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ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και 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, εκτελεί  
εργασίες  για   συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δήμου Κεφαλονιάς. 
Η Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. διαθέτει περίπου 2.500 κάδους προσωρινής αποθήκευσης στερεών 
αποβλήτων , όπου συγκεντρώνονται και διακινούνται καθημερινά 70 έως 140 ( θερινούς 
μήνες) τόνοι απορριμμάτων και εξυπηρετούν το Δήμο Κεφαλλονιάς 
 και περίπου 500 κάδους ανακυκλώσιμων υλικών ( χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) όπου 
συγκεντρώνονται και διακινούνται καθημερινά 8 – 9  τόνοι  των παραπάνω ανακυκλώσιμων 
υλικών και εξυπηρετούν το Δήμο Κεφαλλονιάς.  
Οι κάδοι είναι χωρητικότητας 1.100 λίτρων , δηλαδή αποτελούν το βασικό κορμό του 
εξοπλισμού αποκομιδής. 
Αυτοί οι κάδοι επειδή χρησιμοποιούνται καθημερινά , φορτώνονται , μετακινούνται  και 
ανοιγοκλείνουν συνεχώς , συχνά εμφανίζουν βλάβες  λόγω φθοράς αλλά και λόγω χρήσης. 
Το φορτίο τους δεν είναι μόνο μεγάλου βάρους αλλά και διαβρωτικό  για τα υλικά τα οποία 
είναι κατασκευασμένοι. Για αυτό το λόγο , ο χρόνος ζωής αυτών των κάδων είναι 
περιορισμένος πέραν της φυσιολογικής τους φθοράς οι κάδοι απορριμμάτων είναι θύματα 
βανδαλισμών και αντικοινωνικής  συμπεριφοράς. 
Για αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητη η ανανέωσή τους σε προγραμματισμένα χρονικά 
διαστήματα. 
Τα τελευταία χρόνια δεν έγινε δυνατή η προμήθεια  τέτοιων κάδων, λόγω των οικονομικών 
συνθηκών με αποτέλεσμα ο υπάρχον εξοπλισμός να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα 
λειτουργικότητας λόγω φθοράς αλλά και αναγκαιότητας πλυσίματος και απολύμανσής τους 
ώστε να εξασφαλιστούν η καλή εικόνα και οι συνθήκες υγιεινής . 
Η καλή λειτουργική κατάσταση των κάδων έχει άμεση σχέση με την υγιεινή προσωρινή 
αποθήκευση των απορριμμάτων καθώς και με την όψη που δίνει στους πολίτες ο αστικός 
εξοπλισμός . Ασυντήρητοι κάδοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι για τους πολίτες , για το 
προσωπικό που πραγματοποιεί την αποκομιδή  και για τα οχήματα περισυλλογής. 
Η Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. διαθέτει συνεργείο όπου γίνονται οι άκρως απαραίτητες 
συντηρήσεις , επίσης διαθέτει πλυστικό μηχάνημα όπου πραγματοποιείται πλύσιμο και 
απολύμανση των κάδων σε κάδους που παρουσιάζουν μεγάλη συσσώρευση υλικών και 
κρίνονται άκρως επικίνδυνοι για την δημόσια υγεία. 
Ωστόσο , έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός κάδων όπου απαιτείται άμεσα η συντήρησή 
τους, το πλύσιμο και η απολύμανση τους   και δεν είναι δυνατό αυτές οι εργασίες να γίνουν 
με ίδια μέσα λόγω έλλειψης προσωπικού. 
Για αυτό και αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την συντήρηση , πλύσιμο και 
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απολύμανση των κάδων. 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών με πρόχειρο διαγωνισμό για την 
συντήρηση , πλύσιμο και απολύμανση των κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων 1.100 λίτρων . Πολλοί κάδοι λόγω και της μεγαλύτερης χρήσης τους εν όψει 
της θερινής περιόδου  που πέρασε έχουν υποστεί κάποιες φθορές αλλά υπάρχει και η 
ανάγκη καθαρισμού τους. 
Οι οποίες εργασίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους από το 
υπάρχον προσωπικό της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. που δεν επαρκεί ούτε για την αποκομιδή 
των απορριμάτων. 
Απαιτείται  η παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες συντήρησης , πλυσίματος και 
απολύμανσης αυτών των κάδων . 
Η παροχή υπηρεσίας έχει στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας καθαριότητας 
για την εξυπηρέτηση των δημοτών . 

   - Εργασίες  συντήρησης κάδων απορριμμάτων ( 1.100 lt )  στα όρια του Δήμου 
Κεφαλλονιάς ( επισκευή πυθμένος,  αλλαγή καπακιού , ροδών και ελατηρίων., επισκευή 
στρεβλώσεων κυρίως σώματος κάδου) τόσο  με το σύστημα της συντήρησης όσο και 
χειρωνακτικά                                                           .-                                                                 
- Εργασίες πλυσίματος & απολύμανση κάδων απορριμμάτων ( 1.100 lt) στα όρια  του 
Δήμου Κεφαλονιάς, τόσο με το σύστημα του πλυσίματος και απολύμανσης κάδων 
απορριμμάτων  όσο και χειρωνακτικά. 

 

Υπάρχει  όµως  η  ανάγκη  ενίσχυσης  των ανωτέρων εργασιών στην επικράτεια   του 
Δήμου Κεφαλονιάς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεσή τους. 

 
  

 
2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Η  Εργασία αποσκοπεί στην συντήρηση , πλύσιμο και απολύμανση κάδων απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1.100 λίτρων  της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
Οι κάδοι θα συντηρηθούν , θα πλυθούν , θα απολυμανθούν, προκειμένου να καταστούν 
χρηστικοί και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων του 
Δήμου Κεφαλλονιάς πριν τη συλλογή τους. 
Πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 
1. αλλαγή τροχών απλών  
2. τοποθέτηση τροχών με φρένο 
3. τοποθέτηση νέου πλαστικού καπακιού (όπου απαιτείται) 
4. επισκευή στρεβλώσεων κυρίως σώματος κάδου  
5. επισκευή  πυθμένος κάδου 
6. καθαρισμός και απολύμανση κάδου με πλυστικό μηχάνημα. 
- Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών η Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς & 

Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. δύναται να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα υλικά αλλά και οχήματα τα 
οποία θα χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του αναδόχου το οποίο πρέπει να διαθέτει 
τα απαιτούμενα προσόντα εμπειρίας στο αντικείμενο.   

 
Ο ανάδοχος µε προσωπικό του  θα ενισχύσει τις εργασίες συντήρησης πλυσίματος και 



 5 

απολύμανσης κάδων απορριμμάτων  των εργασιών που περιγράφηκαν προηγουµένως  σε 
ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Κεφαλονιάς  
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεσή τους. 
Με  βάση  τα  δεδοµένα  της  έως  σήµερα  λειτουργίας  του  προγράµµατος   συντήρησης, 
πλυσίματος και απολύμανσης  κάδων   και προκειμένου να επισκευαστεί και  συντηρηθεί 
το σύνολο τον κάδων υπάρχει  η  ανάγκη  συµπληρωµατικά µε τις εργασίες που 
εκτελούνται µε προσωπικό της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων να απασχοληθεί  επιπλέον  
προσωπικό   έως δώδεκα(12) ατόµων  το  µέγιστο ηµερησίως.  
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιείται κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα έως Σάββατο κα ι   
με  βάση τα νόμ ιμα ωράρια  που ισχύουν από την εργατ ική  νομοθεσία .   
 Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια τρεις ( 3 )  μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο χρόνος της σύμβασης μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί κατά ένα μήνα , 
χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου , αν ζητηθεί από τον ανάδοχο 
απασχόληση περισσότερου ή λιγότερου προσωπικού αντίστοιχα από τον 
προβλεπόμενο ημερήσιο μέσο όρο ή γενικότερα για λόγους ανωτέρας βίας ώστε 
συνολικά να πραγματοποιηθεί ο συμβατικός αριθμός ημερομισθίων 
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 Τμήμα Δρομολογίων 

Μετά την συντήρησή τους , πλύσιμο και απολύμανση τους οι κάδοι θα πρέπει να είναι 
κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών απορριμμάτων αστικού τύπου. 

 
 
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 Α.Ε. Ο.Τ.Α.. Απαραίτητη  προϋπόθεση  
για  την  οποιαδήποτε  εργασία  µέσα 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. 

 
 
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 
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- 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 
ελέγχεται µε το Mandu, φυµατίωσης. 

 
 
4.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
 
1.  Mέσα ασφαλείας του προσωπικού (φόρµες εργασίας) και υποδήµατα. 

Τά μέσα ασφαλείας  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 ουδεµία ευθύνη έχει για τις υποχρεώσεις αυτές του αναδόχου.  

4.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στον  απασχολούµενο  από  αυτόν  ότι  η 
Εταιρεία Διαχείρισης Αποβλήτων 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.  

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 στη Εταιρεία Διαχείρισης 
Αποβλήτων  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  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. 
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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 
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 των συμβατικών τευχών.. 

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  τις 
ανάγκες της επιχείρησης  και το    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. 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ. της Εταιρείας 
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 
 
 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την αριθµό .82/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων 
Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
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