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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης, είναι η περιγραφή της διαδικασίας για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών,  

ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. 

Η υλοποίηση του προγράμματος αυτού, κρίνεται σκόπιμη για τους ακόλουθους λόγους: 

• Μείωση των οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή σε ποσοστό περίπου 

6%, με αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τον Δήμο 

(μείωση εισφοράς στον Φο.Δ.Σ.Α., ελάττωση καυσίμων, παράταση του χρόνου ζωής 

του Χ.Υ.Τ.Α. κλπ) 

• Συμμόρφωση με το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων του Δήμου Καρδίτσας  

• Περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των δημοτών 

• Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου για την υποστήριξη των 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  

Ο ανάδοχος θα διαθέτει άδεια σε ισχύ για τη διαχείριση (συλλογή - μεταφορά) μη 

επικίνδυνων αποβλήτων και συγκεκριμένα αποβλήτων ιματισμού (κατατίθεται σχετική 

υπεύθυνη δήλωση). Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ότι ο ανάδοχος 

διαθέτει και όλες τις υπόλοιπες άδειες που τυχόν απαιτούνται για την ασφαλή & σύννομη 

εκτέλεση της διαδικασίας καθώς και ότι θα τηρήσει το σύνολο της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας για τη συλλογή και διαχείριση αυτών των αποβλήτων. 

Υποχρεώσεις αναδόχου είναι: 

• Η  δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των 

υφασμάτων – υποδημάτων, σε σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται χώροι 

πλησίον  α)  ΚΑΠΗ, β) Βρεφονηπιακών  Σταθμών, γ) Κοινωνικό Παντοπωλείο, δ)  

Σχολικές Μονάδες, ε) Εκκλησίες στ)  δημότες-ιδιώτες κατόπιν αίτησης τους  κλπ. Οι 

παραπάνω κάδοι θα διαθέτουν αντικλεπτική προστασία και θα είναι βαμμένοι με 

χρώμα που δεν παραπέμπει σε άλλο ρεύμα αποβλήτου. Θα φέρουν σαφή και 

ευδιάκριτη ένδειξη που θα δηλώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Θα είναι 

μεταλλικοί, γαλβανισμένοι και σταθερά στερεωμένοι στο έδαφος. 

• Την συλλογή των υφασμάτων με  ιδία μέσα του αναδόχου  



 2

• Να εξασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου την άψογη εξωτερική κατάσταση των 

κάδων και την άμεση επισκευή ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση καταστροφής ή 

βλάβης αυτών  

• Την προδιαλογή των συλλεγόμενων υλικών με στόχο την επιστροφή των 

επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 

• Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση. 

• Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης-ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης δημοτών 

σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. διανομή 

φυλλαδίων, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα του 

Δήμου, σχετική εκπαίδευση στις  σχολικές μονάδες κλπ) 

• Να παρέχει στο Δήμο τη δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου σε οποιαδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας.  

• Να παρέχει στο Δήμο α) ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με την αποκομιδή των 

κάδων συμπεριλαμβανόμενης αναλυτικής κατάστασης και αντιγράφων από τα 

ζυγολόγια  καθώς και τα δελτία αποστολής β) τη δυνατότητα ελέγχου σε οποιαδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας 

• Να διασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου τη μετακίνηση ή κατάργηση κάδων 

όταν αυτό του ζητηθεί. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του Δήμου την πυρασφάλεια 

των κάδων και είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιαδήποτε υποστεί ζημία  

• Ο ανάδοχος οφείλει να παραλάβει τους κάδους που εγκατέστησε μετά τη λήξη της 

σύμβασης, με δικά του μέσα και ευθύνη χωρίς καμία αποζημίωση από το Δήμο.   

• Kάθε ένα από τα μέρη, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μόνο για 

σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία, από την οποία επιθυμεί να επέρχονται τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε 

όρου της σύμβασης. 

• Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε 

έτη,  κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων συλλογικών οργάνων. Το αντίτιμο που θα 

καταβάλλει στο Δήμο ο ανάδοχος είναι είδη για την Τράπεζα Ρουχισμού 

(ανακυκλούμενος ιματισμός) 200 κιλά ανά τρίμηνο το ελάχιστο, που δύνανται να 

επαναχρησιμοποιηθούν (σε καλή κατάσταση και καθαρά) στην Τράπεζα Ρουχισμού 

του Δήμου αρχής γενομένης τρείς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

• Κατατίθεται από τον ανάδοχο Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται την παρούσα. 

 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                          

 

 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

     

 

 

 


