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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 

Α.Μ.:  59/2020 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 9.983,24€ (με Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.: 02.10.6279.001 

CPV: 90918000-5 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η παροχή υπηρεσίας για το πλύσιμο και την απολύμανση των 
κάδων απορριμμάτων για την αντιμετώπιση του COVID-19 που βρίσκονται σε κεντρικούς 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας. Ο Δήμος για να αντιμετωπίσει 
τη δυσοσμία που προέρχεται από τους κάδους απορριμμάτων, ακόμα και όταν τούτοι είναι κενοί 

από απορρίμματα, εκτελεί την εργασία πλυσίματος κάδων με τα δύο οχήματα-πλυντήρια κάδων 

που διαθέτει. Λόγω έκτακτης ανάγκης και επειδή το προσωπικό του τμήματος αποκομιδής και 
ανακυκλώσιμων υλικών είναι εξόχως μειωμένο λόγω ειδικών αδειών δεν δύναται να πλυθούν και 

να απολυμανθούν εγκαίρως όλοι οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων της πόλης. Κρίνεται κατά 
συνέπεια επιτακτική η σύναψη έκτακτης σύμβασης με ιδιωτικό συνεργείο ώστε να γίνει άμεσα το 

πλύσιμο-απολύμανση των κάδων για λόγους υγιεινής και στα πλαίσια αντιμετώπισης της 

πανδημίας COVID 19. 

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία αναμένεται να ανέλθει στα 9.983,24 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6279.001 με τίτλο «Απολύμανση - Μικροβιοκτονία δημοτικών χώρων» 

του προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας έτους 2020. 

Η παρούσα θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

μονάδος απολύμανσης ανά κάδο (χαμηλότερη τιμή) και μέχρι το ποσό του 

προυπολογισμού της μελέτης και σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία: 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και θα 

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/25.02.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το 
άρθρο 1 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α').  

 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 

του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α').  
 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α').  

  Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το 
άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α’). 
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 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’): Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 

 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’): «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

 Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’): «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) 
της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 

διατάξεις.» 
 Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α’): “Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη 
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και 

άλλες διατάξεις.” 

 Ν. 4412/2016 

 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα 
 Τις διατάξεις του N.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 
και ειδικότερα του άρθρου 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού». 

 Τα έγγραφα της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού με ημερομηνία 

15/04/2020 (Δ.Υ.) και 16/04/2020 (Α.Π.8306) όπου δηλώνουν τους λόγους για τους 

οποίους αδυνατεί η υπηρεσία να καλύψει τιςπροκύπτουσες ανάγκες του Δήμου για την 
άμεση αντιμετώπιση του COVID-19. 

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερόμενων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε 

διάταξη ( νόμου, Π.Δ., Υπ. Απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

Νέα Φιλαδέλφεια   4  / 5  /2020 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 

Α.Μ.:  59/2020 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 9.983,24€ (με Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.: 02.10.6279.001 

CPV: 90918000-5 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή προβλέπει την παροχή υπηρεσίας για το πλύσιμο και την απολύμανση των κάδων 
απορριμμάτων του Δήμου για την αντιμετώπιση του covid-19 που αριθμούν τους 3.000 κάδους 

και βρίσκονται σε κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.  

Ο Δήμος για να αντιμετωπίσει τη δυσοσμία που προέρχεται από τους κάδους απορριμμάτων, 
ακόμα και όταν τούτοι είναι κενοί από απορρίμματα, εκτελεί την εργασία πλυσίματος κάδων με τα 

δύο οχήματα-πλυντήρια κάδων που διαθέτει. Λόγω έκτακτης ανάγκης και επειδή το προσωπικό 

του τμήματος αποκομιδής και ανακυκλώσιμων υλικών είναι εξόχως μειωμένο λόγω ειδικών αδειών 
δεν δύναται να πλυθούν και να απολυμανθούν εγκαίρως όλοι οι κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων 

της πόλης. Κρίνεται κατά συνέπεια επιτακτική η σύναψη έκτακτης σύμβασης με ιδιωτικό 
συνεργείο ώστε να γίνει άμεσα το πλύσιμο-απολύμανση των κάδων για λόγους υγιεινής και στα 

πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας COVID 19. 

Πρόκειται για πλύσιμο και απολύμανση των κάδων με απορρυπαντικά και απολυμαντικά που είναι 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. Το απορριμματοφόρο προπορεύεται του πλυντηρίου ώστε ο 

κάδος να είναι άδειος. Ακολουθεί το πλυντήριο. Αν υπάρχουν προσκολλημένα υλικά στο 

εσωτερικό ή εξωτερικό μέρος των κάδων ξύνονται με τις απαραίτητες ξύστρες και 
απομακρύνονται ώστε ο κάδος να είναι έτοιμος για πλύση. Στη συνέχεια με τον ανυψωτικό 

μηχανισμό ο κάδος εισέρχεται στο θάλαμο πλύσης όπου δίνεται η εκκίνηση για το πλύσιμο. 0 
κάδος πλένεται εσωτερικά και εξωτερικά με ζεστό νερό.  

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

 
 

 
 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ 
N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 
Α.Μ.:  59/2020 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 9.983,24€ (με Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.: 02.10.6279.001 
CPV: 90918000-5 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ο ακόλουθος προϋπολογισμός συντάχθηκε κατόπιν έρευνας αγοράς) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ/ΚΑΔΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Πλύση-απολύμανση κάδων 

απορριμμάτων 
4,85 8.051,00 

 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   8.051,00 

 

Φ.Π.Α. 24%    1.932,24  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   9.983,24 

 

Η τιμή που αναγράφεται ανωτέρω, αφορά ενδεικτικά  1660 κάδους απορρριμμάτων 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 

 

 
 

 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

 
ΜΑΡΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 

Α.Μ.:  59/2020 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 9.983,24€ (με Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.: 02.10.6279.001 

CPV: 90918000-5 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ/ΚΑΔΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Πλύση-απολύμανση κάδων 

απορριμμάτων  
 

 

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    

 

Φ.Π.Α. 24%    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ................................ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΛΥΘΟΥΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19  ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.983,24 € ΣΥΜΦΩΝΑ 
ME THN TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ / ΚΑΔΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ 

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N. ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 

Α.Μ.:  59/2020 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 9.983,24€ (με Φ.Π.Α.) 

Κ.Α.: 02.10.6279.001 
CPV: 90918000-5 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η μελέτη αυτή προβλέπει την παροχή υπηρεσίας για το πλύσιμο και την απολύμανση των κάδων 
απορριμμάτων για την αντιμετώπιση του covid-19 που βρίσκονται σε κεντρικούς κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας και αριθμούν τις τρεις χιλιάδες κάδους 

(3.000). Είναι επιτακτική η σύναψη έκτακτης σύμβασης με ιδιωτικό συνεργείο ώστε να γίνει 
άμεσα το πλύσιμο-απολύμανση των κάδων για λόγους υγιεινής και στα πλαίσια αντιμετώπισης της 

πανδημίας COVID 19. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Η παρούσα θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) και σύμφωνα με την ακόλουθη νομοθεσία: 
 

 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/25.02.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το 
άρθρο 1 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α').  

 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 
του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α').  

 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η οποία 
κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 3 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α').  

  Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το 

άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α’). 
 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’): Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. 

 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’): «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

 Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’): «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) 

της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 

διατάξεις.» 
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 Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α’): “Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη 
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και 

άλλες διατάξεις.” 
 Ν. 4412/2016 

 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα 

 Τις διατάξεις του N.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 
και ειδικότερα του άρθρου 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού». 

 Τα έγγραφα της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού με ημερομηνία 

15/04/2020 (Δ.Υ.) και 16/04/2020 (Α.Π.8306) όπου δηλώνουν τους λόγους για τους 
οποίους αδυνατεί η υπηρεσία να καλύψει τιςπροκύπτουσες ανάγκες του Δήμου για την 

άμεση αντιμετώπιση του COVID-19. 

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερόμενων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε 

διάταξη ( νόμου, Π.Δ., Υπ. Απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 

Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία αναμένεται να ανέλθει στα 9.983,24 € (με Φ.Π.Α. 24%) και 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6279.001 με τίτλο «Απολύμανση-μικροβιοκτονία δημοτικών χώρων» 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας έτους 2020. 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α. Τεχνική Έκθεση  
Β. Τεχνική Περιγραφή 

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Δ. Προϋπολογισμός Προσφοράς 

Ε. Συγγραφή υποχρεώσεων 
ΣΤ. Η προσφορά του συμμετέχοντα στον οποίο ανατέθηκε η υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς μόνο για το 

σύνολο τόσο των υπηρεσιών όσο και των ποσοτήτων αυτών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων των υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία υποχρεούται εντός 10 ημερών από την 

ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η υπηρεσία δεν προσέλθει μέσα 

στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
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υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα Ν. 4412/2016. 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η υπηρεσία πλυσίματος-
απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων θα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της Τεχνικής 

Περιγραφής, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας και θα 

ανταποκρίνονται από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται και σε 
καμιά περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά υλικά δευτέρας ποιότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα υπηρεσία, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι 

σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια της υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται 
σε καμία αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική ή 

συνολική παραλαβή των υπηρεσιών και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δεν 

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητά τους. 
Στη συμβατική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νομού 

κρατήσεις , οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι παραλαβές των υπηρεσιών θα γίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & 

Παραλαβής η οποία για το 2020 έχει οριστεί με την 277/2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της πλήρους παραδόσεως 

των εκάστοτε υπηρεσιών. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την σύμβαση ή για μέρος αυτής άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια κατά την υποβολή της προσφοράς 
•Να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και επάρκεια προσωπικού για την επιτυχή 

εκτέλεση του έργου, γι αυτό θα κατατεθεί υπ.δήλωση η οποία θα δεσμεύεται για τα παραπάνω. 
•Να διαθέτουν Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 9001 με πεδίο το αντικείμενο του 

διαγωνισμού. 
•Να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο 

•Να διαθέτουν πιστοποίηση για το ακολουθούμενο σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης  

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τεχνική προσφορά, που θα αξιολογηθεί για την σαφήνεια, 

πληρότητα, τις δεσμεύσεις και τις εγγυήσεις ποιότητας. 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 
 

 
 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ 
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