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ΠΑΛΑΙΡΟΤ 

90512000-9 cpv 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΘ   20/2021 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 648.309,17 € 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

1. Γενικά 

Η παροφςα μελζτθ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 521.763,97 € (πλζον του κατά νόμον Φ.Ρ.Α.)  

αφορά ςτθν  μεταφόρτωςθ και μεταφορά των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (Α.Σ.Α.) του Διμου 



 

Σελίδα 3 

Βόρειασ Κζρκυρασ και τελικι διάκεςθ ςτον Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου, κακ’ υπόδειξιν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

με μζςα και προςωπικό του Αναδόχου, και φυςικά με  χριςθ καλάςςιου μζςου μεταφοράσ. 

 Η προςωρινι αυτι διαχείριςθ επηβάιιεηαη α) γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπηεί ε δεκόζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ από ηε ζπζζώξεπζε ηωλ απνξξηκκάηωλ θαη ηελ αλάγθε 

απνθνκηδήο απηώλ ε νπνία δελ επηδέρεηαη αλαβνιή θαη β) Τελ αλάγθε απνηξνπήο ηεο ζπζζώξεπζεο 

απνβιήηωλ ζε Φώξνπο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήηωλ θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο 

θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο ζηνλ Γήκν Βόξεηαο Κέξθπξαο..   

        Ο Διμοσ Βόρειασ Κζρκυρασ 

υποχρεοφται, λα κεηαθέξεη ηα αλωηέξω Αζηηθά Σηεξεά Απόβιεηα (Α.Σ.Α.) ζηνλ νξηδόκελν ζηελ παξνύζα 

λόκηκα ιεηηνπξγνύληα Φώξν Υγεηνλνκηθήο Ταθήο (Φ.Υ.Τ.) Παιαίξνπ, ζηε ζέζε «Καθνπεηξηά» ηνπ Γήκνπ 

Αθηίνπ - Βόληηζαο, ηεο 3εο ΓΔΝ Αηηωιναθαξλαλίαο, Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, θαηαβάιινληαο ην ηζρύνλ 

ηέινο ρξήζεο ζηνλ ΦΟΓΣΑ 3εο ΓΔΝ Αηηωιναθαξλαλίαο, ππνρξενπκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ λα ηα απνδέρεηαη 

ζύκθωλα κε τθν Αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΔΑ/106722/2313 (ΦΕΚ 4978 Βϋ 11-11-2020). 

 

Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ κα είναι για ζνα χρόνο από τθν υπογραφι τθσ ι μζχρι εξαντλιςεωσ των 

6.166,97 τόνων οι οποίοι κα προζρχονται αποκλειςτικά από τον Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ. 

 

Οι υπολογιςμοί για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω υπθρεςιϊν κα γίνουν ςε ςυμφωνία με τθν ΚΥΑ 

114218/1997 «Κατάρτιςθ πλαιςίου προδιαγραφϊν και γενικϊν προγραμμάτων διαχείριςθσ 

ςτερεϊν αποβλιτων». 

 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΒΟΕΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 

  ΠΛΘΘΤΜΟ 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 3.431 

Σοπικι Κοινότθτα Αγίου Ακαναςίου 192 

Σοπικι Κοινότθτα Αγροφ 365 

Σοπικι Κοινότθτα Αρκαδάδων 90 

Σοπικι Κοινότθτα Αρμενάδων 177 

Σοπικι Κοινότθτα Αφιϊνοσ 297 

Σοπικι Κοινότθτα Δάφνθσ 290 

Σοπικι Κοινότθτα Δροςάτου 146 

Σοπικι Κοινότθτα Καββαδάδων 651 

Σοπικι Κοινότθτα Καςτελλάνων Γφρου 106 

Σοπικι Κοινότθτα Μεςαριάσ 224 

Σοπικι Κοινότθτα Πάγων 511 

Σοπικι Κοινότθτα Ραχτάδων 179 

Σοπικι Κοινότθτα Χωρεπιςκόπων 203 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΠΕΡΙΩΝ 6.990 

Δθμοτικι Κοινότθτα Αυλιωτϊν 1.276 

Δθμοτικι Κοινότθτα Καρουςάδων 1.419 

Δθμοτικι Κοινότθτα Μαγουλάδων 1.118 

Σοπικι Κοινότθτα Αγίων Δοφλων 185 

Σοπικι Κοινότθτα Αγραφϊν 274 

Σοπικι Κοινότθτα Αντιπερνϊν 202 

Σοπικι Κοινότθτα Βαλανείου 224 

Σοπικι Κοινότθτα Βελονάδων 863 

Σοπικι Κοινότθτα Καβαλλουρίου 318 

Σοπικι Κοινότθτα Περουλάδων 725 

Σοπικι Κοινότθτα ιδαρίου 386 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΘΙΝΑΛΙΟΤ 5.226 



 

Σελίδα 4 

Σοπιικι Κοινότθτα Νυμφϊν 995 

Δθμοτικι Κοινότθτα Αγίου Παντελειμονα 1207 

Σοπικι Κοινότθτα Επιςκζψεωσ 537 

Σοπικι Κοινότθτα Κλθματιάσ 289 

Σοπικι Κοινότθτα Λαυκίου 229 

Σοπικι Κοινότθτα Λουτςϊν 223 

Σοπικι Κοινότθτα Ξανκάτων 189 

Σοπικι Κοινότθτα Περικείασ 560 

Σοπικι Κοινότθτα Πεταλείασ 209 

Σοπικι Κοινότθτα φακερϊν 788 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΑΩΠΑΙΩΝ 2.185 

Δθμοτικι Κοινότθτα Καςςιόπθσ 977 

Σοπικι Κοινότθτα Γιμαρίου 218 

Σοπικι Κοινότθτα Νθςακίου 370 

Σοπικι Κοινότθτα ινιϊν 620 

ΤΝΟΛΟ 17.832  
 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΟΕΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΛΙΝΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ 799 

ΕΣΡΕΙΩΝ 7505 

ΘΙΝΑΛΙΟΥ 4195 

ΚΑΣΣΩΡΑΙΩΝ 3180 

ΤΝΟΛΟ 15.679 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΡΟ ΑΕΟΔΟΜΙΟ ΚΕΚΥΑΣ 

ΔΙΕΘΝΘ ΑΦΙΞΕΙ 2017 

Ιανoυάριοσ 0 

Φεβρουάριοσ 14 

Μάρτιοσ 4.667 

Απρίλιοσ 59.492 

Μάιοσ 262.079 

Ιοφνιοσ 445.991 

Ιοφλιοσ 582.126 

Αφγουςτοσ 590.278 

Σεπτζμβριοσ 474.583 

Οκτϊβριοσ 198.634 

Νοζμβριοσ 3.857 

Δεκζμβριοσ 484 

φνολο 2.622.205 

 

 

 ΠΟΟΣΘΣΕ ΤΜΜΕΙΚΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

ΣΟΝΟΙ 

Μινεσ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΠΕΡΙΩΝ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΑΩΠΑΙΩΝ 

Ιανουάριοσ 72,05 123,59 110,00 62,37 

Φεβρουάριοσ 33,33 244,61 178,85 125,30 

Μάρτιοσ 40,89 642,77 143,79 190,38 



 

Σελίδα 5 

Απρίλιοσ 114,79 223,18 148,59 98,70 

Μάιοσ 39,96 297,90 272,17 163,49 

Ιοφνιοσ 30,17 136,94 141,40 95,33 

Ιοφλιοσ 108,68 677,38 730,02 134,07 

Αφγουςτοσ 72,91 687,45 581,33 287,85 

επτζμβριοσ 32,19 613,10 483,88 184,36 

Οκτϊβριοσ 53,12 424,53 277,09 347,66 

Νοζμβριοσ 26,01 245,05 116,37 598,36 

Δεκζμβριοσ 103,5 154,20 207,78 41,77 

ΔΘΜ. 
ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΠΕΡΙΩΝ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΑΩΠΑΙΩΝ 

ΣΟΝΟΙ 727,60 4.470,70 3.391,27 2.329,64 

ΤΝΟΛΟ 10.919,21 τόνοι 

 

Στον ανωτζρω πίνακα, αποτυπϊνονται οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ ςφμμεικτων απορριμμάτων 

του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ κατά μζςο όρο (5-ετίασ) και υπό κανονικζσ ςυνκικεσ (χωρίσ το 

παγκόςμιο πρόβλθμα του covid-19).  

Με βάςθ τισ αλλαγζσ του ιςοδφναμου πλθκυςμοφ για τα επόμενα ζτθ και χωρίσ τισ 

οικονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ, εκτιμάται ότι οι ωσ άνω ποςότθτεσ κα αγγίξουν τουσ 

11.500 tn. 

Αν λάβει κανείσ υπόψιν και το γεγονόσ τθσ αφξθςθσ διαχείριςθσ τόςο των ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν όςο και των οργανικϊν αποβλιτων, οι ετιςιεσ παραγόμενεσ ποςότθτεσ ςφμμεικτων 

απορριμμάτων αναμζνεται να εμφανίςουν μείωςθ τθσ τάξθσ του 30%, δθλ. οι ωσ άνω ποςότθτεσ 

ςτο εγγφσ μζλλον κα αγγίξουν τουσ 8.050 tn. 

 

1α.  Η Κζρκυρα είναι ζνα από το βορειότερο και δυτικότερο νθςί τθσ Ελλάδασ και του Ιονίου 

Ρελάγουσ. Βρίςκεται ςτθν είςοδο τθσ Αδριατικισ Θάλαςςασ, κοντά ςτισ Ηπειρωτικζσ ακτζσ. Οι 

βορειοανατολικζσ ακτζσ του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ ακτζσ πλθςιάηουν αρκετά (περ. 2 

χιλιόμετρα) τισ ακτζσ των Αγίων Σαράντα τθσ Αλβανίασ. Ζχει ςχιμα μακρόςτενο με 

προςανατολιςμό Α - Δ,  με μικοσ (Α-Δ) 26,84 Km και πλάτοσ (Β-Ν) 10,39 Km. Τα παράλιά του 

ζχουν ςυνολικό μικοσ 50 χιλιόμετρα περίπου και ςχθματίηουν αρκετοφσ όρμουσ και ακρωτιρια. 

Το ζδαφόσ του είναι κυρίωσ ορεινό.  

Το νθςί τθσ Κζρκυρασ είναι από τα πλζον πυκνοκατοικθμζνα νθςιά τθσ Μεςογείου, με 

πυκνότθτα πλθκυςμοφ 193 κατοίκουσ ανά Km2. Η Βόρεια Κζρκυρα ζχει  πυκνότθτα πλθκυςμό 64 

κατοίκουσ ανά Km2 τθν χειμερινι περίοδο και τθν κερινι ςυνυπολογίηοντασ τισ ξενοδοχειακζσ 

κλίνεσ και τισ κλίνεσ των ενοικιαηομζνων δωματίων αγγίηει με ςιγουριά τθν πλθκυςμιακι 

πυκνότθτα των 126 κατοίκων ανά Km2.    

Το νθςί τθσ Κζρκυρασ αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ 

χϊρασ. Οι αφίξεισ των τουριςτϊν μετά τθν κεαματικι αφξθςι τουσ τα τελευταία χρόνια, 

ςυνεχίηουν να ζχουν εν γζνει αυξθτικι τάςθ γεγονόσ το οποία αναμζνεται και τθν επόμενθ 

πενταετία. Η διαςπορά των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων επεκτείνεται ςτο ςφνολο του νθςιοφ. 

Λόγω τουριςμοφ, υπάρχει ζντονθ εποχικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ και κατά 

ςυνζπεια μία ςχεδόν κατακόρυφθ αφξθςθ των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. 

Επιπροςκζτωσ, αυξθμζνεσ κατά τθν περίοδο αυτι είναι και οι ανάγκεσ διατιρθςθσ ενόσ 

ικανοποιθτικοφ επιπζδου κακαριότθτασ θ οποία είναι βαςικι παράμετροσ προςζλκυςθσ 
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τουριςτϊν ςε ζναν προοριςμό και εξαςφάλιςθσ μίασ επιτυχθμζνθσ αειφόρου τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ. 

Η Διεφκυνςθ Τ.Υ., Ρεριβάλλοντοσ & Ρολεοδομίασ και κυρίωσ το Τμιμα Κακαριότθτασ, Ρραςίνου, 

Ρεριβάλλοντοσ & Ρολ. Ρροςταςίασ  του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ, επιτελεί ςθμαντικό ζργο, που 

άπτεται τόςο τθσ υγιεινισ όςο και τθσ αιςκθτικισ εικόνασ ενόσ από τουσ ςθμαντικότερουσ 

τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ Μεςογείου. Το ζργο αυτό, πρζπει να είναι από όλεσ τισ απόψεισ 

άρτιο, ϊςτε να μθν τεκεί ςε κίνδυνο πρωτίςτωσ θ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον αλλά και να 

εξαςφαλιςκεί ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο κακαριότθτασ ςτθν βόρεια Κζρκυρα που φιλοξενεί 

κάκε καλοκαίρι ζναν πολφ μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο, απαιτείται 

τόςο ο κατάλλθλοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (απορριμματοφόρα, ανοικτά φορτθγά, 

φορτωτζσ- εκςκαφείσ, διαμορφωτζσ γαιϊν, οχιματα τφπου hook-lift, container, κ.τ.λ.) όςο και 

ζνασ ικανόσ αρικμόσ ενόσ ζμπειρου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ. 

Λόγω τθσ μεγάλθσ θμεριςιασ παραγωγισ των απορριμμάτων και τθσ εξαιρετικά 

αυξθμζνθσ κίνθςθσ, αλλά και των αυξθμζνων χιλιομετρικϊν αποςτάςεων ςτο επαρχιακό και 

ορεινό δίκτυο του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ ειδικά τουσ κερινοφσ μινεσ, δεν είναι εφικτι θ 

απευκείασ μεταφορά και διάκεςθ όλων των απορριμμάτων ςε χϊρο διάκεςθσ ι επεξεργαςίασ 

με τα απορριμματοφόρα, κακϊσ δεν κα μπορεί να πραγματοποιθκεί θ θμεριςια ςυλλογι των 

απορριμμάτων με αποτζλεςμα να ςυςςωρευτοφν αυτά εντόσ των οικιςμϊν. 

Το γεγονόσ αυτό αφενόσ υποβακμίηει περιβαλλοντικά το αςτικό περιβάλλον του Διμου 

αφετζρου εγκυμονοφν κίνδυνοι για τθν δθμόςια υγεία. Λόγω του γεγονότοσ τθσ μθ επάρκειασ 

του αναγκαίου προςωπικοφ αλλά και του γεγονότοσ τθσ μθ επάρκειασ του αναγκαίου 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (οχιματα τφπου γάντηου, ςτακερζσ πρζςεσ, χοάνεσ κλειςτά 

container, press-container κλπ.) κρίνεται αδφνατθ θ απευκείασ μεταφορά των απορριμμάτων  

προσ τελικι διάκεςθ. 

 Για όλουσ τουσ ςθμαντικοφσ λόγουσ που αναφζρονται ςτισ δφο ανωτζρω παραγράφουσ 

είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ υπθρεςία, τθν ποιότθτα τθσ 

αποκομιδισ αλλά κυρίωσ για να μθν υπάρχει φκορά των οχθμάτων, για περιοριςμό τθσ 

κατανάλωςθσ του καυςίμου, και για περιςςότερεσ ϊρεσ που κα εξοικονομθκοφν προσ όφελοσ 

τθσ αποκομιδισ, κρίνεται αναγκαία προχπόκεςθ θ μεταφορά των Α..Α. των περιοχϊν του 

Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ να γίνεται από εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου προσ τθν 

Πάλαιρο. 

Ο Ανάδοχοσ, οφείλει να  διακζτει κατά προτεραιότθτα, αδειοδοτθμζνο χϊρο 

μεταφόρτωςθσ, ο οποίοσ εάν δεν είναι ςτθν Βόρεια Κζρκυρα κα ζχει υποχρζωςθ τθσ μεταφοράσ 

των Α.Σ.Α. από τθν Βόρεια Κζρκυρα ςτον χϊρο μεταφόρτωςθσ. Στθ ςυνζχεια τα εν λόγω 

απορρίμματα κα μεταφζρονται με κατάλλθλο εξοπλιςμό και προςωπικό του Αναδόχου προσ 

τελικι διάκεςθv ςτον (Χ.Υ.Τ.) Ραλαίρου, κατόπιν των ςχετικϊν εγκρίςεων για τθν μεταφορά τουσ. 

Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ εργαςίασ και άμεςθσ παροχισ εργαςιϊν του ανάδοχου, ορίηεται το 

ςφνολο των περιοχϊν εντόσ των ι του χϊρου μεταφόρτωςθσ . 

 

2. Μεταφόρτωςθ και μεταφορά Α..Α. του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ ςτον Χ.Τ.Σ. 
Παλαίρου προσ τελικι διάκεςθ  

Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό και το κατάλλθλο προςωπικό για τθ λειτουργία 

του Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ), και τθ μεταφορά των ΑΣΑ του Διμου Βόρειασ 

Κζρκυρασ τελικι διάκεςθ ςτον Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου. 
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Ο εξοπλιςμόσ ΣΜΑ κα εγκαταςτακεί και λειτουργιςει, εκ μζρουσ του αναδόχου, ςε 

κατάλλθλο αδειοδοτθμζνο χϊρο . 

Το ςφςτθμα για τθν μεταφόρτωςθ των απορριμμάτων που κα προτείνει κάκε διαγωνιηόμενοσ 

πρζπει να είναι επί ποινι αποκλειςμοφ κλειςτοφ τφπου, να εξαςφαλίηει τθν απ’ ευκείασ 

εκφόρτωςθ των απορριμματοφόρων.  

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι μεταλλικόσ, λυόμενοσ (ι αντίςτοιχου 

τφπου) χωρίσ να απαιτεί τθν καταςκευι παγίων εγκαταςτάςεων  και να είναι ςφμφωνοσ με τισ 

προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ιςχφουςα νομοκεςία Κ.Υ.Α. 114218/17.11.1997 (Φ.Ε.Κ. 

1016) «Κατάρτιςθ πλαιςίου Ρροδιαγραφϊν και γενικϊν προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν 

αποβλιτων» και τα ςχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και ςυγκεκριμζνα κα πρζπει: 

 Να παρζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ και αςφαλοφσ υποδοχισ δφο τουλάχιςτον 

απορριμματοφόρων κάκε φορά, ζτςι ϊςτε να ανταπεξζρχεται ςτθν αιχμι του φορτίου και να 

μθν υπάρχει κακυςτζρθςθ των οχθμάτων. 

 Να διακζτει ικανι χωρθτικότθτα ςε ωφζλιμο όγκο για τθν προςωρινι αποκικευςθ του 

απορριπτόμενου φορτίου. 

 Να επιτρζπει τθν ολοςχερι εκκζνωςι του από υλικά ςτο πζρασ τθσ λειτουργίασ του χωρίσ 

καμία χειρωνακτικι παρζμβαςθ. 

 Να μπορεί να εξυπθρετιςει τθν θμεριςια παραγωγι των απορριμμάτων τόςο το χειμϊνα 

όςο και το καλοκαίρι και να μθν μζνει αδιάκετθ ποςότθτα απορριμμάτων ςτο χϊρο 

Μεταφόρτωςθσ ςτο τζλοσ κάκε μζρασ. 

Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει το κατάλλθλο προςωπικό και να ςυντθρεί 

τον προαναφερόμενο εξοπλιςμό ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία του χϊρου 

μεταφόρτωςθσ. Στα πλαίςια αυτά κα πρζπει με ευκφνθ του αναδόχου να υπάρχει ςτο χϊρο 

χειριςτισ που με ιδιαίτερθ προςοχι να τροφοδοτεί τα οχιματα και να φροντίηει για τθν 

κακαριότθτα του χϊρου. 

Τζλοσ, ο ανάδοχοσ   αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τα παρακάτω : 

 Το ςφνολο των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν μεταφόρτωςθ των αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων (ΑΣΑ), που κα ςυγκεντρϊνονται ςτουσ χϊρουσ μεταφόρτωςθσ.  

 Τθ μεταφορά (χερςαία και καλάςςια) των ΑΣΑ θ οποία κα γίνεται ςε κακθμερινι βάςθ 

(Δευτζρα ζωσ και Κυριακι) και ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει τα απαραίτθτα 

μζςα για τθν μεταφορά (χερςαία και καλάςςια) με οχιματα κατάλλθλων προδιαγραφϊν, του 

ςυνόλου τθσ θμεριςιασ παραγωγισ, που κα προκφψει. 

 Τθν εναπόκεςθ των απορριμμάτων ςτον Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου. 

 Τθν ζκδοςθ, τιρθςθ και παράδοςθ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (εργοδότθσ), όλων των εντφπων 

που ςυνοδεφουν κάκε φορτίο (ζντυπο παρακολοφκθςθσ, ηυγολόγιο, τιμολόγιο παροχισ 

υπθρεςιϊν ) από Κζρκυρα και Αιτωλοακαρνανία. 
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2.1 Θζςθ του ζργου          

Τόποσ εργαςίασ του Αναδόχου είναι ο χϊροσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων όπου ο Ανάδοχοσ με 

δικι του ευκφνθ κα εγκαταςτιςει τον εξοπλιςμό μεταφόρτωςθσ, και ο Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ 

(ΧΥΤ) Ραλαίρου ζηε ζέζε «Καθνπεηξηά» ηνπ Γήκνπ Αθηίνπ - Βόληηζαο, ηεο 3εο ΓΔΝ Αηηωιναθαξλαλίαο, 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ι οποιοςδιποτε άλλοσ νόμιμοσ χϊροσ διάκεςθσ κακ’ υπόδειξιν τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σε περίπτωςθ που πζραν του ωσ άνω χϊρου μεταφόρτωςθσ, και κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ 

Σφμβαςθσ, υπάρχει ΣΜΑ ςε διαφορετικι περιοχι πζραν των διοικθτικϊν ορίων του Διμου τθσ 

Βόρειασ Κζρκυρασ, τότε ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει τισ ίδιεσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα 

με τθν οικονομικι του προςφορά και το Τιμολόγιο τθσ παροφςασ Μελζτθσ, και να παραλαμβάνει 

τα παραγόμενα Α.Σ.Α. με δικι του ευκφνθ από περιοχι του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ για τουσ 

λόγουσ που αναλυτικά περιγράφονται ςτθν 1α   

2.2 Προςδιοριςμόσ εργαςίασ του αναδόχου 
Ο χϊροσ μεταφόρτωςθσ κα δζχεται τα ΑΣΑ του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ, μζςω των οχθμάτων 

ςυλλογισ-μεταφοράσ (ΟΣΜ). 

Τα απορριμματοφόρα τα οποία ςυλλζγουν τα ΑΣΑ βάςει των προγραμμάτων αποκομιδισ του 

Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ, μετά τθν πλιρωςι τουσ, κα ειςζρχονται ςτον χϊρο μεταφόρτωςθσ, 

όπου κα αποκζτουν το φορτίο τουσ και κα επιςτρζφουν κενά ςτο πρόγραμμα αποκομιδισ για 

τθν ςυνζχιςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ. 

Στον χϊρο μεταφόρτωςθσ το απορριμματοφόρο όχθμα κινείται προσ τον  χϊρο εκφόρτωςθσ/ 

μεταφόρτωςθσ, όπου αφοφ προςζλκει κα αδειάηει το φορτίο του ςε κοντζινερ / κιβωτάμαξεσ του 

αναδόχου κλειςτοφ τφπου απόλυτα ςτεγανοποιθμζνων ζναντι διαρροϊν και ςτραγγιςμάτων. 

Ακολουκεί θ εκκζνωςθ-απόρριψθ του μεταφερόμενου απορρίμματοσ.  Πταν, φςτερα από 

αρκετζσ διαδικαςίεσ εκφόρτωςθσ του μεταφερόμενου απορρίμματοσ, τα κοντζινερ/ κιβωτάμαξεσ 

κλειςτοφ τφπου/ ι θμιρυμουλκοφμενα / ι hook-lift / ι επικακιμενεσ καρότςεσ με κυλιόμενα 

δάπεδα / ι επικακιμενεσ πρζςςεσ πλθρωκοφν, παραλαμβάνονται από κατάλλθλα οχιματα του 

αναδόχου, και οδθγοφνται προσ φόρτωςθ ςε κατάλλθλο καλάςςιο μζςο μεταφοράσ με τελικό 

προοριςμό τον Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου, προσ τελικι διάκεςθ. 

Τζλοσ, τα οχιματα μεταφοράσ ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφουν ςτον  χϊρο μεταφόρτωςθσ  προσ νζα 

μεταφορά. 

Γενικά θ ευκφνθ του αναδόχου, αναφορικά με τθν λειτουργία του εν λόγω χϊρου μεταφόρτωςθσ 

περιλαμβάνει (αναλυτικά ςτθ Σ.Υ):  

− Τθν  ορκι εκτζλεςθ του ελζγχου των ειςερχόμενων ΑΣΑ ςτον χϊρο μεταφόρτωςθσ, όπωσ 

αυτι ορίηεται από τθν κείμενθ εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία.  

− Τθν λειτουργία του χϊρου μεταφόρτωςθσ και των οχθμάτων με δικά του ζξοδα και ευκφνθ 

(ενδεικτικά περιλαμβάνονται μιςκοί και θμερομίςκια οδθγϊν, εποπτικοφ προςωπικοφ, 

εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, υπαλλθλικοφ προςωπικοφ, ζξοδα ςυντιρθςθσ, καφςιμα, 

λιπαντικά και ανταλλακτικά, εκτόσ των εξόδων για το απαιτοφμενο νερό και ρεφμα για τθν 

λειτουργία του ΣΜΑ τα οποία αποτελοφν ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

− Τθν  κακαριότθτα και τον ευπρεπιςμό του χϊρου μεταφόρτωςθσ, με δικά του ζξοδα για τα 

απαιτοφμενα είδθ κακαριότθτασ (πλυςτικά, ςκοφπεσ, φαράςια, κακαριςτικά, καλακάκια, 

ςακοφλεσ απορριμμάτων, απολυμαντικά, κλπ.) 
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− Τον ζλεγχο λειτουργίασ, εποπτείασ και εφαρμογισ προγραμμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ 

κακϊσ επίςθσ και για τα κόςτθ που αφοροφν ςε ζξοδα διοίκθςθσ, λογιςτικισ εποπτείασ, 

κίνθςθσ και τθλεπικοινωνιϊν πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν α) Ζνδυςθ, υπόδθςθ, μζτρα 

αςφαλείασ για τουσ εργαηομζνουσ, β) Τεχνικόσ Αςφαλείασ – Γιατρόσ εργαςίασ, γ) Ζξοδα 

κίνθςθσ τθλεπικοινωνιϊν, δ) Χρθματοοικονομικά ζξοδα, κλπ.  

− Τθν ευκφνθ για τθν κακθμερινι ζγκαιρθ μεταφόρτωςθ και μεταφορά των απορριμμάτων 

προσ επεξεργαςία ι τελικι διάκεςθ ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 

− Τθν τιρθςθ κατάλλθλου Ημερολογίου Συντθριςεων, βλαβϊν και ςυμβάντων (που κα 

περιλαμβάνει τα αποτελζςματα των επικεωριςεων, ςυντθριςεων, επιςκευϊν, κακϊσ και 

ςχετικζσ παρατθριςεισ) που κα είναι διακζςιμο ςτουσ τόπουσ των ζργων και κα 

ςυνυπογράφεται, κακθμερινϊσ, από τον αρμόδιο τεχνικό του αναδόχου. 

− Τθν αςφάλιςθ τθσ εγκατάςταςθσ του χϊρου μεταφόρτωςθσ κατά παντόσ κινδφνου, όπωσ 

επίςθσ και ωσ προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και προσ τρίτουσ.  

Σθμειϊνεται ότι τα απορρίμματα δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με τθν εδαφικι επιφάνεια ςε 

καμία περίπτωςθ, ϊςτε να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ ςτραγγίςματοσ και διικθςθσ ςτο ζδαφοσ 

κακϊσ και θ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου. Απαγορεφεται επίςθσ θ εκφόρτωςθ των 

απορριμμάτων επί του εδάφουσ και θ μεταφορά τουσ με φορτωτι εντόσ των containers. 

3. Εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν μεταφόρτωςθ και τθν προςωρινι 
αποκικευςθ των απορριμμάτων. 

Ο εξοπλιςμόσ κα είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου μόνιμοσ ι μεταλλικόσ, λυόμενοσ (ι 

αντίςτοιχου τφπου). Θα πρζπει να επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ εκφόρτωςθ τουλάχιςτον δφο (2) 

απορριμματοφόρων ςφμφωνα με τα κείμενα ςτθ νομοκεςία. Η υποδοχι των απορριμμάτων που 

προζρχονται από τθν εκφόρτωςθ των απορριμματοφόρων των Διμων κα πρζπει να γίνεται απ’ 

ευκείασ ςτον εξοπλιςμό μεταφόρτωςθσ. Επιςθμαίνεται ότι προςφορζσ που παρουςιάηουν τθ 

χριςθ μθχανθμάτων ζργου για τθν εκφόρτωςθ των απορριμματοφόρων και τθ φόρτωςθ του 

εξοπλιςμοφ προςωρινισ αποκικευςθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Το ςφςτθμα για τθν μεταφόρτωςθ των απορριμμάτων που κα προτείνει κάκε διαγωνιηόμενοσ 

πρζπει να είναι επί ποινι αποκλειςμοφ κλειςτοφ τφπου, να εξαςφαλίηει τθν απ’ ευκείασ 

εκφόρτωςθ των απορριμματοφόρων και να προςαρμόηεται πλιρωσ ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ που 

επικρατοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του χϊρου μεταφόρτωςθσ.  

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τισ προδιαγραφζσ που 

ζχουν τεκεί από τθν ιςχφουςα νομοκεςία Κ.Υ.Α. 114218/17.11.1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιςθ 

πλαιςίου Ρροδιαγραφϊν και γενικϊν προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» και τα 

ςχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και ςυγκεκριμζνα κα πρζπει: 

• Να παρζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ και αςφαλοφσ υποδοχισ δφο τουλάχιςτον 

απορριμματοφόρων κάκε φορά, ζτςι ϊςτε να ανταπεξζρχεται ςτθν αιχμι του φορτίου και να μθν 

υπάρχει κακυςτζρθςθ των οχθμάτων. 

• Να διακζτει ικανι χωρθτικότθτα ςε ωφζλιμο όγκο για τθν προςωρινι αποκικευςθ του 

απορριπτόμενου φορτίου. 

• Να επιτρζπει τθν ολοςχερι εκκζνωςι του από υλικά ςτο πζρασ τθσ λειτουργίασ του χωρίσ 

καμία χειρωνακτικι παρζμβαςθ. 

• Να μπορεί να εξυπθρετιςει τθν θμεριςια παραγωγι των απορριμμάτων τόςο το χειμϊνα 

όςο και το καλοκαίρι και να μθν μζνει αδιάκετθ ποςότθτα απορριμμάτων ςτο Στακμό 

Μεταφόρτωςθσ ςτο τζλοσ κάκε μζρασ. 
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• Να προςφζρει ικανι δυναμικότθτα ςε προςωρινι αποκικευςθ θ οποία να αντιςτοιχεί ςε 

παραγωγι απορριμμάτων τεςςάρων (4) θμερϊν περίπου 240 τόνουσ, οι οποίοι υπολογίηονται 

βάςει τθσ θμεριςιασ παραγωγισ απορριμμάτων το καλοκαίρι, προκειμζνου να αποφευχκοφν 

προβλιματα λόγω ζκτακτων περιςτατικϊν και εξωγενϊν παραγόντων (απεργία, απαγορευτικοφ 

των πλοίων, διακοπι λειτουργίασ ΧΥΤ κλπ.).  

Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζςει το κατάλλθλο προςωπικό και να ςυντθρεί 

τον προαναφερόμενο εξοπλιςμό ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία των ΣΜΑ. Στα 

πλαίςια αυτά κα πρζπει με ευκφνθ του αναδόχου να υπάρχει ςτον χϊρο μεταφόρτωςθσ  

χειριςτισ που με ιδιαίτερθ προςοχι κα τροφοδοτεί τα οχιματα και κα φροντίηει για τθν 

κακαριότθτα των χϊρων. 

 

3α)  Συνολικά ο κατ’ ελάχιςτον απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ που πρζπει να διακζςει ο ανάδοχοσ 

ιδιόκτθτοσ ι ενοικιαςμζνοσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου των υπθρεςιϊν είναι:  

 Τρία ζωσ δφο (2-3) οχιματα τφπου hook-lift 

 Ρζντε ζωσ ζξι (5-6) ( ελκυςτιρεσ - τράκτωρεσ) κατάλλθλουσ για τθ μεταφορά 

ρυμουλκοφμενων ι θμιρυμουλκοφμενων ι ςυρόμενων. 

 Δφο ζωσ τζςςερισ (2-4) επικακιμενεσ καρότςεσ  

 Μία ζωσ δφο (1-2) επικακιμενεσ πρζςςεσ τουλάχιςτον 56m3   

 Δζκα οκτϊ (18) είτε αποςπϊμενουσ απορριμματοδζκτεσ (container) κλειςτοφ τφπου 

χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 32m3 είτε ρυμουλκοφμενα ι θμιρουμουλκοφμενα 

μεταφοράσ απορριμμάτων χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 50m3. 

 

 Τα οχιματα που κα διακζτει κα πρζπει να ζχουν κατ’ ελάχιςτον τθν δυνατότθτα 

μεταφοράσ οκτϊ (8) containers θμερθςίωσ.  

 Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό ςτθν 7α τθσ ενότθτασ 

τθσ υγγραφισ των Τποχρεϊςεων. 

 

Γενικά θ ευκφνθ του αναδόχου, αναφορικά με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν μεταφόρτωςθσ και 

μεταφοράσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (Α.Σ.Α.) Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ και τελικι 

διάκεςθ ςτον Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου, περιλαμβάνει (αναλυτικά ςτθ Σ.Υ):  

− Τθν παροχι του αναγκαίου προςωπικοφ (εργατοτεχνικοφ, επιςτθμονικοφ και διοικθτικοφ) και 

εξοπλιςμοφ για τθ μεταφόρτωςθ και τθ μεταφορά των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων (Α.Σ.Α.) 

Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ ςτον Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου προσ τελικι διάκεςθ. 

− Τθν λειτουργία του χϊρου μεταφόρτωςθσ με δικά του ζξοδα και ευκφνθ (ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται μιςκοί και θμερομίςκια οδθγϊν, εποπτικοφ προςωπικοφ, εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ, υπαλλθλικοφ προςωπικοφ, ζξοδα ςυντιρθςθσ, καφςιμα, λιπαντικά και 

ανταλλακτικά). 

− Τον ζλεγχο λειτουργίασ, εποπτείασ και εφαρμογισ προγραμμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ 

κακϊσ επίςθσ και για τα κόςτθ που αφοροφν ςε ζξοδα διοίκθςθσ, λογιςτικισ εποπτείασ, 

κίνθςθσ και τθλεπικοινωνιϊν πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν α) Ζνδυςθ, υπόδθςθ, μζτρα 

αςφαλείασ για τουσ εργαηομζνουσ, β) Τεχνικόσ Αςφαλείασ – Γιατρόσ εργαςίασ, γ) Ζξοδα 

κίνθςθσ τθλεπικοινωνιϊν. 
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− Τθν τιρθςθ κατάλλθλου Ημερολογίου Συντθριςεων, βλαβϊν και ςυμβάντων (που κα 

περιλαμβάνει τα αποτελζςματα των επικεωριςεων, ςυντθριςεων, επιςκευϊν, κακϊσ και 

ςχετικζσ παρατθριςεισ) που κα είναι διακζςιμο ςτον τόπο του ζργου. 

− Τθν αςφάλιςθ του ςυνόλου του ζργου κατά παντόσ κινδφνου, όπωσ επίςθσ και ωσ προσ τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και προσ τρίτουσ. 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΘ 

            ΆΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΧΕ 

Οι γενικζσ παραδοχζσ οι οποίεσ λαμβάνονται υπόψιν για τον υπολογιςμό του κόςτουσ τθσ 
Μεταφοράσ των Α.Σ.Α. των τριϊν Διμων τθσ Κζρκυρασ  ςτθν Κοηάνθ για τθν επεξεργαςία από τθν 
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., αναλφονται ωσ εξισ: 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 
ΔΘΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 

tn 6.166,97 

tn/δρομολόγιο 17,80 

Θμζρεσ εργαςίασ προςωπικοφ 235,00 

Ώρεσ εργαςίασ 7,50 

Μζςθ Σαχφτθτα Μεταφοράσ Km/h 45,00 

Χρόνοσ εντόσ χϊρου μεταφόρτωςθσ (h) 1,00 

Χρόνοσ εντόσ MEA (h) εκφόρτωςθ 0,50 

Χρόνοσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ ςτο πλοίο 
(h) 

3,00 

Χιλιομετρικι απόςταςθ από χϊρο 
μεταφόρτωςθσ ςε Χ.Τ.Σ.   

 157,00 

Χιλιομετρικι απόςταςθ από χϊρο 
μεταφόρτωςθσ ςε Χ.Τ.Σ. (ale-retour) 

314,00 

Χρόνοσ δρομολογίου από χϊρου (h) 
μεταφόρτωςθσ ςε Χ.Τ.Σ. (ale-retour) 

11,00 

Αρικμόσ Δρομολογίων χϊρου μεταφόρτωςθσ 
– Χ.Τ.Σ.  (17,8tn) 

346 

Αρικμόσ Δρομολογίων καλάςςιου μζςου 
μεταφοράσ (270tn) 

34* 

Κόςτοσ μετωπικϊν & πλευρικϊν Διοδίων 
χϊρου μεταφόρτωςθσ -ΜΕΑ (ale-retour)  € 

28,00 

Θμζρεσ Εργαςίασ  χϊρου μεταφόρτωςθσ 
ΘΕΡΙΝΘ+ΧΕΙΜΕΡΙΝΘ ΠΕΡΙΟΔΟ 
(ΕΒΔ*ΜΕΡΕ/ΕΒΔ) 

330,00 

* Τα δρομολόγια τθν χαμθλι περίοδο κα είναι αυξθμζνα διότι το κακθμερινό τονάη των 

Α.Σ.Α. τθν μθ Θερινι Ρερίοδο είναι μικρότερο και  θ αποκικευςθ τουσ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια. 
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ΆΡΘΡΟ 2ο ΚΟΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΕΘ’ ΕΠΙΣΡΟΦΘ 

Σο κόςτοσ τθσ μεταφοράσ ςτθν Πάλαιρο ανζρχεται ςε 0,24 € το τονοχιλιόμετρο 

α/

α 

Περηγραθ

ή 

cpv Ποζόηεη

α 

Σόπος 

δηάζεζες 

Απόζη

αζε 

Κόζηος/ 

ηολοτικ 

Σσνολικό 

κόζηος € 

 Μεηαθορά 

Α..Α. 

Γήκοσ 

Βόρεηας 

Κέρθσρας 

90512000-9 6.166,97 

tn 

Υ.Τ.Σ. 

ΠΑΛΑΙΡΟΤ 

157Km 0,24 232.371,43 

 

 

Το κόςτοσ επιςτροφισ ανζρχεται ςε χλμ αποηθμίωςθ τθσ τάξθσ των 0,18€/χλμ 

 

α/

α 

Περηγραθή Απόζηαζε Αρηζκός 

δροκοιογίωλ 

Υικ 

αποδεκίωζε 

Σσνολικό κόζηος 

€ 

 Δπηζηροθή 

οτεκάηωλ ζηολ 

ηόπο 

κεηαθόρηωζες 

157Km 346 0,18 9.777,96 

 

 

Τα γενικά κόςτθ παροχισ υπθρεςιϊν ανζρχονται ςε 18% του ςυνόλου των υπολοίπων εξόδων όπωσ 

υπολογίηονται παραπάνω. 

Επιπλζον υπολογίηεται αςφάλιςθ - φφλαξθ ζργου και απρόβλεπτων καταςτάςεων που αντιςτοιχεί 

ςτο 4% του μερικοφ ςυνόλου του προχπολογιςμοφ. 

 

Αποςβζςεισ  

Περιγραφι / Ποςότθτα Απόςβεςθ €/ζτοσ Κόςτοσ Περιόδου  (€) 

Εξοπλιςμόσ χϊρου μεταφόρτωςθσ 

(ράμπεσ, χοάνεσ, πρζςεσ, container, 

θμιρυμουλκοφμενα, κλπ.) 

60.000,00 €  

 

60.000,00 €  

 

υνολικό κόςτοσ αποςβζςεων (€) 
60.000,00 €  
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Ηθμιζσ  

Περιγραφι  
Ποςότθτα 

(οχιματα-κζςεισ εξοπλ.) 
Κόςτοσ (€) Κόςτοσ Περιόδου  (€) 

Θζςεισ χϊρου μεταφόρτωςθσ  6 1.173,00 € 7.038,00 € 

φνολο (€) 7.038,00 € 

 

 

 

Κόςτοσ Διοδίων 

Περιγραφι Αρικμόσ Δρομολογίων  Κόςτοσ (€) / Δρομολόγιο Κόςτοσ (€) 

Διόδια (για μεταφορά ΑΑ 

Κεντ. Κζρκυρασ)  
346 28,00 € 9.688,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ διοδίων (€)  9.688,00 € 

 

 

Κόςτοσ Θαλάςςιασ Μεταφοράσ 

Περιγραφι / Ποςότθτα Αρικμόσ Δρομολογίων  Κόςτοσ (€) / Δρομολόγιο Κόςτοσ (€) 

Πλοίο /1 (Κεντ. Κζρκυρα) 34 3.200,00 € 108.800,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ (€)  108.800,00 €  
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Κόςτοσ Αςφάλιςθσ Ζργου – Φφλαξθσ  (4%) 

Περιγραφι Κόςτοσ (€) 

Αςφάλιςθ ζργου – Φφλαξθ (4% επί του ςυνόλου του 

προχπολογιςμοφ)  
17.107,01 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΦΑΛΙΘ ΕΡΓΟΤ - ΦΤΛΑΞΘ (€) 17.107,01 € 

 

 

 

Κόςτοσ Παροχισ Τπθρεςιϊν  (18%) 

Περιγραφι Κόςτοσ (€) 

Το κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου και κόςτθ 

διοίκθςθσ  που περιλαμβάνουν: 

 Διοικθτικι Υποςτιριξθ (Επίβλεψθ-Εποπτεία) 

 Λογιςτικι-Γραμματειακι Υποςτιριξθ 

 Ρεριβαλλοντικι Ραρακολοφκθςθ 

 Διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων  

 Διαχείριςθ τθλεφωνικϊν κλιςεων  

 Γιατρόσ εργαςίασ  

 Τεχνικόσ Αςφαλείασ  

 Αναλϊςιμα (ΜΑΡ, ουχιςμόσ, απορρυπαντικά, 

ςυνοδευτικόσ εξοπλιςμόσ κ.λπ.)    

 Κόςτθ Αμαξοςταςίου 

 Διαχείριςθ τθλεματικισ-πλατφόρμασ παρακολοφκθςθσ 

 Χρθματοοικονομικά κόςτθ 

 Εργολαβικό όφελοσ 

Τα γενικά κόςτθ παροχισ υπθρεςιϊν ανζρχονται ςε 18% του 

ςυνόλου των υπολοίπων εξόδων όπωσ υπολογίηονται 

παραπάνω. 

76.981,57 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ (€) 76.981,57 € 
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Συνοπτικά τα κόςτθ τα οποία ςυνδζονται με τθν Μεταφορά των Α.Σ.Α. του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ  

ςτον Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

κόςτοσ  

Παρεχόμενθ Τπθρεςία υνολικό Κόςτοσ 

Μεταφορά Ράλαιρο 232.371,43 €  

Επιςτροφι ΣΜΑ 9.777,96 € 

Κόςτοσ αποςβζςεων 60.000,00 € 

Κόςτοσ ηθμιϊν  7.038,00 € 

Κόςτοσ Διοδίων 9.688,00  € 

Κόςτοσ καλάςςιασ μεταφοράσ 108.800,00 € 

Κόςτοσ  αςφάλιςθσ ζργου 17.107,01 € 

Κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν  76.981,57 € 

υνολικό κόςτοσ (€) 
521.763,97 € 

 

υνολικό κόςτοσ (€)/tn * 84,60 € 
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ΜΕΟΣΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΟ 

Το προχπολογιηόμενο ετιςιο ποςό για τον Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ όπωσ αναπτφχκθκε ςτθν 

τεχνικι ζκκεςθ, αναλφεται παρακάτω.  

Α/Α Είδοσ εργαςίασ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Μζςθ Ποςότθτα 

(ετιςια) (tn) 
φνολο 

1. 
Μεταφόρτωςθ και μεταφορά ΑΣΑ 
Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ  

tn 6.166,97 

 

521.763,97 € 

 

 
Μεταφόρτωςθ και Μεταφορά  
Α..Α. Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ  
ςτον Χ.Τ.Σ. Παλαίρου 

tn 6.166,97 

 

521.763,97 € 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΘ 

Το προχπολογιηόμενο ποςό για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπθρεςίασ, όπωσ 

αναπτφχκθκε ςτθν τεχνικι ζκκεςθ, αναλφεται παρακάτω.  

Α/Α Εργαςία 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

Ποςότθτα 

(ετιςια) (tn) 
 φνολο 

1. 
Μεταφόρτωςθ και Μεταφορά  Α.Σ.Α. 
του Διμου Βόρειασ Κζρκυρασ  ςτον 
Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου 

tn 6.166,97  

 

521.763,97 € 

 

Προχπολογιςμόσ Τπθρεςίασ  
521.763,97 € 

 

Φ.Π.Α. Τπθρεςίασ  125.223,35 € 

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ Τπθρεςίασ με ΦΠΑ  646.987,32 € 

104,91/tn με ΦΠΑ  
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ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο  ΕΙΑΓΩΓΘ 

1.1. Οριςμοί, υντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ) 

Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ) είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΕΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ. 

Εργοδότθσ - Ανακζτουςα αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΕΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ. 

Ρροϊςταμζνθ Αρχι (Ρ.Α.):  ΔΗΜΟΣ ΒΟΕΙΑΣ ΚΕΚΥΑΣ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία (Δ.Υ.): Η Διεφκυνςθ Τ.Υ. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   

Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία. 

Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ ι αξία τθσ Σφμβαςθσ: Ο προχπολογιςμόσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Σφμβαςθ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα 

τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό 

ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν . 

Τεφχθ Διαγωνιςμοφ:  

• Η Ρροκιρυξθ με τα Ραραρτιματα και τα Ρροςαρτιματα τθσ 

• Η Σφμβαςθ και θ οικεία οικονομικι προςφορά 

1.2 υγγραφι Τποχρεϊςεων (.Τ.) 

Η παροφςα Σ.Υ. αποτελείται από 12 άρκρα και προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ 

Ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Ραρόχου. Τα ειδικά 

κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ 

Ρροκιρυξθ, ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτα τεφχθ 

Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 

1.3 ειρά ιςχφοσ υμβατικϊν Σευχϊν 

Τα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς' αυτά ι τα 

ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ, ςτα 

πιο πάνω τεφχθ, αντικζτων μεταξφ τουσ όρων, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτα τεφχθ με τθν 

κάτωκι ςειρά προτεραιότθτασ: 

 Η Σφμβαςθ 

 Η Διακιρυξθ 

 Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου 

 Η Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) 

 Η Τεχνικι Ζκκεςθ 

Πλα τα πιο πάνω τεφχθ κεωροφνται αλλθλοςυμπλθροφμενα. Σε περίπτωςθ, όμωσ, που 

περιλαμβάνονται ςε αυτά αντιτικζμενοι μεταξφ τουσ όροι και διατυπϊςεισ κατιςχφουν τα 

αναφερόμενα ςτο τεφχοσ με τθν υψθλότερθ προτεραιότθτα. 
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Άρκρο 2ο ΚΑΣΑΡΣΙΘ- ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

2.1.1. Η Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςτθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ, ιτοι ςε κοινοποίθςθ προσ 

τον Ανάδοχο τθσ κατακυρωτικισ Απόφαςθσ και τθσ πρόςκλθςθσ προσ υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ, αφοφ προθγουμζνωσ κοινοποιθκεί θ απόφαςθ ςτουσ λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ 

και παρζλκουν οι προκεςμίεσ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ τθσ προςωρινισ προςταςίασ 

των διαγωνιηομζνων.  

2.1.2. Ο Ανάδοχοσ καλείται να υπογράψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι που κα 

βαςίηεται ςτθν απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν και ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα  «Σχζδιο Σφμβαςθσ». 

2.1.3. Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ για τθν ζγκριςθ τθσ 

ανάκεςθσ προσ τον ανάδοχο, και αφοφ ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ,  καλείται αυτόσ να υπογράψει τθ  ςφμβαςθ, και να προβεί ςτθν ζναρξθ των 

εργαςιϊν εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν. Τθ ςφμβαςθ κα υπογράψει για λογαριαςμό του 

εργοδότθ ο Διμαρχοσ του Γήκοσ Βόρεηας Κζρκυρασ . 

2.1.4. Σε περίπτωςθ μθ επικυμίασ ι αδυναμίασ του αρχικϊσ επιλεγζντοσ Αναδόχου να 

ςυνάψει Σφμβαςθ τότε αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

2.1.5. Εάν θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ γίνεται ςε αλλοδαπό Ανάδοχο, θ ανακοίνωςθ 

απευκφνεται ςτον εκπρόςωπό του ςτθν Ελλάδα, εάν υπάρχει, ςε αντίκετθ περίπτωςθ 

αποςτζλλεται ςχετικι τθλεομοιοτυπία ςτον αλλοδαπό Ανάδοχο.  

2.1.6. Ενδεικτικό κείμενο τθσ Σφμβαςθσ επιςυνάπτεται ςτθ Διακιρυξθ . Κατά τθν υπογραφι 

τθσ Σφμβαςθσ, δε χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο 

τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου. Σε αντικειμενικά 

δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ μόνο, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από 

ςυμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου οργάνου . Η απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ , 

δφναται να προςβλθκεί από́ οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον. 

2.1.7. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, 

όπωσ προςφορά, Διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων 

ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

 

2.2. Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

2.2.1 Σόποσ  παροχισ υπθρεςιϊν. Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι ο χϊροσ 

μεταφόρτωςθσ, κακϊσ και ο Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου.  

2.2.2. Διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Η ςυμβατικι διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου 

κακορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ, ι ζωσ εξαντλιςεωσ των μεταφερόμενων ποςοτιτων.  

 

2.2.3. Χρόνοσ ζναρξθσ εργαςιϊν.  

Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ 

προσ τον ανάδοχο, και αφοφ ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,  

καλείται αυτόσ να υπογράψει τθ  ςφμβαςθ, και να προβεί ςτθν ζναρξθ των εργαςιϊν εντόσ 

δζκα πζντε (15) θμερϊν. 
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Αν θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παροχισ υπθρεςιϊν μετατεκεί χωρίσ 

ευκφνθ του αναδόχου και χωρίσ να αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ ι ςτα τεφχθ του 

διαγωνιςμοφ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. 

2.3. Εκπρόςωποι του αναδόχου 

2.3.1.  Η ςφμβαςθ κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο 

κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ μονογράφει 

επίςθσ και κάκε φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν. 

2.3.2. Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει 

αναπλθρωτι εκπρόςωπο που κα ζχει τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ με τον νόμιμο εκπρόςωπο εάν 

αρχικά δεν ζχει ορίςει. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του αναδόχου 

κοινοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ 

ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του ςε 

περίπτωςθ αναδόχου κοινοπραξίασ. Η αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του αναδόχου 

υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ 

κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται 

ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν. 

2.3.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπλθρωτι 

εκπρόςωπό του με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςφμφωνα με το οποίο τα πρόςωπα 

αυτά εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν κατ’ εντολι του, να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα 

ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ, να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε 

διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ 

οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου / παρακολοφκθςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

2.4. Επίβλεψθ τθσ φμβαςθσ. 

Η Διευκφνουςα Υπθρεςία είναι αρμόδια να επιβλζπει τθν ορκι, πλιρθ, εμπρόκεςμθ  και 

προςικουςα εκτζλεςθ των εργαςιϊν από τον Ανάδοχο.  Οι επιβλζποντεσ τθν ορκι εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ κα οριςτοφν με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ.,  θ οποία κα 

γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν από τθν εντολι 

ζναρξθσ των εργαςιϊν. 

  

2.5.  Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  

 Εκτελζςκθκαν εμπρόκεςμα οι προβλεπόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ εργαςίεσ. 

 Εκδόκθκε πρακτικό με το οποίο πιςτοποιείται ότι οι εργαςίεσ εκτελζςτθκαν κανονικά. 

 Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλθκικαν 

τυχόν κυρϊςεισ θ́ εκπτϊςεισ.  

 Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 

προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
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Άρκρο 3o ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΠΡΟΩΠΙΚΟ - ΤΝΕΡΓΕΙΟ –ΔΑΠΑΝΕ 
ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ- ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό, και να 

διακζτει  τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ που του ανατίκεται, 

ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. 

Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι προχωριςει ςε μείωςθ των 

ςυλλεγόμενων ποςοτιτων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν μεταφόρτωςθ και μεταφορά 

τουσ χωρίσ καμία επίπτωςθ ςτθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί το οργανόγραμμα που κα υποβάλλει και κα εγκρίνει θ 

Ανακζτουςα Αρχι. θτά ορίηεται ότι ο ανάδοχοσ κα ςυμπεριλάβει ςτο οργανόγραμμά του 

το προςωπικό που κα απαςχολιςει με βάςθ τα ςτοιχεία των τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Ο 

ανάδοχοσ δεν μπορεί να προςφζρει αρικμό κζςεων εργαςίασ μικρότερο από τον 

αναφερόμενο ωσ ελάχιςτο απαιτοφμενο. Εφόςον απαιτθκεί πρόςκετο προςωπικό πζραν 

του αναλυτικά περιγραφόμενου ςτθν προςφορά του, για οποιοδιποτε λειτουργικό λόγο ι 

προςωπικό αντικατάςταςθσ λόγω αςκενειϊν κ.λπ., ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικζσ του 

δαπάνεσ να καλφψει τισ πρόςκετεσ κζςεισ με πρόςωπα ανάλογων προςόντων και υπό τθν 

ζγκριςθ τθσ  

Ο εξοπλιςμόσ που υποχρεοφται  να  διακζςει  προσ χριςθ ο διαγωνιηόμενοσ για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν περιγράφεται αναλυτικά ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ που ςυνοδεφει τθν 

παροφςα Διακιρυξθ. 

Τα λειτουργικά ζξοδα των οχθμάτων  (καφςιμα και λιπαντικά) βαρφνουν τον ανάδοχο 

κακϊσ και  τα τζλθ κυκλοφορίασ, θ αςφάλεια αυτϊν, ο τεχνικόσ ζλεγχοσ και θ ςυντιρθςι 

τουσ. 

Τροχαίεσ παραβάςεισ και ςυνζπειεσ αυτϊν, όπωσ επίςθσ και ξζνεσ προσ ςε τρίτουσ ηθμιζσ 

και τυχόν άλλεσ φκορζσ που μπορεί να προκαλζςει ο ανάδοχοσ με ευκφνθ του, βαρφνουν 

το ίδιο. Επίςθσ βαρφνει τον ανάδοχο θ αποκατάςταςθ φκορϊν των οχθμάτων οι οποίεσ 

ςυνζβθςαν υπαιτιότθτά του.  

Η ςυχνότθτα εκτζλεςθσ του αντικειμζνου, και θ θμεριςια μεταφερόμενθ ποςότθτα ςε 

χϊρο προσ επεξεργαςία ι τελικι διάκεςθ κα γίνεται μζχρι τθ λιξθ αυτισ όπωσ ορίηεται ςτο 

τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, εκτόσ εάν αυτι τροποποιθκεί κατά εντολι του εργοδότθ. 

Σε αυτι τθ περίπτωςθ ο ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει απρόςκοπτα τισ υπθρεςίεσ του χωρίσ 

αντίρρθςθ, μζχρι ςυμπλθρϊςεωσ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνά για τον ζλεγχο λειτουργίασ, εποπτείασ και εφαρμογισ 

προγραμμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ κακϊσ επίςθσ και για τα κόςτθ που αφοροφν ςε 

ζξοδα διοίκθςθσ, λογιςτικισ εποπτείασ, κίνθςθσ και τθλεπικοινωνιϊν πρζπει να 

ςυμπεριλθφκοφν α) Ζνδυςθ, υπόδθςθ, μζτρα αςφαλείασ για τουσ εργαηομζνουσ, β) 

Τεχνικόσ Αςφαλείασ – Γιατρόσ εργαςίασ, γ) Ζξοδα κίνθςθσ τθλεπικοινωνιϊν. Ο ανάδοχοσ κα 

μεριμνά για τθν προμικεια όλων των απαιτοφμενων μζςων ατομικισ προςταςίασ και 

εξαςφάλιςθσ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ τθσ εργαςίασ που απαιτοφνται από τθ 

νομοκεςία για το προςωπικό που απαςχολεί ςτο ζργο. Επίςθσ κα μεριμνά για τθν 

απαρζγκλιτθ τιρθςθ των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, τον εμβολιαςμό 

όλων των εργαηόμενων, τθν παρακολοφκθςθ από ιατρό εργαςίασ, τθν εκτζλεςθ όλων των 

από τθ νομοκεςία προβλεπόμενων ιατρικϊν εξετάςεων και ελζγχων για όλο το προςωπικό 

που απαςχολεί. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν του εργοδότθ 

(Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ, Δ.Υ.) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ 

πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και τα όργανά τουσ, να ςυμμετζχει ςε 

επιςκζψεισ ςτθν γενικότερθ περιοχι των ζργων και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι 

υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ. 

Είναι επιβεβλθμζνθ, από τον Ανάδοχο, θ τιρθςθ κατάλλθλου Ημερολογίου Συντθριςεων, 

βλαβϊν και ςυμβάντων (που κα περιλαμβάνει τα αποτελζςματα των επικεωριςεων, 

ςυντθριςεων, επιςκευϊν, κακϊσ και ςχετικζσ παρατθριςεισ) που κα είναι διακζςιμο ςτον 

τόπο του ζργου.  

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ςωςτι λειτουργία του χϊρου μεταφόρτωςθσ και τθν 

κακθμερινι μεταφορά των απορριμμάτων  προσ επεξεργαςία ι τελικι διάκεςθ ςτο Χ.Υ.Τ. 

Ραλαίρου, ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 

Ο τρόποσ εργαςίασ και το προςωπικό ορίηεται από τον ανάδοχο, ο οποίοσ ζχει και τθν 

ευκφνθ για τθν αςφάλεια του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιιςει.   

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ςυντιρθςθ, τεχνικι υποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ και 

τθν αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν βλαβϊν και ζκτακτων περιςτατικϊν, μεριμνϊντασ ζγκαιρα 

προκειμζνου να μθν διαταραχκεί το πρόγραμμα παροχισ των υπθρεςιϊν. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ, κακϊσ και να παρζχει όλα τα απαραίτθτα 

υλικά (ανταλλακτικά, λιπαντικά, αναλϊςιμα κτλ.) ςτο ςφνολο του εξοπλιςμοφ, που 

απαςχολείται για τθν περαίωςθ του παρόντοσ ςυμβατικοφ ζργου. 

Αν κάποιο όχθμα  βγει εκτόσ λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια του ζργου, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει ζωσ ότου επιςκευαςτεί. Εάν κάποιο όχθμα βγει οριςτικά 

εκτόσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να το αντικαταςτιςει άμεςα (εντόσ 24 ωρϊν). 

Με τθν εγκατάςταςθ ςτο ζργο, τα οχιματα του αναδόχου κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνα 

με τισ απαραίτθτεσ άδειεσ κυκλοφορίασ, να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του 

τεχνικοφ ελζγχου ΚΤΕΟ και να είναι αςφαλιςμζνα - κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ - 

όπωσ ορίηει θ ιςχφουςα νομοκεςία. Διευκρινίηεται ότι όλεσ οι ανωτζρω προχποκζςεισ κα 

ελεγχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν ανάλθψθ κακθκόντων από τον ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε αςφάλιςθ του ζργου κατά παντόσ κινδφνου, όπωσ 

επίςθσ και ωσ προσ τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και προσ τρίτουσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ, που αφοροφν το αντικείμενο 

του ζργου για να λάβουν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν εργαςίασ. Θεωρείται δεδομζνο 

ότι οι διαγωνιηόμενοι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και των ειδικϊν 

ςυνκθκϊν του ζργου. Σε καμία περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να ςτθρίηεται ςτθν 

άγνοια των τοπικϊν ςυνκθκϊν και αναγκϊν ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για 

περιπτϊςεισ προβλθμάτων θ αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που προβλζπονται ςτθν 

παροφςα. 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν άριςτθ εκτζλεςθ του ζργου εντόσ του ςυμβατικοφ 

χϊρου εργαςίασ, διακζτοντασ με δαπάνεσ του τα αναγκαία μζςα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ παροφςασ και τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, κακϊσ και το αναγκαίο ειδικευμζνο, 

ζμπειρο και ικανό προςωπικό (οδθγοί και εποπτεία), για να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ 

του ζργου. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κάκε φορά να απαςχολεί τον απαραίτθτο αρικμό 

προςωπικοφ, ϊςτε ο χϊροσ τθσ ςυμβατικισ εργαςίασ του να εμφανίηει πολιτιςμζνθ εικόνα 

κακ' όλθ τθν χρονικι περίοδο τθσ διάρκειασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 



 

Σελίδα 22 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει υπεφκυνθ εποπτεία, θ οποία κα ςυντονίηει το ζργο και 

κα ενθμερϊνει τισ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για κζματα που αφοροφν τθν 

καλφτερθ δυνατι εκτζλεςθ του ζργου. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο 

προςωπικό για τθν εκτζλεςθ του ζργου αμείβεται και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον 

ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ αναςφάλιςτου προςωπικοφ. 

Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν νόμιμθ άδεια 

εργαςίασ θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. Οι οδθγοί κα ζχουν 

οπωςδιποτε τθν ανάλογθ επαγγελματικι άδεια οδθγιςεωσ και επαρκι προχπθρεςία. Το 

προςωπικό του ανάδοχου κα φορά ειδικι ςτολι με τα διακριτικά ςτοιχεία του ιδίου. 

Ο μιςκόσ, το επίδομα αδείασ, το δϊρο Χριςτουγζννων, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ του ΙΚΑ, 

των Επικουρικϊν Ταμείων και κάκε άλλθ ειςφορά που ζχει ςχζςθ με τισ εν λόγω 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, βαρφνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ 

διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι τθν καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι 

οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν 

οικεία (κλαδικι) ΣΣΕ, τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όρουσ υγιεινισ 

και αςφάλειασ των εργαηομζνων κ.λπ.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει ςτο προςωπικό του 

τισ νόμιμεσ άδειεσ, ρεπό κ.λπ. και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ 

απουςίεσ.  

Ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα πρζπει να διατθρείται 

κακαρόσ και επιβάλλεται να πλζνεται κατά τακτικά διαςτιματα. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι κακ' οιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςίασ, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ του με άλλο ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί 

το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ διακοπι. Η διακοπι εργαςιϊν δεν μπορεί να 

υπερβεί το χρονικό διάςτθμα 24 ωρϊν. Υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν αρμόδια 

υπθρεςία για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ και να 

ενθμερϊςει με ποιο τρόπο και ςε πόςο χρονικό διάςτθμα προβλζπει να προβεί ςτθν 

επανόρκωςθ τθσ. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται απεριόριςτα για τισ ηθμιζσ προσ τρίτουσ τισ οποίεσ κα προξενιςει 

κατά τισ εργαςίεσ του με τθν υπαιτιότθτά του. Κατά τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν του 

υποχρεϊςεων ο ανάδοχοσ δεν κεωρείται προςτθκείσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςυνεπϊσ 

δεν ευκφνεται θ Ανακζτουςα Αρχι για οποιαδιποτε ηθμία προκαλζςει ο ανάδοχοσ, το 

προςωπικό ι τα μθχανιματά του ςε τρίτα πρόςωπα ι πράγματα.  

Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν 

αςφάλεια του προςωπικοφ που απαςχολεί και των μθχανθμάτων που χρθςιμοποιεί για τθν 

εκτζλεςθ του ζργου και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε οποιαδιποτε πρόςωπα 

ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμίεσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του ανάδοχου 

ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ Βόρειασ Κζρκυρασ δεν ζχει καμία ευκφνθ και ο ανάδοχοσ 

ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ, τόςο τισ αςτικζσ όςο και τισ ποινικζσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 

Σε περίπτωςθ  που διαπιςτωκεί παράβαςθ των ανωτζρων όρων, που κεωροφνται όλοι 

ουςιϊδεισ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ , ο Διμοσ Βόρειασ Κζρκυρασ ζχει το δικαίωμα να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο. 
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Άρκρο 4ο ΟΡΟΙ ΠΛΘΡΩΜΘ – ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ/ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΘ 
ΤΜΒΑΘ  - ΑΜΟΙΒΘ – ΚΡΑΣΘΕΙ 

4.1 Ο Ανάδοχοσ αμείβεται το αργότερο ζωσ τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ρθτι ι πλαςματικι 

ζγκριςθ του λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, ι όπωσ προκφπτει 

από τθν Οικονομικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Υπθρεςία υπθρεςίεσ 

που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα. 

Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει δεκαπενκιμερο Τιμολόγιο το 

οποίο παραλαμβάνεται από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Διμου και πιςτοποιεί τθν εκτζλεςθ 

των ανάλογων εργαςιϊν. 

Διευκρινίηεται ότι: 

(α)  Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, 

οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ 

Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΙΚΑ, 

ΤΣΜΕΔΕ, ΡΕΔΜΕΔΕ, TEE, ΕΦΚΑ κλπ. Γενικϊσ ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ 

αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν θ οποία 

κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο.  

(β)  Η ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ 

κα καταβάλλεται επιπλζον ςτον Ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 

 (γ) Σε περίπτωςθ που αλλάξει ο χϊροσ τελικισ διάκεςθσ των απορριμμάτων, κα επζρχεται 

τροποποίθςθ του τιμιματοσ κατόπιν ςυνεννοιςεωσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

Αναδόχου, ςφμφωνα με το Τιμολόγιο τθσ παροφςασ. 

(δ) Εφόςον οι τιμζσ των διοδίων αυξθκοφν άνω του 15% τθσ προυπολογιηόμενθσ τιμισ, ι 

αυξθκοφν οι χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ λόγω διαφορετικοφ χϊρου απόκεςθσ των 

απορριμμάτων τότε θ Ανακζτουςα αρχι δφναται να προχωριςει ςε αναπροςαρμογι του 

τιμιματοσ.  

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ρθτι ι πλαςματικι 

ζγκριςθ του λογαριαςμοφ. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει πζραν των τριάντα (30) θμερϊν 

από τθν ρθτι ι πλαςματικι ζγκριςθ του λογαριαςμοφ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν 

κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ. 

Η ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά 

ζξοδα, ζξοδα μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά 

κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν 

τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του) και το εργολαβικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν. Η 

πλθρωμζσ που αναλογοφν ςτα τζλθ απόκεςθσ των απορριμμάτων βαρφνουν αποκλειςτικά 

τον Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ  . 

Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 

διεκπεραιϊνονται από τον Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ  κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και 

ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει περικοπεί αμοιβι ι καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ 

βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα 

αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 

Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα αν διαπιςτϊςει ότι δεν τθροφνται οι ςυμφωνθκζντεσ 

όροι να κθρφξει με απόφαςι τθσ ζκπτωτο τον ανάδοχο και να διενεργιςει νζα ςε βάροσ 
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του δθμοπραςία κακϊσ επίςθσ το δικαίωμα τθσ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ 

υπζρ του ΦΟΔΣΑ Ρ.Ε. Κζρκυρασ. 

4.2. Σρόποσ Παρακολοφκθςθσ – Τλοποίθςθσ 

4.2.1 Η παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου κα γίνεται από τθν 

αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ & Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν, που κα ςυςτακεί για το ςκοπό 

αυτό και κα γνωςτοποιθκεί ςτον ανάδοχο μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν από 

τθν εγκατάςταςθ και τθν ανάλθψθ των υπθρεςιϊν του.  

4.2.2. Το πρωτόκολλο κα παραδίδεται κάκε  15μζρεσ ςτον Ανάδοχο για να το προςκομίηει 

μαηί με το τιμολόγιο του ςτθν αρμόδια Υπθρεςία για τθν πλθρωμι. 

4.2.3. Η Επιτροπι αυτι ζχει το δικαίωμα να προςκαλεί τον Ανάδοχο ςε ςυναντιςεισ, κατά 

τισ οποίεσ κα παρουςιάηει τθν πρόοδο υλοποίθςθσ των εργαςιϊν του, ςυηθτϊντασ πικανά́ 

προβλιματα ι γενικϊσ κζματα που ανακφπτουν κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τουσ. Κατά 

τισ ςυναντιςεισ αυτζσ δίδονται και κατευκφνςεισ κακϊσ και διευκρινίςεισ εκατζρωκεν. 

4.2.4. Η Επιτροπι Ραραλαβισ & Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν μπορεί να απευκφνεται και 

εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο, δίνοντασ ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ. 

4.2.5. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει υπόψθ του τισ παρατθριςεισ τθσ 

Επιτροπισ επί τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν του. Κάκε ελάττωμα ι παράλειψθ που 

γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο πρζπει να επανορκϊνεται από αυτόν, μζςα ςε 

εφλογθ προκεςμία που τάςςεται ςτο ςχετικό ζγγραφο. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να 

επανορκϊνει για τα ελαττϊματα ι τισ παραλείψεισ του κατά τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ του 

μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  

4.2.6. Η μθ ςυμμόρφωςθ με τισ εν λόγω παρατθριςεισ δφναται να οδθγιςει ςε καταγγελία 

τθσ Σφμβαςθσ. 

4.3. Αμοιβι του αναδόχου 

4.3.1. Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ Οικονομικισ του  Ρροςφοράσ για 

τθν πλιρθ, ολοκλθρωτικι, ζντεχνθ και προςικουςα εκτζλεςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ. 

4.3.2. Η ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ ακόμθ και τισ μθ 

ρθτά κατονομαηόμενεσ, αναγκαίεσ όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του,  κακϊσ  και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. 

4.3.3. Ο Διμοσ Βόρειασ Κζρκυρασ  δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που 

κα λθφκοφν από οποιαδιποτε αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, 

τελϊν, μιςκϊν, θμερομιςκίων, μιςκωμάτων, επιτοκίων κ.λπ. κακ' όλο το χρονικό διάςτθμα 

ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Το ςυμβατικό τίμθμα δεν μπορεί να αναπροςαρμοςτεί προσ τα πάνω 

για κανζνα λόγο και αιτία, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρεται τυχόν μεταβολι των 

ςυνκθκϊν, αφξθςθ επιτοκίων, τιμαρίκμου, μιςκωμάτων, αςφαλίςτρων κλπ. , με τθν 

επιφφλαξθ του άρκρου 4.1.γ., 4.1.δ. 

4.4. Σα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου. 

4.4.1  Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει 

από τθν Οικονομικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Επιβλζπουςα 

Υπθρεςία υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει τον δεκαπενκιμερο λογαριαςμό προσ τθν 

Δ.Υ που ελζγχεται και εγκρίνεται από τθν Δ.Υ. εντόσ 10 θμερϊν. Ειδικότερα αναγράφονται: 
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(α) Το είδοσ και οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που παραςχζκθκαν αναλυτικά ανά φυςικό 

αντικείμενο. 

(β) Το πλθρωτζο ποςό. 

(γ) Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 

Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά για τθν είςπραξι του: 

 (i) Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 

(ii) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό 

πρόςωπο, ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ.), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι 

ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν 

τουσ. 

(iii) Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων που ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ’ αίτθςθ του εργοδότθ και 

οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν 

πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ρθτι ι πλαςματικι 

ζγκριςθ του λογαριαςμοφ. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου 

πζραν του μθνόσ, εφαρμόηονται   τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ 

υπερθμερίασ. 

4.4.2.  Η ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ 

λειτουργικά ζξοδα, ζξοδα μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε 

δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και των 

λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. 

 

4.5. Νόμιςμα αμοιβισ.  

Τα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 

διεκπεραιϊνονται από τον Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν 

εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

Άρκρο 5ο  ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ 

προβλζπεται  ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ. 

 

Άρκρο 6ο  ΚΤΡΩΕΙ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ – ΕΚΠΣΩΘ – ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Σθμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ τιρθςθ των εργαςιϊν όπωσ αυτζσ 

περιγράφονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ και τθν Διακιρυξθ και αποτυπϊνονται ςτθν 

υπογραφείςα Σφμβαςθ. Η μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου 

κεωρείται ουςιϊδθσ πλθμμζλεια που πρζπει άμεςα να αρκεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ. Η ςυςτθματικι υπαίτιοσ εκ μζρουσ του μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ 

είναι λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 
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Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ από τθν πλευρά του Αναδόχου των ςυμφωνθκζντων ο Διμοσ 

Βόρειασ Κζρκυρασ επικοινωνεί με τον Ανάδοχο και ενθμερϊνει για τθ μθ τιρθςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων υποχρεϊνοντασ και προειδοποιϊντασ για τθ ςυμμόρφωςθ 

του. Σε περίπτωςθ που δε ςυμβεί αυτό ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ςτον Ανάδοχο 

επιβάλλονται ριτρεσ.  

Σε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν τθν 

είςοδο και εργαςία των υπαλλιλων του Αναδόχου ςτισ εγκαταςτάςεισ τελικισ διάκεςθσ 

των απορριμμάτων, ο Ανάδοχοσ και ο Διμοσ Βόρειασ Κζρκυρασ  κα αναηθτιςουν 

κατάλλθλεσ διοικθτικζσ ι δικαςτικζσ εντολζσ για να επιςτρζψουν οι εργαςίεσ ςτθν 

ομαλότθτα. Τθν ευκφνθ για ομαλι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ με προςωπικό αςφαλείασ κ.λπ., 

ςε περίπτωςθ εργαςιακϊν προβλθμάτων με το προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο 

Ανάδοχοσ. 

6.1.1. Ο Ανάδοχοσ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να 

υπογράψει τθ ςχετικι Σφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ 

που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν. 

6.1.2. Ο  Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε 

δικαίωμα του που απορρζει απ ’ αυτι, εφόςον δεν εκτζλεςε τισ εργαςίεσ μζςα ςτο 

ςυμβατικό́ χρόνο που του δόκθκε. 

6.2. Αν ο ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του, δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ  περαίωςθσ 

των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ ωσ ακολοφκωσ: 

Ι.  Ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να κάνει τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του ζργου με τον ανάλογο 

εξοπλιςμό και προςωπικό εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν παραχϊρθςθ από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι του χϊρου ςτον οποίο κα εγκαταςτακεί ο εξοπλιςμόσ μεταφόρτωςθσ.  

Μετά τθν διαπίςτωςθ παρζλευςθσ άπρακτου του διαςτιματοσ αυτοφ ο ανάδοχοσ 

κακίςταται ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται οι ανάλογεσ κυρϊςεισ που προβλζπει θ 

υφιςτάμενθ νομοκεςία. Ουδεμία παρόμοια υποχρζωςθ του αναδόχου οφείλεται εάν θ άνω 

κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ. Ωσ τζτοιο γεγονόσ  ανωτζρασ βίασ 

ειδικά και όχι περιοριςτικά αναφζρεται ότι δεν αποτελεί θ απεργία ι ςτάςθ εργαςίασ ι  θ 

επίςχεςθ εργαςίασ του προςωπικοφ του.  

ΙΙ. Αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ του ανάδοχου θ απρόςκοπτθ εκτζλεςθ του ςυνόλου των 

ςυμβατικϊν εργαςιϊν. Διευκρινίηεται ότι θ διακοπι των εργαςιϊν δεν μπορεί να είναι 

μεγαλφτερθ τθσ μίασ θμζρασ με υπαιτιότθτα του ανάδοχου. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ του 

όρου αυτοφ επιβάλλεται, ωσ ριτρα ποςό πεντακοςίων ευρϊ (500 €), ανά περίπτωςθ και για 

κάκε θμζρα διακοπισ. Ουδεμία παρόμοια υποχρζωςθ του αναδόχου οφείλεται εάν θ άνω 

κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ.  

ΙΙΙ.  Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου θ Δ.Υ. διατθρεί το 

δικαίωμα τθσ περικοπισ του αναλογοφντοσ τιμιματοσ για τισ ςχετικζσ εργαςίεσ και εφ' 

όςον ο ανάδοχοσ δε ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Ραράλλθλα, θ 

Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επιβολισ ποινικισ ριτρασ που υπολογίηεται ςε 

ποςοςτό τθσ ςυμβατικισ θμεριςιασ  αμοιβισ του εργολάβου ανά είδοσ εργαςίασ, για τισ 

θμζρεσ που αποδεδειγμζνα κρίνει ότι ο εργολάβοσ εκτελεί το ζργο πλθμμελϊσ και 

αντιςυμβατικϊσ, όπωσ αναλφεται ειδικά  ςτο παράρτθμα ΙΑ τθσ παροφςασ. 



 

Σελίδα 27 

6.3. Το ςφνολο των ποινικϊν ρθτρϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό που αντιςτοιχεί ςε 

10%  του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ.  

6.4. Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και 

κοινοποιοφνται ςτο ανάδοχο. Ειςπράττονται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ 

μετά τθν επιβολι τουσ, ι ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφυγισ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που 

εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν Ρροϊςταμζνθ αρχι. 

6.5. Σε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν 

τθν είςοδο και εργαςία των υπαλλιλων του αναδόχου ςτον χϊρο μεταφόρτωςθσ ι το χϊρο 

τελικισ διάκεςθσ των απορριμμάτων, ο ανάδοχοσ και ο Διμοσ Βόρειασ Κζρκυρασ κα 

αναηθτιςουν κατάλλθλεσ διοικθτικζσ ι δικαςτικζσ εντολζσ για να επιςτρζψουν οι εργαςίεσ 

ςτθν ομαλότθτα. Κατά τθν διάρκεια τζτοιασ περιόδου ο ανάδοχοσ κα εκτελεί τισ εργαςίεσ 

του  με τον καλφτερο δυνατό τρόπο μζχρι οι ςυνκικεσ να ομαλοποιθκοφν (εφόςον ςτθν 

περίπτωςθ αυτι απαιτθκοφν πρόςκετεσ δαπάνεσ κα εγκρικοφν από τον Διμο Βόρειασ 

Κζρκυρασ ). 

Τθν ευκφνθ για ομαλι λειτουργία με προςωπικό αςφαλείασ κ.λπ., ςε περίπτωςθ 

εργαςιακϊν προβλθμάτων με το προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. 

6.6. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφό του ςτον Διμο Βόρειασ 

Κζρκυρασ  αμζςωσ κάκε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι 

τθν ςφμβαςθ. Ο ανάδοχοσ οφείλει για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων περιπτϊςεων να 

βρίςκεται ςε διαρκι ετοιμότθτα, να διατθρεί ςε ενεργό κατάςταςθ τόςο το μθχανικό 

εξοπλιςμό όςο και το προςωπικό του, αλλά και να ζχει κακθμερινι επικοινωνία με τον 

Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ είτε υπάρχει πρόβλθμα είτε όχι. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ 

απόδειξθ τθσ οποίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, αν δεν κάνει γνωςτό με ζγγραφο 

ςτθν υπθρεςία, τα περιςτατικά που να αποδεικνφουν τθν ανϊτερθ βία μζςα ςε μία (1) 

θμζρα  από τότε που ςυνζβθςαν και τα οποία είχαν ωσ ςυνζπεια τθν αδυναμία του 

Αναδόχου για τθν ολικι ι μερικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που ανζλαβε, δεν ζχει δικαίωμα 

να επικαλεςτεί τθν ανϊτερθ βία και τα νόμιμα δικαιϊματά του που προκφπτουν από αυτι. 

Ανϊτερθ βία δε κεωρείται απεργία ι ςτάςθ εργαςίασ ι τυχόν επίςχεςθ εργαςίασ του 

προςωπικοφ για οποιονδιποτε λόγο ι κάποιοσ άλλοσ εξαιρετικά απρόβλεπτοσ λόγοσ. 

Άρκρο 7ο ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ ΕΤΘΤΝΕ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ 

αυτζσ προςδιορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν Διακιρυξθ με 

επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που 

απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ  να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ 

αυτοφ και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ 

ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ 

ςχετικζσ οδθγίεσ. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα 

προκειμζνου να απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, 

όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα 

ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 

Ανάδοχοσ (και οι προςτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε 
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τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ τφπου), χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ 

που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων τουσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του 

υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και 

υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α, κλπ., 

β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία  

γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν  

δ) εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν 

των εργαηομζνων του. 

Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 

επιχειριςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ 

Υπθρεςίεσ. 

Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία 

(ςε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ κλπ.), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Tα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 

αποςτζλλονται κατ' αρχιν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με 

ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει χριςθ του εξοπλιςμοφ και του προςωπικοφ, που διλωςε 

ςτθν υποβλθκείςα τεχνικι του προςφορά. Η αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ είναι δυνατι 

μόνο ςε περίπτωςθ που αυτόσ αντικαταςτακεί με εξοπλιςμό όμοιων προδιαγραφϊν και 

μόνο μετά από ςχετικό αίτθμα ςτο Διμο και τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ αυτοφ. Το 

προςωπικό δφναται να αντικαταςτακεί μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςτο Διμο και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται μείωςθ των ατόμων που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ίδιοσ με δικά του μζςα και 

προςωπικό, χωρίσ να ζχει το δικαίωμα να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ μόνο από 

τθν εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του για τθν καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ ςε Τράπεηα ι 

πιςτωτικό ίδρυμα τθσ θμεδαπισ, μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ 

προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οι αξιϊςεισ του εργοδότθ κατά του αναδόχου, λόγω 

πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 

ρυκμίηονται ςφμφωνα με όςα προβλζπονται  ςτθ ςφμβαςθ, ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και 

τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

ζγγραφα ι ςτοιχεία, που παρζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, 

κακϊσ και ότι άλλο ανικει ςτον Εργοδότθ. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ 
οποίεσ προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ. 

Άρκρο 7α ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Τα ειδικά αναφερόμενα ςτισ 1α και 3α τθσ Τεχνικισ Ζκκεςθσ, τθσ ιδιομορφίασ για ανάγκθ 
καλάςςιου μζςου για τθν μεταφορά των Α.Σ.Α., κακϊσ και του τρόπου λειτουργίασ του 

Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου* απαιτοφν από τον Ανάδοχο τισ παρακάτω προχποκζςεισ:  
            α) Ο ανάδοχοσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ζχει ςφμβαςθ με ειδικό για τον ςκοπό 

καλάςςιο μζςο  μεταφοράσ 
β) Ο ανάδοχοσ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτει για τθν ςφμβαςθ 

αδειοδοτθμζνο χϊρο ΣΜΑ, με τθν επιφφλαξθ τθσ δεφτερθσ παραγράφου τθσ 2.1 τθσ 

Τεχνικισ Ζκκεςθσ. 

γ) Σφμφωνα με τα ωράρια λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ. Ραλαίρου εκ των πραγμάτων ζχουμε μία 

θμζρα (Κυριακι) τθν εβδομάδα χωρίσ δυνατότθτα εναπόκεςθσ και τισ υπόλοιπεσ θμζρεσ 

λόγω τθσ μεγάλθσ χλμ απόςταςθσ δυνατότθτα για ζνα δρομολόγιο μόνο ανά όχθμα.  

Δθλαδι κάκε Δευτζρα κα πρζπει να καλυφτεί θ αποκομιδι δφο θμερϊν. Με όλα τα 

αναφερόμενα ςτθν 1α τθσ Τεχνικισ Ζκκεςθσ και με το βεβαρυμμζνο παρελκόν τθσ 

κάκιςτθσ εικόνασ και περιβαλλοντικισ «καταςτροφισ», αλλά και τθσ ευκφνθσ που βαρφνει 

τθν υπθρεςία ςφμφωνα με τθν 5θ παράγραφο τθσ 1α κα πρζπει  ο ανάδοχοσ να τθρεί τα 

απαιτοφμενα τθσ 3α και πιο αναλυτικά τα ηθτοφμενα είναι: 

I. Ο Ανάδοχοσ κα απαςχολεί το ελάχιςτο οκτϊ (8) οχιματα. Θα πρζπει να ζχει 

τουλάχιςτον ζνα όχθμα από τισ τρεισ κατθγορίεσ οχθμάτων που αναφζρονται ςτθν 

3α τθσ Τεχνικισ Ζκκεςθσ.  

II. Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τουλάχιςτον δφο επικακιμενεσ καρότςεσ. Εάν δεν ζχει κα 

πρζπει να τισ ςυμπλθρϊςει με οχιματα από τισ τρεισ κατθγορίεσ τθσ 3α. Δθλαδι 

εάν δεν ζχει επικακιμενεσ καρότςεσ κα πρζπει να ζχει το ελάχιςτο δζκα (10) 

οχιματα από τισ κατθγορίεσ τθσ 3α.   

III. Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τουλάχιςτον δζκα οκτϊ (18) είτε αποςπϊμενουσ 

απορριμματοδζκτεσ (container) κλειςτοφ τφπου χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 32m3 

είτε ρυμουλκοφμενα ι θμιρουμουλκοφμενα μεταφοράσ απορριμμάτων 

χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 50m3 

IV. Το ηθτοφμενο ςε ςυνδυαςμό με τα i, ii και iii είναι ο ανάδοχοσ ςυνολικά να μπορεί 

να αποκθκεφςει απορρίμματα τεςςάρων (4) θμερϊν και  να μεταφζρει 

απορρίμματα δφο (2) θμερϊν.  
*
Ράλαιροσ ωράριο λειτουργίασ: 07:00-15:00 κακθμερινζσ, 07:00-12:00 Σάββατο, Κυριακι 

κλειςτά.  

δ) Το ειδικό αζθαλιζηήριο  περηβαιιοληηθώλ επηπηώζεωλ άλω ηωλ 100.000,00 € 
 

Άρκρο 8ο ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να 

τισ παραδϊςει. 
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Ο Διμοσ Βόρειασ Κζρκυρασ  υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό 

αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ 

ειδικότερα ορίηεται ςτθν Σ.Υ και το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ρθτι ι 

πλαςματικι ζγκριςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ από τον Διμο Βόρειασ Κζρκυρασ. Στο 

βακμό που ςε ζνα μινα από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του λογαριαςμοφ από τον Διμο 

Βόρειασ Κζρκυρασ , ο Ανάδοχοσ δεν ζχει πλθρωκεί, τότε ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν 

παροχι υπθρεςιϊν και να απαιτιςει τόκουσ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία.  

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αξία τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ 

ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ τθσ οικείασ νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα 

ορίηεται ςτο άρκρο  4 και το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ρθτι ι πλαςματικι 

ζγκριςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ από τθν Δ.Υ.  

Τα τζλθ διάκεςθσ των απορριμμάτων βαρφνουν τον εκάςτοτε Διμο – παραγωγό. 

Άρκρο 9ο ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΘ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ. 

Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ 

υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν 

τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Η λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται 

κατά τα λοιπά, κατά τθν οικεία νομοκεςία και τθν παροφςα (άρκρο 11). 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", 

τα οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 

ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν 

τθν εκπλιρωςθ τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι 

ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 

 

9.2 Λάκθ αςυμφωνίεσ ςτα υμβατικά Σεφχθ ι ςτθν Προςφορά του Αναδόχου. 

9.2.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν 

αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο 

ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ και τθν 

παροφςα Σ.Υ.. 

9.2.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των 

διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ 

τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςφοράσ τουσ. 

 

9.3 Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ. 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν 

δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ 

των κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ 

προβλζπεται από τθν οικεία νομοκεςία ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο 

δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει 

τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
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Άρκρο 10ο ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΔΙΑΛΤΘ ΤΜΒΑΘ 

10.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ. 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του 

εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. Ροινικζσ ριτρεσ που τυχόν επιβλικθκαν οφείλονται 

ακροιςτικά. 

Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι Σφμβαςθ, επιβάλλεται, 

πλθν των άλλων κυρϊςεων που προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία κατά τθ βοφλθςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ ςε βάροσ του ζκπτωτου 

Αναδόχου είτε από τουσ υπόλοιπουσ Αναδόχουσ που είχαν λάβει μζροσ ςτον διαγωνιςμό θ́ 

είχαν κλθκεί για διαπραγμάτευςθ, είτε με διενζργεια διαγωνιςμοφ, είτε με 

διαπραγμάτευςθ, αν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ. Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ 

προκαλοφμενθ ηθμιά του ΦΟΔΣΑ Ρ.Ε. Κζρκυρασ  ι τυχόν διαφορά που κα προκφψει, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του ζκπτωτου Αναδόχου.  

 

10.2. Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

10.2.1. Ο εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει οποτεδιποτε τθ Σφμβαςθ καταβάλλοντασ ςτον 

ανάδοχο το ςφνολο τθσ ςυμφωνθμζνθσ αμοιβισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ηθμιϊν και 

των δαπανϊν ςτισ οποίεσ αυτόσ υπεβλικθ ι κα υποβλθκεί εκ τθσ καταγγελίασ (αποςβζςεισ 

εξοπλιςμοφ, μακρόχρονθ μίςκωςθ, ηθμίεσ από καταγγελία ςυμβάςεων με 

εργατοχπαλλθλικό προςωπικό, δζςμευςθ του εξοπλιςμοφ και αδυναμία ςυμμετοχισ ςε 

διαγωνιςμοφσ κλπ.) και του εργολαβικοφ κζρδουσ, μετά από αφαίρεςθ τθσ δαπάνθσ που 

εξοικονομικθκε από τθ ματαίωςθ τθσ Σφμβαςθσ. Το ποςό τθσ οφειλόμενθσ αμοιβισ ςτθν 

περίπτωςθ αυτι δεν δφναται να υπερβαίνει το 70% οφτε να υπολείπεται του 50% του 

ανεκτζλεςτου ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

10.2.2. Αν  ο ανάδοχοσ υποβάλλει αίτθςθ διάλυςθσ  για οποιοδιποτε λόγο και θ αίτθςθ 

αυτι απορριφκεί,  ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, και 

παράλλθλα να αςκιςει ςε κάκε δικαςτιριο και άλλθ αρχι  τα νόμιμα δικαιϊματά του. Το 

δικαίωμα αυτό του εργοδότθ δικαιολογείται από τθ φφςθ των υπθρεςιϊν αποκομιδισ και 

κακαριότθτασ, που ςυνζχεται με τθ δθμόςια υγεία, κακϊσ και τθν αδυναμία ζγκαιρθσ 

εναλλαγισ φορζα εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν.  

 

10.3.   Λφςθ τθσ φμβαςθσ.  

10.3.1. H ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ: 

• κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ. 

• κακυςτεριςει αποδεδειγμζνα από υπαιτιότθτά του τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

• διαπιςτωκεί ότι δεν τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ 

και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 

εργατικοφ κινδφνου. 

10.3.2. Η Ανακζτουςα Αρχι, ζχει δικαίωμα να καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ αηθμίωσ 

γι’ αυτιν, χωρίσ τθν τιρθςθ οποιαςδιποτε προκεςμίασ με γραπτι ειδοποίθςθ ςε 

περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ παραβεί οποιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ 

κεωρουμζνων όλων ωσ ουςιωδϊν και δεν αποκαταςτιςει τθν παράβαςθ αυτι εντόσ δζκα 
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(10) εργαςίμων θμερϊν από τθ ςχετικι ζγγραφθ  ειδοποίθςι τθσ από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι.  

10.3.3. Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ αηθμίωσ γι’ αυτιν, χωρίσ 

τθν τιρθςθ προκεςμίασ με απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο, εάν οποτεδιποτε 

κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τεκεί υπό εκκακάριςθ ι υπό κακεςτϊσ 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ. 

 

10.3.4. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ: 

α) είναι υποχρεωμζνοσ να εκκενϊςει τουσ χϊρουσ του ΦΟΔΣΑ Ρ.Ε. Κζρκυρασ  από κάκε 

αντικείμενο που του ανικει και να τουσ παραδϊςει ςε απόλυτα κακαρι κατάςταςθ. 

β)  δεν δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ παρά μόνο τθσ αμοιβισ του για τισ 

υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί μόνο για το μζχρι τθ λφςθ ι καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ 

χρονικό διάςτθμα. 

10.3.5. θτά ςυμφωνείται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ και του Αναδόχου ότι – ςε κάκε 

περίπτωςθ – ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

λόγω υπαίτιασ και αποδεδειγμζνθσ ςυμπεριφοράσ του που ςυνδζεται αιτιωδϊσ με 

προκλθκείςα ηθμία ι παράβαςθ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατά τθν 

ενάςκθςθ των κακθκόντων του, αναφορικά με τθν εκτζλεςθ του προβλεπόμενου ςτθν 

παροφςα ςφμβαςθ ζργου.  

 

10.4 Λιξθ τθσ φμβαςθσ – Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ. 

Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του 

Αναδόχου που εκδίδεται από τθν ΕΡΡΥ όπου βεβαιϊνεται θ υποβολι όλων των 

παραδοτζων από τον ανάδοχο, και ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

επιςτρζφονται ςτον ανάδοχο  μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν 

του Αναδόχου και τθν παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Μπορεί να γίνει τμθματικι παραλαβι εργαςιϊν, μετά από αίτθςθ του αναδόχου. 

Μπορεί επίςθσ να γίνεται ςταδιακι αποδζςμευςθ των εγγυιςεων, μετά από αίτθςθ του 

αναδόχου. 

Άρκρο 11ο ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία από τα κακ’ φλθν και κατά τόπο αρμόδια δικαςτιρια που διζπουν τισ διαφορζσ 

που γεννϊνται ςτον τόπο ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (Νομοφ Κζρκυρασ).  

Άρκρο 12ο ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

12.1. Νομοκεςία. 

Η Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο και ερμθνεφεται ςφμφωνα με 

αυτό.  

12.2. Γλϊςςα επικοινωνίασ. 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ διαδικαςίασ είναι θ Ελλθνικι και όλα τα ςτοιχεία αυτισ, κακϊσ και 

κάκε ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ και οι πικανζσ προςφυγζσ που κα υποβλθκοφν κακ’ όλθ τθν 

διαδικαςία, κα είναι ςυντεταγμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από νόμιμθ 

ελλθνικι μετάφραςθ. 
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Με ποινι να μθ γίνει δεκτι, θ προςφορά υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ 

τουσ τεχνικοφσ όρουσ που δφνανται να αναφζρονται και ςτθν Αγγλικι. Τα τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus) που κα ςυνοδεφουν τθν Ρροςφορά – και μόνο αυτά - μποροφν να 

υποβάλλονται και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Τα λοιπά τεχνικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά που 

απαιτοφνται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ. 

Τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά, που κα υποβλθκοφν από αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ 

πρζπει, επί ποινι απαραδζκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμζνα, είτε από το Αρμόδιο 

Ρροξενείο τθσ χϊρασ τθσ διαγωνιηόμενθσ, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «Apostille», 

ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το N. 1497/1984), ϊςτε 

να πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ. 

Η μετάφραςθ των εγγράφων αυτϊν γίνεται, είτε από Ζλλθνα δικθγόρο κατά τισ διατάξεισ 

του άρκρου 53 του Κϊδικα Δικθγόρων, είτε από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ Ελλάδασ 

ςτθ χϊρα προζλευςθσ του εγγράφου ι από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ χϊρασ αυτισ 

ςτθν Ελλάδα, είτε από τθ μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, είτε από 

ορκωτοφσ μεταφραςτζσ του Ν. 3712/2008. 
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