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ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.αποτελεί τον επίσημο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την 3η Διαχειριστική 
Ενότητα του ΠΕΣΔΑ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του διέπει τη λειτουργία των Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης 
Α.Ε. Ο.Τ.Α, εκτελεί  εργασίες  συλλογής  και  µεταφοράς  στερεών αποβλήτων και 
συγκεκριµένα: 
- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς αστικών σύµµεικτων στερεών αποβλήτων στα όρια 

της επικράτειας του Δήμου Κεφαλλονιάς, µε το σύστηµα της µηχανικής αποκοµιδής 
κάδων. Οι ανωτέρω   εργασίες  εκτελούνται  µε  µέσα  (ειδικά  απορριµµατοφόρα  
οχήµατα  για  τη µηχανική αποκοµιδή) και περιορισμένο προσωπικό (οδηγοί και εργάτες) 
της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

- Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών (Πρόγραµµα ∆ιαλογής στην 
Πηγή) στα όρια  της επικράτειας του Δήμου Κεφαλλονιάς, τόσο µε το σύστηµα της 
µηχανικής αποκοµιδής  κάδων  (µπλε  κάδοι  για  χαρτιά, πλαστικά, µέταλλα, αλουµίνια  
και  κίτρινοι κάδοι για  το  γυαλί),  όσο  και χειρωνακτικά. Οι ανωτέρω εργασίες 
εκτελούνται µε µέσα (ειδικά απορριµµατοφόρα  οχήµατα για τη µηχανική αποκοµιδή και 
φορτηγά οχήµατα για τη  χειρωνακτική  αποκοµιδή) και περιορισμένο  προσωπικό  
(οδηγοί και εργάτες) της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης 
Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

-  Εργασίες συλλογής και µεταφοράς ογκωδών αντικειµένων στα όρια της επικράτειας του 
Δήμου Κεφαλλονιάς.  Στα  ογκώδη  αντικείµενα  περιλαµβάνονται:  α)  κλαδοκάθαρα  
από κλαδέµατα  κήπων,  δηµοτικού  πρασίνου,  γεωργικών  καλλιεργειών  κ.λπ.,  β)        
διάφορα   έπιπλα   (κρεβάτια,   τραπέζια,   καρέκλες,   καναπέδες, πολυθρόνες,  
ντουλάπες,  βιβλιοθήκες,  σύνθετα  κ.λπ.)  και  γ)  στρώµατα.  Οι  ανωτέρω εργασίες 
εκτελούνται µε µέσα (φορτηγά οχήµατα) και περιορισμένο προσωπικό (οδηγοί, χειριστές 
και εργάτες) της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

- Για  την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς 
& Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. δύναται να διαθέτει τα οχήματά της τα οποία θα οδηγούνται από το 
προσωπικό του αναδόχου το οποίο πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα . Η 
συντήρηση των οχημάτων καθώς και τα καύσιμα θα βαρύνουν τον κύριο του έργου.  

 

Υπάρχει  όµως  η  ανάγκη  ενίσχυσης  των  εργασιών  συλλογής  των  ανωτέρω  
κατηγοριών σύμμεικτων στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ογκωδών 
αντικειμένων κατά Δημοτική Ενότητα της επικράτειας του Δήμου Κεφαλλονιάς, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεσή τους. 
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2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 
Ο ανάδοχος µε προσωπικό του  θα ενισχύσει τις εργασίες συλλογής στερεών αποβλήτων, 
των κατηγοριών που περιγράφηκαν προηγουµένως στη Δημοτική Ενότητα Ερίσου, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεσή τους. 
Με  βάση  τα  δεδοµένα  της  έως  σήµερα  λειτουργίας  του  προγράµµατος  συλλογής- 
συγκέντρωσης των ανωτέρω  κατηγοριών  στερεών  αποβλήτων,  υπάρχει  η  ανάγκη  
ενίσχυσης  των  εργασιών συλλογής – συµπληρωµατικά µε τις εργασίες που εκτελούνται µε 
προσωπικό της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης  µε  επιπλέον  
προσωπικό   έως  τεσσάρων  (4) ατόµων  το  µέγιστο ηµερησίως.  
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιείται κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα έως και Σάββατο 
- και με βάση τα νόμιμα ωράρια που ισχύουν από την εργατική νομοθεσία. 
Οι εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρµόδιου προσωπικού της 
Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων και σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα που θα 
συντάσσεται από το Γραφείο Κίνησης. 

 
 
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 
1. Με  φροντίδα  του  αναδόχου  θα  υπάρχει  κάρτα  εµβολιασµού  του  προσωπικού.  Το 

προσωπικό θα είναι υγιές, δεν θα εναλλάσσεται συχνά, άριστο στο ήθος του, άψογο 
από πλευράς   συµπεριφοράς  απέναντι  σε  τρίτους,  όπως  επίσης  και  στο  
προσωπικό  της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Απαραίτητη  
προϋπόθεση  για  την  οποιαδήποτε  εργασία   είναι  ότι  οι  τυχόν αλλοδαποί  
εργαζόµενοι, θα πρέπει να κατανοούν και να οµιλούν την ελληνική γλώσσα, όπως 
επίσης ότι όλοι οι εργαζόµενοι θα πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες των κρατικών 
Αρχών  αλλά  και  της  Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων.  Σε  οποιαδήποτε  περίπτωση,  
όπου  το προσωπικό θα αρνείται να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο ή σε εµβολιασµό, ο 
ανάδοχος µε ιδιαίτερη  προσοχή  και  µε  τον  προσήκοντα  τρόπο, θα  το  αποµακρύνει  
από  τον  χώρο εργασίας του αµέσως, διότι θα  θεωρείται  ύποπτος, εφόσον δεν υπάρχει 
εργαστηριακός έλεγχος αλλά και δεν είναι εµβολιασµένος. 

2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι και οι εµβολιασµοί οικονοµικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνο τον εργαζόµενο ή τον ανάδοχο και σε καµία περίπτωση τη Εταιρεία Διαχείρισης 
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 
 
Σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω  οι  εργαστηριακές  εξετάσεις, όπου  προτείνεται  να  
γίνονται στους εργαζοµένους, θα είναι οι παρακάτω: 
- Ακτινογραφία θώρακος (συνοδευόµενη από γνωµάτευση ιατρού) 
- ∆ερµατοαντίδραση Mandu 
- Αυστραλιανό αντιγόνο 
- Έλεγχος για HIV 
- Καλλιέργεια κοπράνων 
- Καλλιέργεια ρινοφαρυγγικού εκκρίµατος 

3. Ο εµβολιασµός που θα πρέπει να γίνει σε όλους τους εργαζόµενους του αναδόχου είναι: 
- Έναντι της Ηπατίτιδας Β 
- Έναντι της ∆ιφθερίτιδας – Τετάνου τύπου ενηλίκου (Td) 

4. Το προσωπικό πέρα του σχετικού ελέγχου και εµβολιασµού θα πρέπει οπωσδήποτε να 
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ελέγχεται µε το Mandu, φυµατίωσης. 
 
 
4.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 
1.  Αµφίεση του προσωπικού (φόρµες εργασίας) και υποδήµατα. 

Η αµφίεση και τα υποδήµατα του προσωπικού θα βαρύνει οικονοµικά αποκλειστικά και 
µόνο  τον  ανάδοχο.  Όλο  το  προσωπικό  θα  φορά  φόρµες  εργασίας  και  
υποδήµατα ασφαλείας. Το προσωπικό υποχρεούται να διατηρεί τη φόρµα εργασίας 
καθαρή. 

2.  Το προσωπικό θα πρέπει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια στο χώρο εργασίας    του. 
3.  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 Εταιρεία Διαχείρισης 
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α ουδεµία ευθύνη έχει για τις υποχρεώσεις 
αυτές του αναδόχου.  

4.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στον  απασχολούµενο  από  αυτόν  ότι  η 
Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. ΟΤ.Α 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. 

5.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  κατά  την  ηµέρα  ανάληψης  εργασίας  τα 
ονοµατεπώνυµα  του  προσωπικού  του  στο αρμόδιο Τμήμα  της Εταιρείας Διαχείρισης 
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

6.  Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 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. 

7.  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 Εταιρείας Διαχείρισης 
Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

8.  Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  σε  άλλο  πρόσωπο  των  υποχρεώσεων  του  έναντι  της 
Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων  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 Εταιρείας Διαχείρισης 
Αποβλήτων. 

9.  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. 

10. Η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α.  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. 

11. Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί στην εργασία του ανήλικο. 
12. 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 στον 
κινητό και ακίνητο εξοπλισµό της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων. 

13. Ο ανάδοχος και µόνο αυτός θα ευθύνεται επίσης και για κάθε ζηµία ή βλάβη που 
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τυχόν θα προξενηθεί στους εργαζοµένους του, στους εργαζοµένους της Εταιρείας 
Διαχείρισης Αποβλήτων, στους   επισκέπτες,  σε  τρίτους  κ.λπ.,  από  τυχόν  
ατυχήµατα,  από  τυχόν  αµέλεια  ή παράλειψη του κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Η προθεσµία έναρξης εφαρµογής της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφής της και 
θα ισχύσει όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της Προκήρυξης. 

17. Οι υπεύθυνοι των αρµόδιων τµηµάτων της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων, έπειτα 
από συνεχείς καθηµερινούς  ελέγχους  των  χώρων  εργασίας, προτείνουν  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. 

18. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  στα αρμόδια Τμήματα  της  Εταιρείας Διαχείρισης 
Αποβλήτων, τα  τηλέφωνά  του  (σταθερό  και  κινητό)  για  οποιοδήποτε  έκτακτο  
πρόβληµα προκύψει, προκειµένου να ενηµερωθεί και να επιληφθεί του θέµατος. 

19. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι µε τη λήξη της σύµβασης θα αποχωρήσει από 
την εργασία, χωρίς καµία άλλη διατύπωση. 

 
 
5. ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

 
 
Για την εκτέλεση των συµβατικών εργασιών θα απασχολείται προσωπικό σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται   στο   άρθρο   6   της   Προκήρυξης   και   στο   Κεφάλαιο   2   των   Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 
Κατά  τις  ηµέρες  εορτών,  αργιών  και Κυριακές,  θα  δίδεται  ρεπό  ή  πρόσθετη  
αποζηµίωση  σύµφωνα  µε  την σύµβαση, αλλά πάντοτε  ύστερα από συνεννόηση, εκ των 
προτέρων, του αναδόχου µε τα αρμόδια Τμήματα  της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων 
Κεφαλονιάς . 

 
 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.Της Εταιρείας 
Διαχείρισης Αποβλήτων 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε.  Ο.Τ .Α 

 
 
 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την αριθµό 12/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α 

 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


