες – Π.Περίθεια – Λαύκι – Πετάλεια – Κληματιά δύο φορές την 

εβδομάδα.                                                                                                       

Δημοτικές Ενότητες Εσπερίων/Αγ. Γεωργίου : Τέσσερα δρομολόγια ημερησίως. 

Στοχός τους είναι να γίνεται αποκομιδή στα χωριά της ενδοχώρας 2 ή/και 3 φορές 

την εβδομάδα. 

 

Μεσαία Περίοδος (1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου)                        

Η συλλογή των Α.Σ.Α. γίνεται έξη ημέρες την εβδομάδα και περιλαμβάνει τις εξής 

διαδρομές :       

Δημοτική Ενότητα Κασσωπαίων : Δύο δρομολόγια ημερησίως. Εντός αυτών των 

δρομολογίων δύο φορές την εβδομάδα θα γίνεται περισυλλογή στις ορεινές περιοχές 

των Σινιών και του Νησακίου                                                                                

Δημοτική Ενότητα Θιναλίων : Δύο δρομολόγια ημερησίως. Στα χωριά Περίθεια - 

Επίσκεψη – Σφακερά – Πλάτωνας – Ξανθάτες – Νυμφές αποκομιδή δύο φορές την 

εβδομάδα, και στα χωριά Λούτσες – Π.Περίθεια – Λαύκι – Πετάλεια – Κληματιά μία 

φορά την εβδομάδα.                                                                                        

Δημοτικές Ενότητες Εσπερίων/Αγ. Γεωργίου : Τρία δρομολόγια ημερησίως. 

Στοχός τους είναι να γίνεται αποκομιδή στα χωριά της ενδοχώρας 2 φορές την 

εβδομάδα. 

 

Χαμηλή Περίοδος (1η Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου)         

Η συλλογή των Α.Σ.Α. γίνεται πέντε ημέρες την εβδομάδα και περιλαμβάνει τις εξής 

διαδρομές :       

Δημοτική Ενότητα Κασσωπαίων : Ένα δρομολόγιο ημερησίως. Δύο φορές την 

εβδομάδα στις ορεινές περιοχές των Σινιών και του Νησακίου.                        

Δημοτική Ενότητα Θιναλίων : Δύο δρομολόγια ημερησίως. Στα χωριά Περίθεια - 

Επίσκεψη – Σφακερά – Πλάτωνας – Ξανθάτες – Νυμφές αποκομιδή μία φορά την 

εβδομάδα, και στα χωριά Λούτσες – Π.Περίθεια – Λαύκι – Πετάλεια – Κληματιά μία 

φορά την εβδομάδα.                                                                                        

Δημοτικές Ενότητες Εσπερίων/Αγ. Γεωργίου : Δύο δρομολόγια ημερησίως. 

Στόχος τους είναι να γίνεται αποκομιδή στα χωριά της ενδοχώρας δύο φορές την 

εβδομάδα. 



Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των δρομολογίων θα συντάσσεται από τις υπηρεσίες του 

Δήμου και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το προσωπικό του σύμφωνα 

με την παραπάνω συχνότητα αποκομιδής. 

Συνολικά για την εκτέλεση της συλλογής και μεταφοράς αστικών στερεών 

αποβλήτων υπολογίζεται ότι απαιτούνται:             

- Τέσσερα (4) απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου με συμπίεση τύπου 

πρέσας μικτού βάρους από 22tn και άνω, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

(euro 4,  euro 5).                                                                                                             

- Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα μικρό (για την ενδοχώρα) κλειστού τύπου με 

συμπίεση τύπου πρέσας μικτού βάρους έως 17tn περίπου, σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (euro 3, euro 4,  euro 5).                                                                                                               

- Ένα (1) μικρό απορριμματοφόρο (για την ενδοχώρα) όχημα κλειστού τύπου και 

μικτού βάρους 16tn περίπου, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (euro 3, euro 

4,  euro 5).                                                                                                                        

- Ένα εφεδρικό (1) απορριμματοφόρο όχημα κλειστού τύπου και μικτού βάρους 22tn 

περίπου, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (euro 4,  euro 5).  

Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται σε 157.500,00 € με τον ΦΠΑ 24% γίνεται 

συνολικά 195.300,00 € και η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 20.6277.001 «Δαπάνες 

συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων μέσω δημοσίων συμβάσεων 

(Ανάθεση σε εργολάβο)»,                                                                                                 

(CPV 90511000-2 : Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων). 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, για όσες προσφορές  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης 
σύμφωνα με τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις του Ν.4412/16 . 

 

Αχαράβη,  16/06/2021  

Ο συντάξας Θεωρήθηκε 
Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  

  

Νικόλαος   Βλάχος 
ΠΕ/Γεωτεχνικών 

Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Α. Η τιμή του τιμολογίου αφορά κάθε μονάδα είδους (Τόνος βάσει ζυγολογίων), το 

οποίο πληροί τις προδιαγραφές της Μελέτης.   

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

σύμφωνα με την μελέτη, δηλαδή η δαπάνη απασχόλησης οχημάτων, μηχανημάτων, 

οδηγών ή εργατών, οι δαπάνες ασφάλισης, συντήρησης, καυσίμων και λιπαντικών 

των οχημάτων & μηχανημάτων, οι νόμιμες κρατήσεις, και κάθε δαπάνη μη ρητώς 

αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

υπηρεσιών. 

Γ.  Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

Β΄ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

Για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, κατά τις προδιαγραφές της Μελέτης : 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  

Περισυλλογή και μεταφορά σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων από πλαστικούς ή 

μεταλλικούς κάδους από την ΔΕ Κασσωπαίων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ 

Τεμπλονίου ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον Δήμο . 

Τιμή ανά Τόνο : 45,00 €  ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ) 

 

 

 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ: 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Α.Σ.Α. 

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 195.300,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(Κ.Α. Εξόδων 20.6277.001/2021) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 



Αχαράβη,    16/06/2021  

Ο συντάξας Θεωρήθηκε 
Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  

  

Νικόλαος   Βλάχος 
ΠΕ/Γεωτεχνικών 

Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Κωδικός CPV Περιγραφή CPV Ποσότητα Ποσό (€) 

90511000-2 (Υπηρεσίες 

αποκομιδής 

απορριμμάτων) 

Δαπάνες αποκομιδής 

απορριμμάτων Α.Σ.Α.  στον 

ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

3.500,00tn 157.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.     157.500,00 

Φ.Π.Α. 24%    37.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.    195.300,00 

 

 

Αχαράβη,    16/06/2021  

Ο συντάξας Θεωρήθηκε 
Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  

  

Νικόλαος   Βλάχος 
ΠΕ/Γεωτεχνικών 

Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

 

 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ: 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Α.Σ.Α. 

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 195.300,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(Κ.Α. Εξόδων 20.6277.001/2021) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 



 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

H παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες αποκομιδής Α.Σ.Α. (αστικών στερεών αποβλήτων) 

από όλες τις περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα 

μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την αποκομιδή Α.Σ.Α. από τους 

πράσινους κάδους (πλαστικούς και μεταλλικούς) και πέριξ αυτών.                                                                                                                           

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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

διατάξεις:  

1) Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»          
Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»        
2) Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»                                
3) 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.           
4) Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»    
5) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”                   
6) Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 

 

 

 
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ: 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ Α.Σ.Α. 

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΫΠ. : 195.300,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) 

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(Κ.Α. Εξόδων 20.6277.001/2021) 

 ΧΡΗΣΗ : 2021 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 



7) Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) 
«Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες 
ΟΤΑ α' και β' βαθμού».                                                                                                              
8) Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρα 63 & 66                                                                      
9) Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»                                                 
10) Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή 
ΕΣΗΔΗΣ»                                                                                                                                         
11) Του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 
Όπως ισχύουν σήμερα , καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                                                                 

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης για τις υπηρεσίες ανέρχεται σε 157.500,00 € μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, δηλαδή σε 195.300,00 € με το ΦΠΑ 24%. 

ΑΡΘΡΟ 4ο :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ  

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
για όσες προσφορές ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,                                                                                 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),                                                                

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και                                      

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 



εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΉΔΉΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 
χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 

Ο ενιαίος ηλεκτρονικά κατατιθέμενος φάκελος πρέπει να περιέχει : 

α) Το σύνολο των κάτωθι δικαιολογητικών: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο 
κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η 
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 

Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν 
λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ 
μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 
Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η υποχρέωση 
αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Για τα νομικά πρόσωπα στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προστίθενται και τα 
απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα- αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, ώστε να 
προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κ.λ.π. (καταστατικό, 
ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ) με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους.  

6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 



8. Αντίγραφα απαιτούμενων αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων, ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων, πληρωμών τελών κυκλοφορίας οχημάτων κλπ. Τα οχήματα θα πρέπει να 

πληρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται από την  Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής 

– μεταφοράς  μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου . 

9. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής – 

μεταφοράς  μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.  

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

 Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της 
συγκεκριμένης εταιρείας. 

 Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της 
Ε.Π.Ε. 

 Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. - Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη 
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη 
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην 
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Ακολουθούν τα προβλεπόμενα σχετικά με την  διαδικασία κατακύρωσης και υπογραφής της 
σύμβασης  (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

Η συμβατική ποσότητα αποκομιδής απορριμμάτων για τον Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας 
είναι 3.500 τόνοι, ενώ η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών θα είναι μέχρι 31-12-2021. 
Η σύμβαση λήγει αυτόματα με την συμπλήρωση της περισυλλογής των 3.500 tn το 
αργότερο μέχρι τις 31-12-2021. Εάν επέλθει η τριακοστή πρώτη του Δεκεμβρίου η 
σύμβαση επίσης λήγει αυτόματα ακόμα κι αν δεν έχει συλλεχθεί όλη η συμβατική ποσότητα 
(3.500 τόνοι), χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του αναδόχου. 



ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης και η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Διευθυντής, Προϊστάμενος 
και επόπτης της Υπηρεσίας) η οποία και θα συντάξει το πρωτόκολλο παραλαβής και την 
πιστοποίηση των εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο προϋπολογισμός μελέτης για τις υπηρεσίες ανέρχεται σε 195.300,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6277.001 «Δαπάνες 
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων μέσω δημοσίων συμβάσεων 
(Ανάθεση σε εργολάβο)», (CPV  90511000-2 : Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων).                                                             
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με την 
προσκόμιση των ζυγολογίων, μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής του 
αντικειμένου της Σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από 
μέρους του Αναδόχου όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος 
πληρωμής. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.   

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Α) Ο Ανάδοχος είναι υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών και ασφαλιστικών εισφορών 
στο προσωπικό που θα απασχοληθεί, καθώς και για την ασφάλιση του οχήματος που θα 
χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.                                                                                                                                
Β) Σε εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 
του επαγγελματικού κινδύνου, ο ανάδοχος 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.                                     
Γ) Ο Ανάδοχος ευθύνεται εξ ολόκληρου για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτο από 
αυτόν, κατά την  εκτέλεση των εργασιών.                                                                                       
Δ) Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση των ανωτέρω προθεσμιών μπορούν να 
επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έκπτωση του 
αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ   

Οι τιμές προ ΦΠΑ δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της Σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 13ο: 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 14ο: 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 15ο:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, οι όροι της  
σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.                                                                   
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα από την εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της 
στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 

Άρθρο 16ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Αναθέτουσας για την έγκριση της ανάθεσης 
προς τον ανάδοχο, και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
καλείται αυτός να υπογράψει τη σύμβαση, και να προβεί στην έναρξη των εργασιών εντός 
5 ημερών. Τη σύμβαση θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος.                                                         
Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί 
χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην προκήρυξη ή στα τεύχη του 
διαγωνισμού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.                                      
Τόπος παροχής υπηρεσιών: τόπος εργασίας του αναδόχου είναι οι περιοχές των έργων, 
όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη, και καλύπτουν το σύνολο της 
εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. 

Άρθρο 17ο ΒΛΑΒΕΣ-ΤΡΟΧΑΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, βλάβης ελαστικού, τροχαίου ατυχήματος, ή οτιδήποτε 
καθιστά αδύνατη την λειτουργία ενός απορριμματοφόρου ο ανάδοχος οφείλει αυθημερόν 
να το αντικαταστήσει με το εφεδρικό. Στην ακραία περίπτωση που θα υπάρξει βλάβη δύο 
οχημάτων ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία αυθημερόν ώστε να 
υπάρξει επαναπρογραμματισμός των εργασιών. 

  

Αχαράβη,   16/06/2021  

Ο συντάξας Θεωρήθηκε 
Ο Αναπληρωτής Τμηματάρχης  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  

  

Νικόλαος   Βλάχος 
ΠΕ/Γεωτεχνικών 

Χρήστος Κορμαρής 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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