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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Στη θέση «Κορακιά» της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του ∆ήµου Χανίων έχει 

κατασκευαστεί και λειτουργεί το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης 

(Ε.Μ.Α.Κ.) και ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α. - Α’ και Β’ φάση). 

Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις πραγµατοποιείται η υποδοχή, επεξεργασία και τελική διάθεση 

των αστικών απορριµµάτων της Α’ ∆ιαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Κρήτης, 

σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στο Χώρο Υγειονοµικής 

Ταφής Απορριµµάτων, πραγµατοποιούνται σε αυτόν οι εργασίες τελικής διάθεσης 

(υγειονοµική ταφή) των υπολειµµάτων από την επεξεργασία των αστικών απορριµµάτων 

που πραγµατοποιείται στο Ε.Μ.Α.Κ., η τελική διάθεση σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων, 

που δεν έχουν υποστεί την ανωτέρω επεξεργασία, ογκωδών αντικειµένων, καθώς και η 

τελική διάθεση ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων κατόπιν 

κατάλληλης επεξεργασίας της για την µείωση των εκπεµπόµενων οσµών και του ποσοστού 

υγρασίας που περιέχεται σε αυτήν. 

Για την πραγµατοποίηση της παραπάνω λειτουργίας, είναι αναγκαία η εκτέλεση των 

παρακάτω εργασιών: 
 
Α. Όσον αφορά τα απορρίµµατα (υπολείµµατα επεξεργασίας, σύµµεικτα αστικά 
απορρίµµατα και ογκώδη αντικείµενα): 
• Η διάστρωση και συµπίεση των απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται 

καθηµερινά και είναι αναγκαία για τη διάστρωση των απορριµµάτων στο µέτωπο εργασίας 

διάθεσης των απορριµµάτων που βρίσκεται κάθε φορά σε λειτουργία, µετά την 

εκφόρτωσή τους από τα οχήµατα µεταφοράς των υπολειµµάτων του Εργοστασίου ή τα 

απορριµµατοφόρα οχήµατα και τη συµπίεση αυτών, έτσι ώστε να µειώνεται ο όγκος της 

απορριµµατικής µάζας και να γίνεται καλύτερη εκµετάλλευση του Χ.Υ.Τ.Α, αλλά και να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος µελλοντικών καθιζήσεων. 

• Η διάστρωση και ελαφρά συµπίεση του υλικού επικάλυψης για την κάλυψη των 

απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή – όπως και η πρώτη - εκτελείται καθηµερινά 

µετά τη διάστρωση και συµπίεση των απορριµµάτων και είναι αναγκαία για την 

προσωρινή κάλυψη µε υλικό επικάλυψης του µετώπου εργασίας διάθεσης των 

απορριµµάτων που βρίσκεται κάθε φορά σε λειτουργία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη συγκεκριµένη λειτουργία και συγκεκριµένα η εκποµπή 

οσµών και σκόνης από το Χ.Υ.Τ.Α, η προσέλκυση και ενδιαίτηση τρωκτικών, πουλιών και 

εντόµων, η διασπορά µικροαπορριµµάτων στο περιβάλλον χώρο, καθώς και η 

κατείσδυση οµβρίων υδάτων εντός της απορριµµατικής µάζας. 

• Η διάστρωση και συµπίεση του υλικού επικάλυψης για την στρώση επικάλυψης 

περαιωµένων κυττάρων στο Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά – όποτε 

υπάρξει η σχετική ανάγκη – και είναι αναγκαία για την προετοιµασία των περαιωµένων 

κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α. για την κατασκευή των στρώσεων αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Η διάστρωση υπόβασης και σκύρου για την κατασκευή προσωρινής οδοποιίας στο 

Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά – ανάλογα µε την ανάπτυξη του 
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απορριµµατικού αναγλύφου και τη χωροθέτηση των µετώπων εργασίας εντός του 

Χ.Υ.Τ.Α. και είναι αναγκαία για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση και κυκλοφορία 

των οχηµάτων µεταφοράς υπολειµµάτων και απορριµµάτων εντός του Χ.Υ.Τ.Α. 

• Ο καθαρισµός της περιµετρικής τάφρου οµβρίων του Χ.Υ.Τ.Α. Η εργασία αυτή εκτελείται 

περιοδικά – όποτε υπάρξει η σχετική ανάγκη – και συµπληρωµατικά των χειρονακτικών 

καθαρισµών που πραγµατοποιούνται και είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία της 

περιµετρικής τάφρου οµβρίων του Χ.Υ.Τ.Α., έτσι ώστε να παροχετεύονται απρόσκοπτα τα 

όµβρια ύδατα εκτός του συγκεκριµένου χώρου. 

• Η µεταφορά µε φορτηγό αυτοκίνητο ογκωδών απορριµµάτων για διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α., 

εσωτερικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων. Η εργασία αυτή εκτελείται περιοδικά, όποτε 

υπάρξει η σχετική ανάγκη. 

Οι ανωτέρω αναφερόµενες εργασίες εκτελούνται µε µέσα και προσωπικό της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) (µηχανήµατα - οχήµατα και χειριστές - οδηγούς). Υπάρχει όµως η ανάγκη επιπλέον 

ενίσχυσης των εργασιών αυτών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του 

Χ.Υ.Τ.Α. 

 
Β. Όσον αφορά την ιλύ: 
Στη νοτιοδυτική πλευρά του Χ.Υ.Τ.Α. (περιοχή Α του επισυναπτόµενου διαγράµµατος) θα 

γίνεται - µετά από την ζύγιση στο ζυγιστήριο της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) - εναπόθεση της ιλύος 

που θα µεταφέρουν τα καλυµµένα φορτηγά των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών 

λυµάτων, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. 

Οι ζυγίσεις της εισερχόµενης ιλύος για επεξεργασία από τον ανάδοχο στον χώρο 

επεξεργασίας της ιλύος θα ενσωµατώνονται στο ηµερολόγιο του έργου. 

Μετά το άδειασµα κάθε φορτίου στην περιοχή Α, η ιλύς θα διαστρώνεται και θα ανακατεύεται 

καθηµερινά στον χώρο Β του επισυναπτόµενου διαγράµµατος σε πάχος 0,15 έως 0,30 µέτρα 

ή µικρότερο µε σκοπό την ξήρανσή της, εκτός αν λόγω έντονης βροχόπτωσης δεν δύναται 

να διαστρωθεί στον χώρο Β, οπότε θα γίνεται άµεση ανάµειξη µε υπόβαση ή και ασβέστη 

κατά την κρίση της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και θα παραµένει στο υψηλότερο σηµείου του χώρου 

Β, µέχρι να το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες να γίνει η διάστρωση και το καθηµερινό 

ανακάτεµα στον ίδιο χώρο. 

Όταν το προϊόν της περιοχής Β κριθεί ότι έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, θα 

συγκεντρώνεται και θα δηµιουργούνται σειράδια µε αυτό στην περιοχή Γ του 

επισυναπτόµενου διαγράµµατος, µε ενδεικτικό πλάτος 1,5 µέτρα και ύψους 0,4 µέτρα.  

Η δηµιουργία των σειραδίων αυτών δεν θα πρέπει να εµποδίζει τη διάστρωση της 

εισερχόµενης ιλύος στον χώρο Β για ξήρανση/περαιτέρω αφυδάτωση, ούτε να εµποδίζει την 

χρήση του ασβέστη και της υπόβασης από τα σηµεία αποθήκευσής τους. 

Ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκτελεί τις εργασίες µε µεθοδικότητα και χωρίς καµία 

καθυστέρηση, έτσι ώστε η εισερχόµενη για επεξεργασία ιλύς να µην παραµένει στον χώρο 

επεξεργασίας πέραν των επτά ηµερών (εκτός απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών). 

Η χρήση και το ανακάτεµα της υπόβασης µε την ιλύ θα γίνεται κατόπιν εντολής της ∆Ε∆ΙΣΑ 

ΑΕ (ΟΤΑ) και σε αναλογία 2:1 δηλ. δύο µέρη ιλύος µε ένα µέρος υπόβασης. 

Ο ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση ανάµιξης του ασβέστη µε την ιλύ µετά από εντολή 

της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) η οποία θα υποδείξει και την ποσότητα που θα χρησιµοποιηθεί. 
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Μετά τις παραπάνω τεχνικές εργασίες, από τα σειράδια του χώρου Γ, θα λαµβάνονται 

δείγµατα από τη ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), για τον προσδιορισµό της υγρασίας της ιλύος και θα 

κρίνεται εάν είναι έτοιµη για διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α, Για τα δείγµατα αυτά θα ακολουθείται 

σχέδιο και πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, ενώ τα αποτελέσµατα των δοκιµών και αναλύσεων, 

θα ενσωµατώνονται στο ηµερολόγιο έργου. 

Η ασβεστοποιηµένη και αποξηραµένη ιλύς από την περιοχή Γ θα διατίθεται άµεσα στο 

Χ.Υ.Τ.Α. εφόσον το ποσοστό υγρασίας είναι µικρότερο του 55% τους θερινούς µήνες (Μάιο 

έως και Σεπτέµβριο) και 60% τους χειµερινούς µήνες (Οκτώβριο έως και Απρίλιο). 

Η αποξηραµένη ιλύς µε µεγαλύτερα ποσοστά υγρασίας θα αναµειγνύεται µε υλικό λατοµείου, 

θα επαναλαµβάνεται η διαδικασία αποξήρανσης στο χώρο Β και θα υποβάλλεται ξανά σε 

µετρήσεις υγρασίας. 

Η απόφαση ενσωµάτωσης της ξηραµένης ιλύος θα λαµβάνεται από τη ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), η 

οποία θα δίνει την σχετική εντολή στον ανάδοχο, υποδεικνύοντας και το σηµείο στο Χ.Υ.Τ.Α. 

ως και τον τρόπο µε τον οποίο θα ενσωµατώνεται η αποξηραµένη ιλύς. 

Σε καµιά περίπτωση δεν θα γίνεται απόρριψη της ιλύος από τον ανάδοχο σε διαφορετικούς 

χώρους από αυτούς που του έχουν υποδειχθεί από τη ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ). 

Η διάθεση της ξηραµένης ιλύος στον Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται σταδιακά µε ηµερήσιο περιορισµό 

την ποσότητα των πενήντα (50) τόνων. Πριν από την ενσωµάτωση της αποξηραµένης ιλύος 

στο Χ.Υ.Τ.Α., θα ζυγίζεται στο ζυγιστήριο της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ). 

Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης και πλήρωσης της στεγανής δεξαµενής, ο ανάδοχος 

θα ειδοποιεί τον υπεύθυνο της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) ώστε αυτός να φροντίζει για την εκκένωσή 

της. Ο ανάδοχος θα φροντίζει για τον καθαρισµό των σχαρών συλλογής των στραγγιδίων.  

Εργασίες µε διαφορετικό τρόπο από τον περιγραφόµενο ανωτέρω, δεν θα γίνονται παρά 

µόνο µετά από έγκριση του υπευθύνου της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) και θα καταγράφονται στο 

ηµερολόγιο του έργου. 

 
2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Α. Εργασίες διαχείρισης απορριµµάτων 
Με βάση τα δεδοµένα της έως σήµερα λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., υπάρχει η ανάγκη της 

χρήσης του παρακάτω εξοπλισµού (µε χειριστή) – συµπληρωµατικά µε τον εξοπλισµό της 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) – και για τον παρακάτω αναφερόµενο εκτιµώµενο χρόνο για κάθε 

µηχάνηµα: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 

1 

Έναν (1) εκσκαφέα - αλυσότροχο ή 

λαστιχοφόρο – µε κινητήρα εσωτερικής 

καύσης συνολικής ισχύος τουλάχιστον 150 

HP, που θα φέρει και εξάρτηµα σφύρας 

1.400 

2 
Έναν (1) φορτωτή - αλυσότροχο ή 

λαστιχοφόρο – µε κινητήρα εσωτερικής 
2.300 
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καύσης συνολικής ισχύος τουλάχιστον 101 

HP και βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 9 

τόνων και έναν (1) φορτωτή λαστιχοφόρο µε 

κινητήρα εσωτερικής καύσης συνολικής 

ισχύος τουλάχιστον 101 HP 

3 

∆ύο (2) ανοικτά ανατρεπόµενα τριαξονικα ή 

τετραξονικά φορτηγά µε ωφέλιµο φορτίο 

τουλάχιστον 13 τόνους 

1.000 

4 

Έναν (1) εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB 

κλπ µε κινητήρα εσωτερικής καύσης 

συνολικής ισχύος τουλάχιστον 50 HP 

250 

5 
Ένα (1) διαµορφωτή γαιών (greider) µε 

κινητήρα εσωτερικής καύσης 
800 

6 
Έναν (1) οδοστρωτήρα δονητικό µε κινητήρα 

εσωτερικής καύσης 
600 

 

Τα ανωτέρω µηχανήµατα θα εργάζονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρµόδιου 

προσωπικού της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα που θα 

συντάσσεται από το ∆ιευθυντή του Χ.Υ.Τ.Α. Τα µηχανήµατα αυτά – πέραν του καθορισµένου 

προγράµµατος εργασιών - θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιµότητα για την κάλυψη τυχών 

έκτακτων αναγκών που τυχόν προκύψουν κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. (προσκόµιση 

µεγάλης ποσότητας απορριµµάτων, έντονα καιρικά φαινόµενα, αντιµετώπιση έκτακτων 

περιστατικών, όπως φωτιάς στο Χ.Υ.Τ.Α., διαρροή στραγγισµάτων κ.λπ.). Επίσης, για την 

αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (φωτιάς στο Χ.Υ.Τ.Α., διαρροή στραγγισµάτων κ.λπ.), 

µπορεί να υπάρξει η ανάγκη χρήσης από το προσωπικού του αναδόχου του εξοπλισµού που 

διαθέτει η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), εφόσον το προσωπικό αυτό διαθέτει τις προβλεπόµενες από 

τη σχετική νοµοθεσία άδειες χειρισµού των αντίστοιχων µηχανηµάτων έργου και τις άδειες 

οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών οχηµάτων. 

Η οριοθέτηση του χώρου εργασίας κάθε µηχανήµατος θα γίνεται µε ευθύνη της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ). Η δαπάνη προµήθειας των αναγκαίων υλικών για την εκτέλεση των προβλεπόµενων 

εργασιών (υλικό επικάλυψης, υπόβαση, σκύρος) επιβαρύνει τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και δεν 

συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Επίσης, οι µεταφορές των ανωτέρω 

υλικών από το χώρο παραγωγής τους στο Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται µε φορτηγά αυτοκίνητα της 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και η συγκεκριµένη εργασία δεν συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις 

του αναδόχου. 

 
Β. Εργασίες διαχείρισης ιλύος 
Με βάση τα δεδοµένα της έως σήµερα διαχείρισης της ιλύος, υπάρχει η ανάγκη εκτέλεσης 

των παρακάτω εργασιών για δωδεκάµηνη περίοδο: 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 

Εργασίες για την αποξήρανση της ιλύος στο 

χώρο επεξεργασίας και εργασίες µεταφοράς 

και ενσωµάτωσης της αποξηραµένης ιλύος 

στον ΧΥΤ 

Τόνοι εισερχόµενης 

ιλύος στο χώρο 

επεξεργασίας 

9.000 

2 

Εργασίες ανάµειξης υλικών λατοµείου µε την 

ιλύ στο χώρο επεξεργασίας της ιλύος ή στο 

ΧΥΤ. 

Τόνοι υλικών 

λατοµείου 

3.500 

3 
Ανάµειξη ασβέστη µε ιλύ στο χώρο 

επεξεργασίας της ιλύος. 

Τόνοι ασβέστη 300 

4 

Μεµονωµένες τεχνικές εργασίες για τις 

ανάγκες διαχείρισης της ιλύος µε χρήση 

εκσκαφέα 

Ώρα 50 

5 
Μεµονωµένες εργασίες διαχείρισης της ιλύος 

µε χρήση φορτωτή 

Ώρα 50 

 

Η δαπάνη προµήθειας των αναγκαίων υλικών για την εκτέλεση των προβλεπόµενων 

εργασιών (υλικό λατοµείου, ασβέστης) επιβαρύνει τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και δεν 

συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Επίσης, οι µεταφορές των ανωτέρω 

υλικών από το χώρο παραγωγής τους στο Χ.Υ.Τ.Α. θα γίνεται µε φορτηγά αυτοκίνητα της 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και η συγκεκριµένη εργασία δεν συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις 

του αναδόχου. 

 

Το απαιτούµενο είδος εξοπλισµού για την εκτέλεση του συνόλου των ανωτέρω 

αναφερόµενων εργασιών είναι το αναγραφόµενο στον Πίνακα που αφορά τις εργασίες 

διαχείρισης απορριµµάτων. 

 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει τον παραπάνω αναφερόµενο (υπό 

άρθρο 2 του παρόντος Τ.Τ.Π.) εξοπλισµό σε καθηµερινή βάση στις εγκαταστάσεις 
του Χ.Υ.Τ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες 
διαδικασίες του άρθρου 30 της Προκήρυξης. 

2. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του 

εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των ζητούµενων εργασιών. Η 

δαπάνη συντήρησης και επισκευής κάθε βλάβης του εξοπλισµού του, 

συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν απαιτούµενων ανταλλακτικών, βαρύνει 

αποκλειστικά τον ίδιο. Επίσης, τον ανάδοχο βαρύνουν οποιεσδήποτε δαπάνες για τη 

νόµιµη κυκλοφορία του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί (ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας 

κ.λπ.), καθώς και οι δαπάνες των καυσίµων για τη λειτουργία του εξοπλισµού του. 
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3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στην άµεση αντικατάσταση εξοπλισµού που έχει τεθεί 

για οποιοδήποτε λόγο εκτός λειτουργίας, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

εκτέλεση των εργασιών. 

4. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια στο χώρο 

εργασίας του. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόµους τους σχετικούς µε την 

εργασία, εργατική νοµοθεσία, ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις διατάξεις για 

αµοιβές, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, 

αποζηµιώσεων, φόρων κ.λπ. και θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την 

τήρηση κάθε υποχρέωσης απέναντι στο ∆ηµόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους 

εργαζοµένους του και σε κάθε τρίτο. Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ουδεµία ευθύνη έχει για τις 

υποχρεώσεις αυτές του αναδόχου. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον απασχολούµενο από αυτόν ότι η ∆Ε∆ΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ) ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει µε αυτόν, αλλά οφείλει να δέχεται 

τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα για την εργασία που προσφέρει, όπως επίσης και τον 

έλεγχο στις αποσκευές του κατά την αποχώρηση του από το χώρο εργασίας. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ηµέρα ανάληψης εργασίας τα 

ονοµατεπώνυµα του προσωπικού του στη ∆ιεύθυνση Χ.Υ.Τ. της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ – ΤΕΑΜ ή σε οποιοδήποτε άλλο 

ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωµένος να το ασφαλίσει. 

β. Να το πληρώνει κανονικά. 

γ. Να αποδεικνύει τα παραπάνω όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά θα διακόπτεται η 

πληρωµή του. 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόµιµες άδειες ανάπαυσης 

(ΡΕΠΟ) και να καλύπτει τα κενά από τις ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) σύµφωνα µε τη 

σύµβαση. 

10. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του έναντι της ∆Ε∆ΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ) που απορρέουν από τη σύµβαση, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των 

απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο, χωρίς την 

έγγραφη συγκατάθεση της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

11. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα απασχολήσει ως 

προς την συνέπεια, την συµπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή 

εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση που το προσωπικό υποπίπτει σε σοβαρά 

παραπτώµατα, ο ανάδοχος θα αποµακρύνει το προσωπικό αυτό, µε τον προσήκοντα 

τρόπο. 

12. Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους 

του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως µε την 

καταβολή της αµοιβής στον ανάδοχο σύµφωνα µε την σύµβαση. 

13. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του προσωπικό το οποίο δεν 

κατέχει τις απαιτούµενες από τη σχετική νοµοθεσία άδειες χειρισµού των αντίστοιχων 
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µηχανηµάτων έργου και τις άδειες οδήγησης των αντίστοιχων φορτηγών οχηµάτων που 

θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών. 

14. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτός και µόνο αυτός θα ευθύνεται για κάθε ζηµία, 

βλάβη ή πληµµέλεια την οποία θα προκαλέσει τυχόν το προσωπικό του και ο εξοπλισµός 

του στον κινητό και ακίνητο εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

15. Ο ανάδοχος και µόνο αυτός θα ευθύνεται επίσης και για κάθε ζηµία ή βλάβη που τυχόν 

θα προξενηθεί στους εργαζοµένους του, στους εργαζοµένους της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), 

στους επισκέπτες, τρίτους κ.λπ., από τυχόν ατυχήµατα, από τυχόν αµέλεια ή παράλειψη 

του κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

16. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αρνηθεί την µη 

καταβολή δεδουλευµένων στο προσωπικό του επειδή καθυστερεί η καταβολή 

οφειλοµένων εργασιών σε αυτόν. 

17. Τόσο η καταβολή των οφειλοµένων στον ανάδοχο, όσο και οποιαδήποτε άλλη µεταβολή 

κάποιου όρου της σύµβασης, µόνο µε έγγραφο αποδεικνύεται, ενώ αποκλείεται κάθε 

άλλο αποδεικτικό µέσο ακόµη και ο όρκος. 

18. Η προθεσµία έναρξης εφαρµογής της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφής της και η 

χρονική της διάρκεια θα είναι όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης. 

19. Ο ∆ιευθυντής Χ.Υ.Τ. της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), έπειτα από συνεχείς καθηµερινούς 

ελέγχους των χώρων εργασίας, προτείνει τη λήψη µέτρων ή και την αντικατάσταση 

ατόµων, εφόσον το προσωπικό του αναδόχου όπου απασχολείται, θεωρείται ακατάλληλο 

διότι δεν τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής ή δηµιουργεί προβλήµατα στους 

αντίστοιχους χώρους αλλά και στους εργαζοµένους και επισκέπτες στους χώρους 

εργασίας. Επίσης, ο ∆ιευθυντής Χ.Υ.Τ. της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) προτείνει τη λήψη µέτρων 

ή την αντικατάσταση εξοπλισµού, εφόσον αυτός θεωρηθεί ακατάλληλος ή ότι εγκυµονεί 

κινδύνους για την ασφάλεια, λόγω κακής κατάστασης ή ελλιπούς συντήρησης ή µη 

τήρησης όλων των απαιτούµενων από τις κείµενες διατάξεις µέτρων για την ασφαλή και 

νόµιµη κυκλοφορία και λειτουργία του. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει 

άµεσα τις προτάσεις αυτές. 

20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στη ∆ιεύθυνση Χ.Υ.Τ., τα τηλέφωνά του (σταθερό 

και κινητό) για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβληµα προκύψει προκειµένου να ενηµερωθεί και 

να επιληφθεί του θέµατος. 

21. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι µε τη λήξη της σύµβασης θα αποχωρήσει από την 

εργασία, χωρίς καµία άλλη διατύπωση. 

 
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η εκτέλεση των ζητούµενων εργασιών θα πραγµατοποιείται: 

α) όσον αφορά τη διαχείριση των απορριµµάτων, σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 

που θα συντάσσεται από το ∆ιευθυντή Χ.Υ.Τ. της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Η κατανοµή των 

ωρών εργασίας κάθε εξοπλισµού θα γίνεται σε όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας – 

συµπεριλαµβανοµένων και των Κυριακών και αργιών - και όλες τις ώρες της ηµέρας, χωρίς 

να χορηγείται πρόσθετη αποζηµίωση στον ανάδοχο για την απασχόληση του εξοπλισµού 

του κατά τη διάρκεια Κυριακών και αργιών ή νυχτερινών ωρών. 
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β) όσον αφορά τη διαχείριση της ιλύος, θα γίνεται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, πλην της 

Κυριακής και των αργιών και κατά τις ώρες 6.30 π.µ. έως 01.30 µ.µ. 

 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 

 
 

ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΗΜΙΚΟΣ MSc 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό 28/26-02-2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) 

 


