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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο Συγγραφής
Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιών «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και
μπαζοαπορριμμάτων» με αριθ. μελ. 110/2016, σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001, την αριθμ.
ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’ /22-12-03) κοινή υπουργική απόφαση (υπουργοί οικονομίας και
οικονομικών – εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης – περιβάλλοντος, χωροταξίας και
δημοσίων έργων – υγείας και πρόνοιας – γεωργίας – εμπορικής ναυτιλίας) : «Μέτρα και όροι για τη
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός» και την αριθμ.
36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) κοινή υπουργική απόφαση (υπουργοί οικονομίας,
ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας – περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής) «Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)».

Άρθρο 2
Διάρκεια Σύμβασης
Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα αφορά χρονικό διάστημα δύο ετών, από την υπογραφή της σύμβασης.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, υπάρχει η δυνατότητα
παράτασης της σύμβασης έως και δώδεκα (12) μήνες (50% της αρχικής σύμβασης) σε περίπτωση που δεν
έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό και που έχουν
κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και εφόσον η παράταση αυτή δεν θα συνεπάγεται
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του δήμου.

Άρθρο 3
Τεχνική περιγραφή εκτέλεσης της εργασίας
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση των
εργασιών όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, να διαθέτει δηλαδή άδεια διαχείρισης
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και τις σχετικές εγκρίσεις από τον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. για την οργάνωση
ατομικού ή συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, για :
i.

απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την με αριθμ.
36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) κοινή υπουργική απόφαση (υπουργοί
οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας – περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής
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αλλαγής) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και
ii.

ογκώδη απόβλητα, με κωδικό 20.03.07 του κεφαλαίου 20 του Ευρωπαϊκού καταλόγου
αποβλήτων (ΕΚΑ), όπως αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΒ της αριθμ.
ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’ /22-12-03) κοινής υπουργικής απόφασης.

Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές
οδηγίες, προδιαγραφές και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει τις νόμιμες άδειες (άδεια
χρήσης μηχανήματος κ.α) ενώ τα οχήματα μεταφοράς τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις. Επίσης, οι οδηγοί που θα
απασχοληθούν για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική
άδεια (κατηγορία Δ και άνω) και τριετή προϋπηρεσία τουλάχιστον. Αναλυτικότερα:
1. Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη
υπευθύνων της εταιρείας
2. Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία του τμήματος καθαριότητας του δήμου και γενικότερα της δ/νσης
της τεχνικής υπηρεσίας, προς τις εντολές και οδηγίες στις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και του Κ.Ο.Κ
περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων
4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της μεταφοράς και
επεξεργασίας των απορριμμάτων
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχημάτων αστυνομικές
διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, που θα συμβεί στον
ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους από ενέργειες που άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση των
εργασιών.
6. Οι συμβατικές εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων και των ΑΕΚΚ θα
εκτελούνται από τον δήμο με δικά του οχήματα από Δευτέρα έως και Παρασκευή σε συνάρτηση με τα
προγράμματα αποκομιδής των απορριμμάτων του δήμου.
7. Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να
διατηρείται καθαρός και ειδικότερα τα container επιβάλλεται να πλένονται τουλάχιστον μια φορά τον
μήνα.
8. Υποχρέωση του αναδόχου είναι επίσης, η συστηματική κάλυψη των ανοικτών containers για τη
μεταφορά των επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων για απόρριψη στον χώρο του X.Y.T.A.
Μαυρορράχης ή η χρήση containers κλειστού τύπου.
9. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό, αρμόδιο για την εκτέλεση των συγκεκριμένων
εργασιών, αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών
θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας θεωρημένη από τις αρμόδιες αρχές.
10. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ο ανάδοχος δεσμεύεται για την άμεση
αποκατάσταση του προκειμένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς
διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των 24 ωρών. Ωστόσο, ο
ανάδοχος σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για
τον τρόπο και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την αντικατάσταση του.
11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα εντός 15 ημερών
να προσκομίσει βεβαίωση ασφάλισης προς τρίτους που θα καλύπτει την αστική ευθύνη για ζημιές που
τυχόν θα προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό έργο εφ’ όσον του ζητηθεί από τον δήμο και κατά
τις Κυριακές, αργίες και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.

Άρθρο 4
Έξοδα αναδόχου-Δήμου
Για τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη ότι ο
ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:
1. την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού
2. το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της σωστής
λειτουργίας του
3. την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των
οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του
4. τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, συντήρηση κτλ)
5. την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και τα διάφορα συναφή τέλη και
φόρους οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας κλπ)
6. την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης του έργου κλπ
Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi - Thessaloniki Greece
Tel. 00302313-313.600 FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr

Ο δήμος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:
1. Τα τέλη διάθεσης στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρορράχης, κατά την απόρριψη των απορριμμάτων που απομένουν
μετά την εκτέλεση των εργασιών επεξεργασίας και ανακύκλωσης.

Άρθρο 5
Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών
Ο ανάδοχος σε χρονικό διάστημα εντός δύο ημερών (2) από την υπογραφή της σύμβασης
υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό. Η ακριβής
ημερομηνία θα του ανακοινωθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία του δήμου.
Με την έναρξη και εγκατάσταση του θα πρέπει να υποβάλλει κατάσταση προς την υπεύθυνη υπηρεσία
του δήμου με τον αριθμό κυκλοφορίας, τον τύπο και τη χωρητικότητα των αυτοκινήτων που πρόκειται να
χρησιμοποιήσει.
Σε περίπτωση, καθυστέρησης έναρξης του έργου πέραν της συμβατικής προθεσμίας και σύμφωνα με
την ημερομηνία που έχει ορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του δήμου και μετά την διαπίστωση παρέλευσης
άπρακτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες
κυρώσεις σύμφωνα μ τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016

Άρθρο 6
Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ειδικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει μετά το πέρας των εργασιών να καταθέσει βεβαίωση παραλαβής
των εν λόγω αποβλήτων από το νόμο αποδέκτη, η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δελτία
παραλαβής που θα αναφέρουν είδος αποβλήτων (κωδικό) καθώς και ποσότητα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η συγκεντρωτική πιστοποίηση από το τμήμα
καθαριότητας του δήμου, όσον αφορά τα ογκώδη αντικείμενα και του επιβλέποντα τις εργασίες διαχείρισης
των μπαζοαπορριμμάτων, όσον αφορά τα μπαζοαπορρίμματα.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:
a) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του
συμβατικού αντικείμενου
b) Τιμολόγιο του αναδόχου,
c) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»,
d) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Για την πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες διαχείρισης των
ογκωδών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τη μελέτη, θα προσκομίζεται ζυγολόγιο, όπου θα
εμφανίζεται η διαφορά στο βάρος που έχει το φορτηγό όταν αυτό είναι άδειο απ’ αυτό που έχει όταν είναι
γεμάτο. Το ζυγολόγιο βαρύνει τον ανάδοχο.
Επισημαίνεται ότι η έκδοση και υποβολή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να γίνει πριν
από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και
την παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167
Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και
του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν, τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7), η
προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από
τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου.

Άρθρο 7
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (άρθρο 105 του Ν.4412/16)
1. Η Επιτροπή διενέργειας, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ., επί αποδείξει.
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3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής
εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και το άρθρο 25 της παρούσης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 8
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας-σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τις μεταφράσεις.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 9
Συμβατικός προϋπολογισμός
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού
προϋπολογισμού του έργου, εφ’ όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο εκ των περιστάσεων εκτελέσεως αυτού. Σε
τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος του επί του υπολοίπου ποσού.

Άρθρο 10
Έκπτωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
1. στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία (παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16),
2.
2.1. αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
2.2. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου ακολουθείται η διαδικασία
(ειδική όχληση) της παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
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3.1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέσθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
3.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, κυρώσεις όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου.
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