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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση κενών συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας  

  

 

 

 

 

 

 
«Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.Τεχνική Περιγραφή    

2.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3.Απαιτήσεις - Τεχνικές προδιαγραφές 

4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Διαχείριση κενών συσκευασιών 

φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας 

Χρηματοδότηση:     ΚΑ 20.6277.04 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός - 35.196,16 € με Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

Τεχνική Περιγραφή    

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Απαιτήσεις - Τεχνικές προδιαγραφές  

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Υπηρεσία  : Διαχείριση κενών συσκευασιών 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ            φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                              ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  € 35.196,16 
 

                                              (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

                                     ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90500000-2 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

   Η μελέτη αυτή συντάσσεται στα πλαίσια της σωστής περιβαλλοντικά διαχείρισης δηλαδή συλλογής, συσκευασίας, 

μεταφοράς και τελικής διάθεσης αποβλήτων (κενές πλαστικές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, ΕΚΑ: 15 01 10*), τα 

οποία βρίσκονται στο Δήμο μας. 

   Με την παραλαβή των αποβλήτων, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παραλαβής από την ανάδοχη εταιρεία με το 

οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η εταιρεία καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης 

για την περαιτέρω επεξεργασία και διάθεσή τους. 

    Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 35.196,16€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)  και θα βαρύνει τον 

Κ.Α 20.6277.04 του  προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Βισαλτίας. 

 

 
 
       Νιγρίτα 03-08-2021 
 
 
                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                                           
 
 
                                                                          
 
                      ΚΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                                      ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Υπηρεσία : Διαχείριση κενών συσκευασιών 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ            φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 35.196,16 

                                              (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

                                     ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 90500000-2 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Με δαπάνη του αναδόχου, φόρτωση των κενών 

συσκευασιών με τα χέρια από προσωπικό της 

εταιρείας τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας και 

υγείας εργαζομένων  σε ειδικούς μεγασάκους 

κατάλληλους για κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων 

τοποθετημένους σε παλέτες και στη συνέχεια 

φόρτωσή τους με φορτωτή του αναδόχου σε κλειστό 

φορτηγό.  Εναλλακτικά φόρτωση των συσκευασιών 

με γερανό και αρπάγη (κάδο) από το χώρο 

συγκέντρωσης σε οχήματα του αναδόχου. 

Τα απόβλητα, κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, 

θα συγκεντρωθούν από τα σημεία υδροληψίας και 

από οποιοδήποτε σημείο έχει γίνει απόθεση και 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εντός των 

γεωγραφικών ορίων του Δήμου .    

Σήμανση των συσκευασιών όπως προβλέπεται από 

την κείμενη Νομοθεσία.  

Ζύγιση των αποβλήτων σε πλάστιγγα πλησίον.  

Μεταφορά των αποβλήτων στην αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων 

της ανάδοχης εταιρείας.  

Ζύγιση των αποβλήτων στη γεφυροπλάστιγγα της 

ανάδοχης εταιρείας. και έκδοση του αντίστοιχου 

ζυγολογίου, βάσει του οποίου θα γίνει η τιμολόγηση.  

Με την παραλαβή των αποβλήτων, θα χορηγείται 

Πιστοποιητικό Παραλαβής από την ανάδοχη 

εταιρεία με το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία, η εταιρεία καθίσταται κύρια και 

υπόχρεη φορέας διαχείρισης για την περαιτέρω 

επεξεργασία και διάθεσή τους. 

Στο χώρο παραλαβής θα υπάρχει πυροσβεστικός 

εξοπλισμός, κατάλληλος για κατάσβεση κάθε αίτιας 

ανάφλεξης.. Θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες που 

απαιτούνται, μόνο από την ειδικευμένη ομάδα 

εργασίας της ανάδοχης εταιρείας. Καθ' όλη την 

διάρκεια των εργασιών, η ομάδα εργασίας θα 

διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής 

προστασίας (μάσκες, φόρμες, υποδήματα και 

γάντια). Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφάλειας 

που προβλέπονται από τις εγκαταστάσεις συλλογής. 

9.780 ΚΙΛ 2,80 € 27.384,00€ 

2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ    1.000,00€ 

      28.384,00€ 

    ΦΠΑ 24%     6.812,16€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 35.196,16€ 

                                  
Νιγρίτα 03-08-2021 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΚΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                                            ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

      



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Υπηρεσία  : Διαχείριση κενών συσκευασιών 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ            φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας 

 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 35.196,16 €  

                                              (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι εργασίες διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων, θα γίνουν με τον ακόλουθο τρόπο: 

Θα ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της ανάδοχης εταιρείας μας τουλάχιστον 10 μέρες πριν την επιθυμητή 

ημερομηνία παραλαβής των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων. 

Οι παραλαβές θα πραγματοποιηθούν σε μία φάση. Υπολογίζεται ότι η συνολική ποσότητα θα ανέλθει σε  

9.780 κιλά, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

    Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται σε χρονικό διάστημα τεσσάρων 

(4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Κατά την συλλογή άφιξη στις εγκαταστάσεις της ομάδας εργασίας της ανάδοχης εταιρείας η οποία φέρει τον 

απαραίτητο εξοπλισμό και το απαραίτητα μέσα προστασίας για την εκτέλεση του έργου. 

Με δαπάνη του αναδόχου, φόρτωση των κενών συσκευασιών με τα χέρια από προσωπικό της εταιρείας 

τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας και υγείας εργαζομένων  σε ειδικούς μεγασάκους κατάλληλους για κενές 

συσκευασίες φυτοφαρμάκων τοποθετημένους σε παλέτες και στη συνέχεια φόρτωσή τους με φορτωτή του αναδόχου 

σε κλειστό φορτηγό.  Εναλλακτικά φόρτωση των συσκευασιών με γερανό και αρπάγη (κάδο). 

 Τα απόβλητα, κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, θα συγκεντρωθούν από τα σημεία υδροληψίας και από 

οποιοδήποτε σημείο έχει γίνει απόθεση και υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, 

σε οχήματα του αναδόχου. 

Σήμανση των κενών συσκευασιών όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. 

Ζύγιση των αποβλήτων σε πλάστιγγα πλησίον. 

Μεταφορά των αποβλήτων στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων της 

ανάδοχης εταιρείας. 

Ζύγιση των αποβλήτων στη γεφυροπλάστιγγα της ανάδοχης εταιρείας. και έκδοση του αντίστοιχου 

ζυγολογίου, βάσει του οποίου θα γίνει η τιμολόγηση. 

Με την παραλαβή των αποβλήτων, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παραλαβής από την ανάδοχη εταιρεία με το 

οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η εταιρεία καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης 

για την περαιτέρω επεξεργασία και διάθεσή τους. 

Στο χώρο παραλαβής θα υπάρχει πυροσβεστικός εξοπλισμός, κατάλληλος για κατάσβεση κάθε αίτιας 

ανάφλεξης.. Θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται, μόνο από την ειδικευμένη ομάδα εργασίας της 

ανάδοχης εταιρείας. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών, η ομάδα εργασίας θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό 

ατομικής προστασίας (μάσκες, φόρμες, υποδήματα και γάντια). Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφάλειας που 

προβλέπονται από τις εγκαταστάσεις συλλογής. 

Η εταιρία υποχρεούται να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων (κενές πλαστικές 

συσκευασίες φυτοφαρμάκων, ΕΚΑ:150110) 
                                  Νιγρίτα 03-08-2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΚΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                                           ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΥΠΗΡΕΣΊΑ  : Διαχείριση κενών συσκευασιών 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ            φυτοφαρμάκων Δήμου Βισαλτίας 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 35.196,16 €  

Αριθ.πρωτ.Μελέτης:8879?03-08-2021                                              (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συνολικού ποσού    με Φ.Π.Α. για 

τη συλλογή και μεταφορά  επικίνδυνων αποβλήτων κενών συσκευασιών 

φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων από τις αγροτικές περιοχές εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Σερρών, με σκοπό την παράδοση τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για 

εργασίες ανάκτησης (R) ή διάθεσης ( D). 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/216 , 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τον Ν.4782/2021. 

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Τεχνική περιγραφή-Μελέτη. 

β. Προϋπολογισμός. 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές. 

Δ. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται σε χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο  συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται , πριν από την λήξη 

του αρχικού συμβατικού χρόνου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Δήμου (αναθέτουσας αρχής) 

και πιο συγκεκριμένα του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Καθημερινότητας, σε 

προφορικές και γραπτές εντολές για την αρτιότερη εκτέλεση των εργασιών, ο οποίος και θα 

παρακολουθεί την σωστή εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την 

ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί, για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την 

πρόληψη ζημιών και ατυχημάτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πράγμα. Για ατυχήματα ή 

ζημιές που τυχόν συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ο Δήμος 

Βισαλτίας δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες , αστικές και 

ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 

Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οπουδήποτε τρόπο  αδυναμίας εργασίας, ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 

πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσεις άμεσα την αρμόδια 

υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει 



με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει την επανόρθωσή της. 

 

Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 

βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά.  Στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολές 

και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί 

τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα, προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

35.196,16  €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% αφαιρούμενης της έκπτωσης. 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, καθώς μετά την παραλαβή των αποβλήτων ( η οποία θα 

γίνεται πάντοτε ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και 

Καθημερινότητας, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παραλαβής από την ανάδοχη εταιρεία με το οποίο, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η εταιρεία καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης 

για την περαιτέρω επεξεργασία και διάθεσή τους 

Οι τμηματικές αυτές πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, και όχι πριν την οριστική παραλαβή των 

εργασιών.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες των εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

 

Άρθρο 10ο:Φόροι, τέλη , κρατήσεις. 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , βραδύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 

τρίτων, που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Νιγρίτα 03-08-2021 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΚΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                                           ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ / ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συμμορφώνομαι ως προς τους όρους της διακήρυξης, της  
μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης  
και της συγγραφής υποχρεώσεων τους οποίους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα 
Η προσφορά μου ισχύει για 90ημέρες και για τυχόν παράταση.  

ΝΑΙ  

Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση 
αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος 

ΝΑΙ  

Θα διαθέτω το απαιτούμενο προσωπικό που θα παρακολουθεί 
 όλες τις εργασίες σε όλα τα στάδια εκτέλεσής τους και θα 
 μεριμνά για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
 ασφαλείας έναντι των εργαζομένων και των πολιτών. 

ΝΑΙ  

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της υπ΄αριθ.πρωτ. 8879/03-08-2021 Μελέτης  
και συγκεκριμένα: 

Με δαπάνη του αναδόχου, φόρτωση των κενών συσκευασιών 

με τα χέρια από προσωπικό της εταιρείας τηρουμένων των 

κανόνων ασφάλειας και υγείας εργαζομένων  σε ειδικούς 

μεγασάκους κατάλληλους για κενές συσκευασίες 

φυτοφαρμάκων τοποθετημένους σε παλέτες και στη συνέχεια 

φόρτωσή τους με φορτωτή του αναδόχου σε κλειστό φορτηγό.  

Εναλλακτικά φόρτωση των συσκευασιών με γερανό και αρπάγη 

(κάδο) από το χώρο συγκέντρωσης σε οχήματα του αναδόχου. 

Τα απόβλητα, κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, θα 

συγκεντρωθούν από τα σημεία υδροληψίας και από 

οποιοδήποτε σημείο έχει γίνει απόθεση και υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου .    

Σήμανση των συσκευασιών όπως προβλέπεται από την κείμενη 

Νομοθεσία.  

Ζύγιση των αποβλήτων σε πλάστιγγα πλησίον.  

Μεταφορά των αποβλήτων στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση 

αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων της ανάδοχης εταιρείας.  

Ζύγιση των αποβλήτων στη γεφυροπλάστιγγα της ανάδοχης 

εταιρείας. και έκδοση του αντίστοιχου ζυγολογίου, βάσει του 

οποίου θα γίνει η τιμολόγηση.  

Με την παραλαβή των αποβλήτων, θα χορηγείται 

Πιστοποιητικό Παραλαβής από την ανάδοχη εταιρεία με το 

οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η εταιρεία 

καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης για την 

περαιτέρω επεξεργασία και διάθεσή τους. 

Στο χώρο παραλαβής θα υπάρχει πυροσβεστικός εξοπλισμός, 

κατάλληλος για κατάσβεση κάθε αίτιας ανάφλεξης.. Θα εκτελεστούν 

όλες οι εργασίες που απαιτούνται, μόνο από την ειδικευμένη ομάδα 

εργασίας της ανάδοχης εταιρείας. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών, 

η ομάδα εργασίας θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής 

προστασίας (μάσκες, φόρμες, υποδήματα και γάντια). Θα τηρηθούν 

όλοι οι κανόνες ασφάλειας που προβλέπονται από τις εγκαταστάσεις 

συλλογής. 

ΝΑΙ  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Με δαπάνη του αναδόχου, φόρτωση των κενών 

συσκευασιών με τα χέρια από προσωπικό της 

εταιρείας τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας και 

υγείας εργαζομένων  σε ειδικούς μεγασάκους 

κατάλληλους για κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων 

τοποθετημένους σε παλέτες και στη συνέχεια 

φόρτωσή τους με φορτωτή του αναδόχου σε κλειστό 

φορτηγό.  Εναλλακτικά φόρτωση των συσκευασιών 

με γερανό και αρπάγη (κάδο) από το χώρο 

συγκέντρωσης σε οχήματα του αναδόχου. 

Τα απόβλητα, κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων, θα 

συγκεντρωθούν από τα σημεία υδροληψίας και από 

οποιοδήποτε σημείο έχει γίνει απόθεση και 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εντός των 

γεωγραφικών ορίων του Δήμου .    

Σήμανση των συσκευασιών όπως προβλέπεται από 

την κείμενη Νομοθεσία.  

Ζύγιση των αποβλήτων σε πλάστιγγα πλησίον.  

Μεταφορά των αποβλήτων στην αδειοδοτημένη 

εγκατάσταση αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων 

της ανάδοχης εταιρείας.  

Ζύγιση των αποβλήτων στη γεφυροπλάστιγγα της 

ανάδοχης εταιρείας. και έκδοση του αντίστοιχου 

ζυγολογίου, βάσει του οποίου θα γίνει η τιμολόγηση.  

Με την παραλαβή των αποβλήτων, θα χορηγείται 

Πιστοποιητικό Παραλαβής από την ανάδοχη εταιρεία 

με το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η 

εταιρεία καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας 

διαχείρισης για την περαιτέρω επεξεργασία και 

διάθεσή τους. 

Στο χώρο παραλαβής θα υπάρχει πυροσβεστικός 

εξοπλισμός, κατάλληλος για κατάσβεση κάθε αίτιας 

ανάφλεξης.. Θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες που 

απαιτούνται, μόνο από την ειδικευμένη ομάδα 

εργασίας της ανάδοχης εταιρείας. Καθ' όλη την 

διάρκεια των εργασιών, η ομάδα εργασίας θα διαθέτει 

τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας 

(μάσκες, φόρμες, υποδήματα και γάντια). Θα 

τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφάλειας που 

προβλέπονται από τις εγκαταστάσεις συλλογής. 

9.780 ΚΙΛ € € 

2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   € 

ΦΠΑ 24%     € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

€ 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ 

……………………………………………. 

 

 

 

(ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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