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ΆΡΘΡΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 

Εργοδότησ - Αναθζτουςα αρχή:Διμοσ Ρφλου - Νζςτοροσ 

Διευθφνουςα Υπηρεςία (ΔΥ):Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ, Ρολεοδομίασ και Ροιότθτασ Ηωισ 

Διμου Ρφλου–Νζςτοροσ δια του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και πολιτικισ προςταςίασ 

Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κοινοπραξία 

Οικονομικό Αντικείμενο τησ Σφμβαςησ ή αξία τησ Σφμβαςησ: Θ προβλεπόμενθ από τθ 

Σφμβαςθ Αμοιβι του Αναδόχου 

Σφμβαςη: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα 

τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό 

ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

Ζργο:«ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΡΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΟΣ (ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ)» 

Συμβατικά Τεφχη: Το Συμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ του Εργοδότθ και του 

Αναδόχου μαηί με τα τεφχθ τα οποία το ςυνοδεφουν και το ςυμπλθρϊνουν, όπωσ 

αναγράφονται παρακάτω. 

Τεφχη Διαγωνιςμοφ: Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και διατίκεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ: 

1) Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο 

2) Θ διακιρυξθ ανοιχτισ δθμοπραςίασ 

3) Οικονομικι προςφορά Αναδόχου 

4) Τεφχοσ αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ 

5) Τεφχοσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων 

6) Τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

7) Τεχνικι προςφορά Αναδόχου 

 

1.1  Ειδική Συγγραφή Υποχρεϊςεων (ΕΣΥ) 

Θ παροφςα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρκρα (ςυμπεριλαμβανομζνου και του παρόντοσ) και 

προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Tα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία 

ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Διακιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτο Τεφχοσ Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

Tα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς' αυτά , 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και ταξινομοφνται κατά 

ςειρά ιςχφοσ: 

1) Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί με τον Ανάδοχο 

2) Θ διακιρυξθ ανοιχτισ δθμοπραςίασ 
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3) Οικονομικι προςφορά Αναδόχου 

4) Τεφχοσ αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ 

5) Τεφχοσ ειδικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων 

6) Τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

7) Τεχνικι προςφορά Αναδόχου 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

2.1 Νομοθεςία 

Θ Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από τθν Οδθγία 2004/18/ΕΚ και από το Ελλθνικό Δίκαιο 

όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ. Ειδικότερα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται με το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο για 

τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων: 

1. το Ν. 1650/1986 (Αϋ 160) για τθν «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ», όπωσ 

τροποποιικθκε από το Ν. 3010/2002 (Α’ 91) 

2. τθ ΚΥΑ 15393/2332/2002 (Β’ 1022) για τθ «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και 

δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ» 

3. τθν ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Βϋ 1909) «Μζτρα και όροι για διαχείριςθ ςτερεϊν 

αποβλιτων – Ρεριφερειακόσ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ», όπωσ αντικατζςτθςε τθν ΚΥΑ 

69728/824/1996 (Βϋ 358) 

4. τθν ΚΥΑ 114218/1997 (Βϋ 1016) «Κατάρτιςθ πλαιςίου προδιαγραφϊν και γενικϊν 

προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» 

5. τθν Οδθγία 1996/61/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, τθσ 24θσ Σεπτεμβρίου 

1996, ςχετικά με τθν «Ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ» 

6. τουσ κατευκυντιριουσ οδθγοφσ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και του 

ΥΡΕΧΩΔΕ, ςχετικά με τθν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ και τισ 

βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

7. τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων  

8. τθν Άδεια Λειτουργίασ τθσ ΜΟΔΙΑΚ που κα λάβει με ζξοδα και ευκφνθ ο Ανάδοχοσ 

Τα παραπάνω ιςχφουν με τισ τροποποιιςεισ τουσ, μζχρι τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 

διαγωνιςμοφ. Για τισ περιπτϊςεισ τροποποίθςθσ, ςυμπλιρωςθσ, κατάργθςθσ, 

αντικατάςταςθσ ι ζκδοςθσ νζων νομοκετικϊν ρυκμίςεων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 

να παρακολουκεί και να ενθμερϊνεται για κάκε εξζλιξθ ςτο χϊρο τθσ Ελλθνικισ και 

Ευρωπαϊκισ Ρεριβαλλοντικισ Νομοκεςίασ. Τυχόν παραλιψεισ ι παραβάςεισ, κα βαρφνουν 

τον Ανάδοχο, εφόςον θ διευκζτθςι τουσ είναι δικι του αρμοδιότθτα και εξαρτάται από τον 

ίδιο. 

Θ προμικεια του εξοπλιςμοφ μπορεί να περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 

εφόςον θ αξία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υπερβαίνει τθν αξία του εξοπλιςμοφ. Αυτό 

ιςχφει γιατί δθμόςια ςφμβαςθ, θ οποία ζχει ωσ αντικείμενο ταυτοχρόνωσ προϊόντα και 



Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Πύλου - Νέστορος (Προμήθεια& Λειτουργία) 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώςεων 3 

υπθρεςίεσ, κεωρείται ωσ «δθμόςια ςφμβαςθ υπθρεςιϊν», εφόςον θ αξία των 

ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν υπερβαίνει τθν αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται ςτθ 

ςφμβαςθ, (άρκρο 83 παρ.1 του ν. 2362/1995 και άρκρο 1, παρ2δ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ). 

 

2.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ 

Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι 

άλλων ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και 

οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από 

ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα 

βαρφνει τον ίδιο. 

Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των 

εγγράφων ςε αλλοδαπι γλϊςςα. 

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

3.1 Ρεριεχόμενο τησ ςφμβαςησ  

Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 11 τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα, 

ςυμβατικό αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ αποτελεί: 

I. θ επεξεργαςία 30.000 τόνων αςτικϊν ςφμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) – 2ετοφσ 

λειτουργίασ. 

II. θ παροχι, υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν, υποςτιριξθσ και 

λειτουργίασ Μονάδασ Διαλογισ, Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ (ΜΟΔΙΑΚ), 

III. θ διενζργεια όλων των αναγκαίων για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ Μονάδασ 

προμθκειϊν και εργαςιϊν, ϊςτε να διατθροφνται ι να βελτιϊνονται οι ποςοτικζσ 

και ποιοτικζσ αποδόςεισ τθσ μονάδασ κακϊσ και οι γενικότεροι όροι λειτουργίασ τθσ 

Μονάδασ με βάςει τθν άδεια λειτουργίασ. 

IV. Θ διακριτι προμικεια εξοπλιςμοφ όπωσ αυτόσ περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο 

κεφάλαιο του τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

Απορρίμματα που προζρχονται από άλλουσ φορείσ, οι οποίοι δεν προβλζπονται από τθν 

άδεια λειτουργίασ και τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου, μποροφν να γίνουν 

δεκτά μόνο μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ 

αποηθμιϊνεται αντίςτοιχα για τθν επεξεργαςία των ςυγκεκριμζνων απορριμμάτων. 

 

3.2 Τόποσ και χρόνοσ 

Τόποσ εργαςίασ του Αναδόχου είναι ο τόποσ εγκατάςταςθσ τθσ ΜΟΔΙΑΚ, ο οποίοσ κα 

οριςτεί από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ τθσ 

αρμόδιασ υπθρεςίασ του εργοδότθ να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι 

προφορικζσ πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και τα όργανα τουσ, να 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003622_N0000000124_S0000035159
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ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν γενικότερθ περιοχι των εργαςιϊν και γενικά να παρζχει 

κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ. 

Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του εργοδότθ για τθν ζγκριςθ τθσ ανάκεςθσ προσ 

τον Ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςε 15 θμζρεσ. Το 

ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ ο Διμαρχοσ. 

Ωσ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ για τισ υπθρεςίεσ 

λειτουργίασ τθσ μονάδασ, ορίηεται θ ολοκλιρωςθ τθσ διαχείριςθσ των …………….. τόνων 

ειςερχόμενων ςφμμεικτων απορριμμάτων,  θ οποία εκτιμάται ότι κα διαρκζςει χρονικά 

2ζτθ περίπου. Θ προκεςμία των δφο ετϊν δφναται να παρατακεί, αν δεν ζχει ολοκλθρωκεί 

θ επεξεργαςία των ……………….. τόνων ειςερχόμενων ςφμμεικτων απορριμμάτων.  

Ωσ προκεςμία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ ορίηεται 4 μινεσ, από 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

3.3 Τμηματικζσ Ρροθεςμίεσ  

Σε προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, αν δεν ορίηεται ς' αυτό 

διαφορετικά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει το χρονοδιάγραμμα τθσ τεχνικισ του 

προςφοράσ επικαιροποιθμζνο φςτερα από τθν υπογραφι τισ ςφμβαςθσ και τισ διορκϊςεισ 

τθσ υπθρεςίασ που ζγιναν αποδεκτζσ από τον Ανάδοχο. Σε προκεςμία δφο μθνϊν από τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, να υποβάλει το τακτικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ και να ζχει 

ολοκλθρϊςει τθν προμικεια του εξοπλιςμοφ (βλζπε Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ). Εντόσ μθνόσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο Ανάδοχοσ κα 

υποβάλει πλιρθ τεχνικι πρόταςθ για τθν εγκατάςταςθ, θ οποία κα εγκρικεί από τθν 

υπθρεςία. Θ διάρκεια εγκατάςταςθσ τθσ ΜΟΔΙΑΚ, είναι αντικείμενο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

τεχνικισ προςφοράσ. 

 

3.4 Σφμβαςη – Οριςμόσ εκπροςϊπου 

Το Συμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ Αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο 

κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ μονογράφει 

επίςθσ και κάκε φφλλο των Συμβατικϊν Τευχϊν. 

Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει αναπλθρωτι 

εκπρόςωπο που κα ζχει τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ με τον νόμιμο εκπρόςωπο εάν αρχικά δεν 

ζχει ορίςει. Για τθν αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του Αναδόχου κοινοποιείται 

ςχετικό ζγγραφο του Αναδόχου ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι 

απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του Αναδόχου ι των μελϊν του ςε περίπτωςθ 

Αναδόχου κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του Αναδόχου υπόκειται ςτθν 

ζγκριςθ τθσ Ομάδασ Επίβλεψθσ (βλ. παράγραφοσ 2.3).  

Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ 

ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν 

παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των 

μεταβολϊν. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπλθρωτι 

εκπρόςωπο του με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο εάν απαιτείται, ςφμφωνα με το οποίο 

τα πρόςωπα αυτά εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν κατ' εντολι του, να τον εκπροςωποφν ςε 

όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ, να διευκετοφν για λογαριαςμό του 

οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, κατόπιν 

προςκλιςεωσ οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου / 

παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ραράλλθλα με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ κα αποτελεί 

και το πρωτόκολλο παράδοςθσ –παραλαβισ μεταξφ του Φορζα Υλοποίθςθσ του ζργου και 

του Ανάδοχου που κα αναφζρεται ςε όλο τον εξοπλιςμό που κα παραλάβει ο Ανάδοχοσ ςε 

κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. Πλα τα παραπάνω ο Ανάδοχοσ οφείλει να τα παραδϊςει ςτο 

Φορζα μετά τθ λιξθ του χρόνου ςφμβαςθσ ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. Οι νόμιμεσ 

αποςβζςεισ για τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν αμοιβι του 

αναδόχου και αφοροφν τον εργοδότθ. 

 

3.5 Επίβλεψη τησ Σφμβαςησ 

Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία (ΔΥ) κα  ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον Ανάδοχο τα 

πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, τα 

οποία εν ςυνεχεία κα καλοφνται «Ομάδα Επίβλεψθσ» (ΟΕ). 

 

3.6 Υποβολή Εκθζςεων από τον Ανάδοχο 

Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τθν υποβολι το περιεχόμενο  και το είδοσ των εργαςιϊν 

και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά ςτα τεφχθ Τεχνικι Ρεριγραφι-Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ, ςτα άρκρα 3,4, 5 τθσ παροφςθσ ΕΣΥ και ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του 

Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 4.  ΠΡΟΩΠΙΚΟ, ΤΝΕΡΓΕΙΟ, ΤΛΙΚΑ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ, ΟΧΗΜΑΣΑ- ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

4.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα με τισ, δεςμεφςεισ που 

αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του 

προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ζγκριςθ του εργοδότθ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει ςτθν 

προςφορά του να περιγράψει αναλυτικά το προςωπικό και τα προςόντα του, εκτόσ του 

βοθκθτικοφ προςωπικοφ (φφλακεσ, εργάτεσ) . 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τον επαρκι βοθκθτικό εξοπλιςμό (αυτοκινοφμενα 

μθχανιματα ζργων, κα), ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ του. Ο Ανάδοχοσ πρζπει ςτθν προςφορά του να κατονομάςει και να 

περιγράψει αναλυτικά το βοθκθτικό εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιιςει. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να καλφπτει νόμιμα τθ λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και φφλαξθ τθσ 

εγκατάςταςθσ και επαφίεται ςτον Ανάδοχο να καταςτρϊςει κατά τζτοιο τρόπο το 
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πρόγραμμα λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, οφτωσ ϊςτε ανά πάςα ςτιγμι να 

εξαςφαλίηεται θ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία του.  

Θ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ και ικανότθτασ του προτεινόμενου προςωπικοφ κατ' άτομο 

και τθσ νομιμότθτασ του προγράμματοσ εργαςίασ αυτοφ είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υιοκετιςει, κατά τθ διαχείριςθ τθσ εγκατάςταςθσ, όλεσ τισ 

προβλζψεισ και προφυλάξεισ αναγκαίεσ ςτο να εγγυθκοφν τθ ηωι και τθν ακεραιότθτα των 

εργαηόμενων που απαςχολοφνται ςτισ εργαςίεσ ι που άμεςα ι ζμμεςα παρεμβαίνουν για 

λογαριαςμό του Κυρίου του Ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων των προτεινομζνων προςϊπων 

από αυτόν ςτθν διεφκυνςθ, παρατιρθςθ, μζτρθςθ, φροντίδα και επιτιρθςθ των εργαςιϊν. 

 

4.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα 

που διλωςε κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ 

οποιουδιποτε μζλουσ τθσ ομάδασ. Θ Ομάδα Επίβλεψθσ ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ 

και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςθ του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον 

εμπειρίασ.  

 

4.3 Τουσ πρϊτουσ δφο μινεσ τθσ ςφμβαςθσ κα επικαιροποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των μθχανθμάτων και των εξαρτθμάτων αυτϊν το 

οριςτικό πρόγραμμα ςυντιρθςθσ όλων των επιμζρουσ μονάδων που κα εφαρμόηεται κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ το οποίο κα εγκρικεί από τθν ΔΥ. 

Επίςθσ κα υποβλθκοφν όλα τα ζντυπα και βιβλία ςυντιρθςθσ, τα οποία επίςθσ κα 

εγκρικοφν.  

Τα τυποποιθμζνα ζντυπα κα τθροφνται για τθ τακτικι ςυντιρθςθ ενϊ για τισ ζκτακτεσ 

ςυντθριςεισ ςτο φάκελο κάκε μθχανιματοσ κα κρατείται αναλυτικό ιςτορικό. 

Ρροχπόκεςθ είναι θ ςωςτι ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν. 

 

4.4 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί μθχανιματα και υλικά που 

ανταποκρίνονται ςτουσ ιςχφοντεσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ, δθλ. τισ ιςχφουςεσ επίςθμεσ 

προδιαγραφζσ κακϊσ και τισ προδιαγραφζσ του εργοδότθ. 

Εκτόσ από το κινθτό εξοπλιςμό που διακζτει το ζργο, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

διακζτει ςε μόνιμθ βάςθ ςτθ ΜΟΔΙΑΚ επιβατικό αυτοκίνθτο εξυπθρζτθςθσ. 

Επίςθσ κα διατίκεται όποιοσ άλλοσ εξοπλιςμόσ ι όχθμα κρίνεται αναγκαίο για τθν 

εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Τα οχιματα αυτά κα δθλωκοφν ςτθ 

προςφορά του Αναδόχου, κα κατζχουν τισ νόμιμεσ άδειεσ κυκλοφορίασ, όπωσ και οι οδθγοί 

και χειριςτζσ αυτϊν και ο Ανάδοχοσ οφείλει να τα επιςκευάηει, να τα ςυντθριςει και να τα 

αςφαλίςει με δικζσ του δαπάνεσ για κάκε κίνδυνο. 
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Ο εργοδότθσ διατθρεί το δικαίωμα να προςδιορίηει και να κρίνει τθν καταλλθλότθτα ι όχι 

των κάκε φφςεωσ μθχανικϊν μζςων και ςυναφϊν με αυτά ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

5.1. Θ αμοιβι του αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ τθσ ΜΟΔΙΑΚ κα είναι ανά τόνο ειςερχομζνων απορριμμάτων που 

αποδεδειγμζνα επεξεργάςτθκε, πλζον ΦΡΑ για τα ςφμμεικτα αςτικά απορρίμματα. Ο 

Ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν 

Οικονομικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Υπθρεςία ποςότθτεσ 

υπθρεςιϊν που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα. 

Θ αμοιβι του αναδόχου για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, τθσ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ ΜΟΔΙΑΚ, κα γίνει κατ’ αποκοπι, μετά τθν ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ με τθν αμοιβι να μθν υπερβαίνει τθν τιμι τθσ 

προςφοράσ του, που ςε κάκε περίπτωςθ δε κα υπερβαίνει τθ προχπολογιςκείςα.  

 

Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει κάκε μινα Λογαριαςμοφσ 

Ρλθρωμισ, που ελζγχονται και εγκρίνονται από τθν αρμόδια υπθρεςία. Ειδικότερα 

αναγράφονται: 

I. Το είδοσ των εργαςιϊν. 

II. Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. 

III. Το πλθρωτζο ποςό 

IV. Ο αναλογϊν Φ.Ρ.Α. 

Μετά τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του: 

1. Τιμολόγιο  

2. Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ 

3. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά ςτον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυςικό πρόςωπο, ιτισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με 

ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό 

πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι 

ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ. 

4. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολισ κρατιςεων που πικανόν ορίηουν οι ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ 

και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν 

πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι: 
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(α) Ο Ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, 

οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ 

Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν, Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα 

ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΡΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ. 

(β) Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ 

κα καταβάλλεται επιπλζον ςτον Ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ. 

Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε δφο μινεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ  ζγκριςθσ 

(ρθτισ ι ςιωπθρισ) του Λογαριαςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί 

ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του 

Αναδόχου πζραν των 2 μθνϊν, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για 

τόκουσ υπερθμερίασ. Σιωπθρι ζγκριςθ κεωρείται ότι ζχει δοκεί εάν παρζλκει ζνασ μινασ 

από τθν κατάκεςθ του λογαριαςμοφ και δεν ζχει δοκεί ρθτι ζγκριςθ. Θ ζγκριςθ ζκαςτου 

λογαριαςμοφ γίνεται από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

 

5.2 Θ ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά 

ζξοδα, ζξοδα μεταφορϊν, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά 

κατονομαηόμενθ εδϊ και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν 

τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ 

των εργαςιϊν.  

Σφμφωνα με το άρκρο 31 τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ και τθν παράγραφο 4β του άρκρου 25 

του Ρ.Δ. 60/2007, ο Κφριοσ του Ζργου μπορεί να ςυνάψει Δθμόςια  ςφμβαςθ με διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ με τον ίδιο Ανάδοχο τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, θ οποία κα αφορά 

επανάλθψθ παρόμοιων υπθρεςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

5.3 Νόμιςμα 

Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 

διεκπεραιϊνονται από τον Εργοδότθ κα είναι εκφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν 

εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

5.4 Ωράριο Λειτουργίασ 

Θ ΜΟΔΙΑΚ κα είναι ςε λειτουργία ςε κατ’ ελάχιςτο πενταιμερθ  βάςθ, για οκτϊ(8) ϊρεσ 

θμερθςίωσ. Επιπλζον ο Ανάδοχοσ, ςε ςυμφωνία με τον Κφριο του Ζργου μπορεί να 

προςαρμόηει το ωράριο και τισ θμζρεσ λειτουργίασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ. Μθ λειτουργία 

τθσ ΜΟΔΙΑΚ ςε επίςθμεσ Αργίεσ, κα μπορεί να επιτρζπεται ςε ςυμφωνία με το Διμο Ρφλου 

- Νζςτοροσ. 
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ΆΡΘΡΟ 6. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται κάκε μινα, και το πολφ εντόσ 2 μθνϊν από τθν 

υποβολι του λογαριαςμοφ ςυνοδευόμενου από όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.  

Ο προςδιοριςμόσ του πλθρωτζου ποςοφ κα γίνεται με βάςθ τθ μονάδα που κα δϊςει ο 

Ανάδοχοσ ςτθν οικονομικι του προςφορά και τισ αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ υλικϊν που 

διαχειρίςτθκε αποδεδειγμζνα ο Ανάδοχοσ. Ο προςδιοριςμόσ τθσ ποςότθτασ των υλικϊν ςε 

μθνιαία βάςθ κα γίνεται από τον Ανάδοχο με βάςθ το «Θμερολόγιο Λειτουργίασ». Το 

«Θμερολόγιο Λειτουργίασ» κα είναι βιβλίο, του οποίου κάκε ςελίδα κα αντιςτοιχεί ςε μια 

εργάςιμθ και κα ζχει αρικμθκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία. Σε κάκε ςελίδα κα 

αναγράφονται κατ’ ελάχιςτον οι ποςότθτεσ ειςερχόμενων απορριμμάτων ςε τόνουσ, όπωσ 

αυτζσ προκφπτουν από το ηυγιςτιριο τθσ ειςόδου, τα ςτοιχεία των απορριμματοφόρων, και 

το φορτίο και θ προζλευςθ ζκαςτου, κακϊσ και παρατθριςεισ για τθν θμεριςια λειτουργία 

τθσ εγκατάςταςθσ. Το ακριβζσ περιεχόμενο και ο τφποσ του «Θμερολογίου Λειτουργίασ» 

μπορεί να τροποποιείται από τον ανάδοχο με τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

Στο τζλοσ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ, ο υπεφκυνοσ λειτουργίασ του αναδόχου και ο 

υπεφκυνοσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, κα υπογράφουν το θμερολόγιο λειτουργίασ.  

Εάν ο υπεφκυνοσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ δεν υπογράψει το θμερολόγιο λειτουργίασ, 

εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία που αναφζρεται, χωρίσ να ζχει εγγράφωσ 

αιτιολογιςει τθν μθ υπογραφι του, τότε το θμερολόγιο κεωρείται ςιωπθρϊσ εγκεκριμζνο 

και υποβάλλεται κατά τα κατωτζρω για πλθρωμι. 

Το αργότερο, 15 θμζρεσ μετά το τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ μινα λειτουργίασ (π.χ. τθ 16θ 

θμζρα του Απρίλθ για το μινα λειτουργίασ Μάρτιο, τθ 16θ μζρα του Μάθ για το μινα 

λειτουργίασ Απρίλιο κοκ), ο Ανάδοχοσ υποβάλλει λογαριαςμό, ο οποίοσ περιλαμβάνει όλεσ 

τισ ποςότθτεσ απορριμμάτων και τισ εργαςίεσ του άρκρου 2 του αναλυτικοφ 

προχπολογιςμοφ που αντιςτοιχοφν ςε θμζρεσ «Θμερολογίου Λειτουργίασ» τον αντίςτοιχο 

θμερολογιακό μινα, που ζχουν εγκρικεί εγγράφωσ. Μαηί με το λογαριαςμό υποβάλλει 

χωριςτά και τθ μθνιαία ζκκεςθ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ, λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ του αντίςτοιχου χρονικοφ διαςτιματοσ του υποβλθκζντοσ λογαριαςμοφ. Σε 

περίπτωςθ διαφωνιϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, οι θμζρεσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται 

οι διαφωνοφντεσ δεν περιλαμβάνονται ςτον λογαριαςμό, μζχρι επίλυςθσ των διαφωνιϊν. 

Ο λογαριαςμόσ πρζπει να ςυνοδεφεται από τισ θμεριςιεσ εκτυπϊςεισ τθσ 

γεφυροπλάςτιγγασ, οι οποίεσ κα υποβάλλονται κάκε Δευτζρα ςτα γραφεία τθσ ΔΥ. Θμζρεσ 

για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν αντίςτοιχεσ εκτυπϊςεισ, αφαιροφνται από το λογαριαςμό 

μζχρι τθ προςκόμιςθ των αντίςτοιχων εκτυπϊςεων. Θ ΔΥ ελζγχει τθ γεφυροπλάςτιγγα και 

το ςφςτθμα παραγωγισ των εκτυπϊςεων. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει 

όποιεσ υποδείξεισ τθσ ΔΥ τόςο ςτθ γεφυροπλάςτιγγα όςο και ςτο ςφςτθμα εκτυπϊςεων. 

Μετά τθν εφαρμογι των υποδείξεων, τα αποτελζςματα των ηυγίςεων, μετά και από τθν 

ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ του Διμου Ρφλου - Νζςτοροσ, των μθνιαίων 

ειςερχόμενων ποςοτιτων, είναι κοινά αποδεκτά και δε μποροφν να αποτελζςουν 

αντικείμενο αντιρριςεων ι διαφωνιϊν. 
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ΆΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΤΗΕΙ 

7.1 Εγγφηςη Καλήσ Εκτζλεςησ 

Για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ 

προσ το 5% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ των υπθρεςιϊν που ανατίκενται. 

Εάν θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ Τράπεηα τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε 

μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα 

από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο ςταδιακά ανά ζτοσ, ανάλογα 

των ποςοτιτων των παραςχεκειςϊν υπθρεςιϊν. Το 5% τθσ κάκε φορά απομειοφμενθσ 

αξίασ τθσ εγγφθςθσ, κα παρακρατείται μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και κα επιςτρζψει ςτον 

ανάδοχο μετά τθν οριςτικι παραλαβι. 

 

7.2  Γενικοί Προι Εγγυήςεων 

Θ εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 7.1 τθσ παροφςασ καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ χωρίσ καμιά 

διάκριςθ τθν πιςτι εφαρμογι από τον Ανάδοχο όλων των όρων τθσ Σφμβαςθσ και κάκε 

απαίτθςθ του Εργοδότθ κατά του Αναδόχου που προκφπτει από τθν εκπλιρωςθ των 

υπθρεςιϊν του. 

Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου, ι ανάλογου προσ τθν 

απαίτθςθ μζρουσ, των εγγυιςεων. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ο εργοδότθσ ειςπράττει 

τθν εγγφθςθ με ζγγραφθ διλωςθ του προσ τον εγγυθτι. 

 

ΆΡΘΡΟ 8. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Οι αξιϊςεισ του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω 

πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 

δεν παραγράφονται μετά τθν παραλαβι του αντικειμζνου. 

Βαςικι υποχρζωςθ του Αναδόχου είναι θ επίτευξθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων 

που ζχουν τεκεί, θ απρόςκοπτθ και περιβαλλοντικι λειτουργία του ζργου και θ καλι 

ςυντιρθςθ του. 

Το λειτουργικό κόςτοσ τθσ ΜΟΔΙΑΚ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο και περιλαμβάνει 

όλεσ εκείνεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται από τθ λειτουργία του Ζργου (π.χ. κόςτοσ 

μελετϊν, κόςτοσ ζκδοςθσ αδειϊν, κόςτοσ εγκατάςταςθσ, κόςτοσ προςωπικοφ, μεταφορζσ, 

επεξεργαςία και διάκεςθ ςτερεϊν, υγρϊν και αζριων αποβλιτων, δαπάνεσ ενζργειασ, 

νεροφ, ΟΚΩ, εντομοκτονίεσ, μυοκτονίεσ, περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ, χθμικζσ 

αναλφςεισ, κόςτοσ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ) 

Θα πρζπει επίςθσ να προβεί ςτθν ζκδοςθ όλων εκείνων των αδειοδοτιςεων που μπορεί να 

απαιτθκοφν για τθ λειτουργία τθσ Μονάδασ, με δικά του ζξοδα και ευκφνθ. 



Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Πύλου - Νέστορος (Προμήθεια& Λειτουργία) 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώςεων 11 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

9.1  Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευθφνεσ του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ 

αυτζσ προςδιορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ που ςυνοδεφουν τθ Διακιρυξθ με 

επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που 

απορρζουν από τθ Σφμβαςθ. 

Αν ο Ανάδοχοσ κλθκεί από τον εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του 

εργοδότθ) και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ 

ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ 

ςχετικζσ οδθγίεσ. 

Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

μθχανιματα που παρζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Θα 

υπογραφεί αναλυτικό πρακτικό παράδοςθσ – παραλαβισ. 

 

9.2  Ανάληψη ευθφνησ από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα 

προκειμζνου να απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, 

όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα 

ι κάνατο προςωπικοφ του Αναδόχου κατά τθν λειτουργία τθσ ΜΟΔΙΑΚ. 

Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων 

και των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων 

νόμιμθσ ανάκεςθσ ςε ςυγγενικι εταιρεία ι νόμιμθσ υπεργολαβίασ. Για τισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ ενθμερϊνεται θ αρμόδια υπθρεςία.  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ άδειασ λειτουργίασ του 

εξοπλιςμοφ. Επιπλζον κα αναλάβει τθν εκπόνθςθ των μελετϊν και τθν ζκδοςθ των αδειϊν 

για τθν παροχι τθσ απαιτοφμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του 

εξοπλιςμοφ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα αναλάβει τθν εγκατάςταςθ των θλεκτρολογικϊν 

υποδομϊν όπωσ αυτζσ κα προκφψουν από τθν μελζτθ του Αναδόχου. 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 

Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ 

που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων τουσ. 

 

9.3. Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο 

(και τουσ προςτεκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν 



Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Πύλου - Νέστορος (Προμήθεια& Λειτουργία) 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώςεων 12 

ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του 

κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που 

προβλζπεται ςτο Νόμο και ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι 

λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, 

υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν 

ανάκτθςθ / διαχείριςθ τουσ . 

 

9.4 Τεκμηρίωςη ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιςτή 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από 

επεξεργαςία ςε Θλεκτρονικό Υπολογιςτι, από τον Ανάδοχο ι με τθν βοικεια /κακοδιγθςθ 

του Αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα, που κα 

περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι 

των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ και του τρόπου ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων. 

 

9.5 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του 

υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά: 

α) τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και 

υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α, κλπ., 

β) τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία  

γ) τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και  

δ) τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν 

ειςφορϊν των εργαηομζνων του. 

Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 

επιχειριςεων του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ 

Υπθρεςίεσ. 

 

9.6 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Ρροςωπικό του 

Ο Ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία 

(ςε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

9.7 Δημοςιοποίηςη - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 
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Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ 

του εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ 

ςφμβαςθ ι τον εργοδότθ. 

 

9.8 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Tα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 

αποςτζλλονται κατ' αρχιν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με 

ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. 

 

ΆΡΘΡΟ 10:  ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

10.1  Ραράδοςη πληροφοριϊν για τη ςφμβαςη 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να 

τισ παραδϊςει. 

 

10.2  Ζγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον 

Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, και το αργότερο ςε ζνα μινα από 

τθν ζγκριςθ και κεϊρθςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ από τθν ΔΥ. Για τισ κακυςτεριςεισ 

ςτθν πλθρωμι ιςχφει ο  Ν. 4152/2013  «Ρερί λθξιπρόκεςμων οφειλϊν» και κάκε νεϊτερθ 

νομοκεςία. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 11: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΑΠΣΟΝΣΑΙ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Κατά τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ που 

είναι απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία του Ζργου, όπωσ εργατικά, αςφάλειεσ προςωπικοφ και 

εγκαταςτάςεων, καφςιμα, θλεκτρικι ενζργεια, νερό, εγκαταςτάςεισ τθλεφωνίασ, 

αναλϊςιμα, κόςτοσ ανταλλακτικϊν και πλιρθσ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ (ςυνικθ και μθ 

ςυνικθ). 

Ο Ανάδοχοσ κατά τθ λειτουργία του Ζργου, κρατά πλιρθ ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

εγκατάςταςθ, όπωσ: 

 Ροςότθτα ειςερχομζνων απορριμμάτων 

 Ροιότθτα ειςερχομζνων απορριμμάτων 

 Ρθγζσ προζλευςθσ ειςερχομζνων υλικϊν 

 Λειτουργικά χαρακτθριςτικά επιμζρουσ μονάδων (ϊρεσ λειτουργίασ, απόδοςθ κ.α.) 

 Ραράμετροι προγραμμάτων περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ κ.α. 
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Στθ μελζτθ τεχνικισ προςφοράσ του ο Ανάδοχοσ, κα προςδιορίηει επακριβϊσ τα 

παρεχόμενα ςτοιχεία. 

Τα ειςερχόμενα απορρίμματα  κα προςκομίηονται ςτισ εγκαταςτάςεισ είτε από τουσ Διμουσ 

είτε διαμζςου των επίςθμων φορζων ςυλλογισ των απορριμμάτων, ι υπεργολάβων αυτϊν. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ, κα προβαίνει ςε κάκε δυνατό ζλεγχο των ειςερχόμενων 

υλικϊν για να διαπιςτϊςει τθν ςυμβατότθτα τουσ με τα κριτιρια αποδοχισ αποβλιτων 

ςτθν εγκατάςταςθ, όπωσ προκφπτει κάκε φορά από το Νόμο.  

Θ εγκατάςταςθ κα είναι ανοικτι για υποδοχι απορριμμάτων τισ 5 θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, 

πλθν Σαββάτου και Κυριακισ, για οχτϊ ϊρεσ. 

Ο προςδιοριςμόσ του πλθρωτζου ποςοφ κα γίνεται με βάςθ τθν τιμι μονάδασ (ευρϊ ανά 

τόνο) που κα δϊςει ο Ανάδοχοσ ςτθν οικονομικι του προςφορά, και τισ αντίςτοιχεσ 

ποςότθτεσ υλικϊν που διαχειρίςτθκε αποδεδειγμζνα.  Ο προςδιοριςμόσ τθσ ποςότθτασ των 

υλικϊν κάκε κατθγορίασ ςε μθνιαία βάςθ, κα γίνεται από τον Ανάδοχο με βάςθ τα ςτοιχεία 

από το ηυγιςτιριο ςτθν είςοδο τθσ ΜΟΔΙΑΚ. Στθ βάςθ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει 

κάκε μινα αναλυτικό λογαριαςμό. 

Ο Ανάδοχοσ, πλζον αυτϊν που κακορίηονται ςτο τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ για τθν 

οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ΜΟΔΙΑΚ, είναι υποχρεωμζνοσ: 

Να εφαρμόηει μία προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ των θλεκτρομθχανικϊν οργάνων, όπωσ 

επίςθσ και ςτα υπόλοιπα μζρθ τθσ εγκατάςταςθσ, και των οχθμάτων, των μθχανϊν και των 

βοθκθτικϊν εξοπλιςμϊν τθσ, ςφμφωνα με τισ καρτζλεσ κακθμερινισ, εβδομαδιαίασ και 

μθνιαίασ ςυντιρθςθσ, κλπ. Οι προαναφερόμενεσ καρτζλεσ κα μποροφν να ενθμερϊνονται 

περιοδικά, ςε ςχζςθ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ επακόλουκα τθσ λειτουργίασ και τθσ 

προοδευτικισ γιρανςθσ των μθχανθμάτων, τόςο για τον τρόπο και τθν ςυχνότθτα 

πραγματοποίθςθσ των ςυντθριςεων, όςο για τθν χριςθ και τθν εκλογι των υλικϊν προσ 

κατανάλωςθ. Για τθν ςυντιρθςθ οφείλει να ακολουκεί τισ οδθγίεσ των προμθκευτϊν του 

εξοπλιςμοφ. 

Να πραγματοποιεί ζκτακτθ ςυντιρθςθ, με οικονομικό βάροσ δικό του, κάκε επιδιόρκωςθ ι 

αντικατάςταςθ μθχανικϊν, θλεκτρικϊν, ι οργανικϊν τμθμάτων, μθ προβλεπόμενθ οφτε 

από τον προμθκευτι τουσ, οφτε από τον καταςκευαςτι τθσ εγκατάςταςθσ, ςαν 

ςυνθκιςμζνθ ι προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ, και θ οποία δεν οφείλεται ςε αμζλεια του 

Αναδόχου, αλλά προζρχεται από απλι παρακμι επακόλουκο τθσ χριςθσ ι απρόβλεπτων 

ςυμβάντων.  

Σε περίπτωςθ μθχανικισ βλάβθσ, ι οποιαςδιποτε αςτοχίασ τθσ εγκατάςταςθσ, ςτάςθ του 

προςωπικοφ, με προφανι υπαιτιότθτα του Αναδόχου, όπου θ παραλαβι των 

απορριμμάτων είναι αδφνατθ, κα επιβάλλονται οι ριτρεσ όπωσ αναφζρονται ςτο ςχετικό 

άρκρο τθσ ΕΣΥ. 

Να εξοπλίςει το προςωπικό με όλα τα απαραίτθτα όργανα εργαςτθρίου και να υποςτθρίηει 

με όλα τα μζςα όλουσ τουσ απαραίτθτουσ περιβαλλοντικοφσ ελζγχουσ και 

παρακολουκιςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να πραγματοποιεί τισ προβλεπόμενεσ 

περιοδικζσ αναλφςεισ και τθν περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ τθσ εγκατάςταςθσ, ακόμα 

και μζςω εξειδικευμζνων, πιςτοποιθμζνων εξωτερικϊν εργαςτθρίων με δικζσ του δαπάνεσ. 



Διαχείριση Απορριμμάτων Δήμου Πύλου - Νέστορος (Προμήθεια& Λειτουργία) 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώςεων 15 

Να αποφεφγει όςο το δυνατόν τον διαςκορπιςμό ουςιϊν ςτο ζδαφοσ και τθν ατμόςφαιρα, 

οποιουδιποτε υλικοφ. 

Να εξαςφαλίηει τθν απολφμανςθ των ιδίων επιφανειϊν και/ι χϊρων και τισ απαραίτθτεσ 

απολυμάνςεισ για μφγεσ και κουνοφπια, κάκε φορά που αυτό κα είναι απαραίτθτο, 

προκειμζνου να εγγυθκεί τθν υγιεινι των χϊρων εργαςίασ. 

Να διατθρεί θμερολόγιο διαχείριςθσ, ςτο οποίο κα καταγράφονται, κακθμερινά, τα 

ςθμαντικά γεγονότα και κα παρακζτει ςυνκετικά παρατθριςεισ, δοκιμζσ, αναλφςεισ, 

υπολογιςμοφσ και επεμβάςεισ, ςχετικά με όλα τα ςτάδια επεξεργαςίασ των απορριμμάτων. 

Να προφυλάςςει τθν εγκατάςταςθ ςτο ςφνολό τθσ, με ειδικζσ αςφάλειεσ για αςτικι 

ευκφνθ, βλάβεσ των μθχανϊν, πυρκαγιζσ, καταςτροφζσ, κλοπζσ και βανδαλιςτικζσ 

ενζργειεσ.  

 

 

ΆΘΟ 12: ΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΜΗ ΕΡΙΤΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ κατά το ςτάδιο ειςόδου και υποδοχισ των απορριμματοφόρων να 

πραγματοποιεί όλουσ τουσ δυνατοφσ ελζγχουσ που κα αποτρζπουν τθν είςοδο μθ 

επιτρεπόμενων αποβλιτων. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ εντοπίςει προςκόμιςθ 

αποβλιτων, των οποίων θ διάκεςθ δεν επιτρζπεται ςτθ μονάδα, κα πρζπει τότε το μθ 

αποδεκτό φορτίο να καταλογίηεται ςτο απορριμματοφόρο που το προςκόμιςε, το οποίο κα 

ζχει τθν υποχρζωςθ να φροντίςει για τθν απομάκρυνςθ και νόμιμθ διάκεςι του. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβλζψει τθ χριςθ κάκε δυνατοφ μζςου ι διαδικαςίασ για 

τθν αποφυγι βλαβϊν από αντικείμενα που πικανϊσ να περιλαμβάνονται ςτα οικιακά 

απόβλθτα (π.χ. μικρά και μεςαίου μεγζκουσ μεταλλικά αντικείμενα, φιαλίδια γκαηιοφ κλπ) 

αλλά και από μθ αποδεκτά απόβλθτα που παρά τουσ ελζγχουσ κα ειςζλκουν ςτθ Μονάδα. 

Εφόςον ειςζλκει μθ αποδεκτό απόβλθτο ςτθ μονάδα με τρόπο που δεν μπορεί να ελεγχκεί 

και προκλθκεί τζτοια βλάβθ που κα οδθγιςει ςε παφςθ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ (π.χ. 

κρυμμζνο ςε ςακοφλα απορριμμάτων) τότε δε κεωρείται υπαιτιότθτα του Αναδόχου, και 

α) ο Ανάδοχοσ κα επιςκευάςει τθ βλάβθ με ζξοδα του Εργοδότθ και κα απομακρφνει το μθ 

αποδεκτό απόβλθτο του ευκφνθ του Εργοδότθ. 

β) ο Ανάδοχοσ δε κα πλθρϊςει τισ ςχετικζσ ριτρεσ για όςεσ μζρεσ δε λειτουργεί.  

 

ΑΘΟ 13. ΤΟΡΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί να προτείνει ςτθν εγκατάςταςθ τροποποιιςεισ ςτο πλάνο λειτουργίασ, 

ςτισ μθχανζσ και ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ, κοινοποιϊντασ τουσ λόγουσ των προτάςεων, 

τισ επερχόμενεσ βελτιϊςεισ ςτθν Εγκατάςταςθ . 
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ΑΘΟ 14.  ΔΙΑΧΕΙΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο Ράροχοσ είναι υποχρεωμζνοσ εντόσ τριϊν μθνϊν να οργανϊςει τθν αποκικθ 

ανταλλακτικϊν. Θ αγορά των υλικϊν αυτϊν περιλαμβάνεται ςτον υπολογιςμό του gatefee. 

Κάκε φορά που κα γίνεται χριςθ ενόσ ανταλλακτικοφ, αυτό κα αναφζρεται ςτθ μθνιαία 

ζκκεςθ και κα γίνεται άμεςα θ παραγγελία του, ϊςτε θ λίςτα ανταλλακτικϊν να είναι πάντα 

πλιρθσ.   

Μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ράροχοσ ζχει υποχρζωςθ να παραδϊςει τα υλικά αυτισ 

τθσ λίςτασ ανταλλακτικϊν ςτον Κφριο του Ζργου με τα ςχετικά παραςτατικά (τιμολόγια 

αγοράσ, εγγυιςεισ κ.λπ.), χωρίσ δαπάνθ.  Ρζραν των υλικϊν τθσ λίςτασ ο Ανάδοχοσ μπορεί 

να ζχει ςτθν αποκικθ οποιοδιποτε άλλο ανταλλακτικό τθσ κρίςθσ του, προκειμζνου για τθν 

εφρυκμθ λειτουργία τθσ Μονάδασ.  

 

ΑΘΟ 15. ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Κφριοσ του Ζργου κα μπορεί να επιτρζψει τισ επιςκζψεισ ςτθν εγκατάςταςθ ςε όλα τα 

πρόςωπα που κα κάνουν δικαιολογθμζνθ αίτθςθ, ςχολεία, κλπ. κατόπιν γραπτισ 

προειδοποίθςθσ ςτον Ανάδοχο. 

O Ανάδοχοσ κα προετοιμάςει ειδικζσ διαδικαςίεσ επίςκεψθσ για τισ οποίεσ οφτωσ ι άλλωσ 

κα πρζπει να ςυμφωνεί και ο κφριοσ του Ζργου, για τον ςεβαςμό ςτουσ νόμουσ αςφάλειασ, 

του Απορριτου και τθσ Εχεμφκειασ. Πλοι οι επιςκζπτεσ κα εξοπλίηονται με τα κατάλλθλα 

μζςα προςταςίασ, κα υπάρχει κακοριςμζνο και ςυμφωνθμζνο με τθν ΔΥ, πρόγραμμα 

ξενάγθςθσ ςτθν εγκατάςταςθ. 

Δεν κα είναι απαραίτθτθ θ προειδοποίθςθ ι θ εξουςιοδότθςθ από μζρουσ του Κυρίου του 

Ζργου για τθν είςοδο ςτθν Εγκατάςταςθ εκ μζρουσ του ίδιου του κυρίου του Ζργου και των 

Τεχνικϊν του που είναι τοποκετθμζνοι ςτθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ, κακϊσ και των 

ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν του Δθμοςίου. Κάκε επίςκεψθ, κα κοινοποιείται ςτον Ανάδοχο 

οφτωσ ϊςτε να προετοιμάςει τθν είςοδο ςτθν εγκατάςταςθ και τθν πικανι παρουςία ενόσ 

ειδικευμζνου ςυνοδοφ.  

 

ΑΘΟ 16. ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΕΣ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει μθνιαίεσ, και ετιςιεσ αναφορζσ προόδου με όλα τα λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά και αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ. Πλεσ οι εκκζςεισ κα 

ςυντάςςονται και κα υποβάλλονται ςε τρία αντίγραφα και ςε θλεκτρονικι μορφι. Θ 

μθνιαία και θ ετιςια ζκκεςθ κα περιζχει τθν ζκκεςθ περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ 

παραμζτρων, το τεφχοσ υπολογιςμοφ των ποςοτικϊν ςτόχων τθσ Μονάδασ (βάροσ 

ειςερχόμενων, εξερχομζνων, μείωςθ βάρουσ μείωςθ υγραςίασ, ςυγκεντρωτικά και 

αναλυτικά ηυγολόγια, αναλφςεισ χθμικϊν εργαςτθρίων κ.λπ.), το πρόγραμμα 

απολυμάνςεων και ψεκαςμϊν, το τεφχοσ τθσ μθνιαίασ ςυντιρθςθσ με τα ςυμπλθρωμζνα τα 

πρωτότυπα ζντυπα ςυντιρθςθσ και τθν κίνθςθ τθσ αποκικθσ. Τα πρωτότυπα ζντυπα 

ςυντιρθςθσ κα υπογράφονται από τθν επίβλεψθ και κα τθροφνται ςτθ ΜΟΔΙΑΚ. 
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ΑΘΟ 17. ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ διακρίνονται ςε: 

1. Τακτικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, οι οποίεσ κα πρζπει να γίνονται πιςτά και ςφμφωνα με 

τα αναλυτικά εγχειρίδια των προμθκευτϊν του εξοπλιςμοφ 

2. Ζκτακτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, οι οποίεσ κα πραγματοποιοφνται όταν κα παρατθρείται 

κάποιο πρόβλθμα ι βλάβθ ςε ζνα μθχανολογικό ςτοιχείο. 

Ο Ανάδοχοσ εντόσ δυο μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα υποβάλει το πρόγραμμα 

τθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ και τα τυποποιθμζνα ζντυπα που κα υπογράφονται για κάκε 

μθχάνθμα. Για κάκε μθχάνθμα  κα τθρείται φάκελοσ όπου κα περιζχονται α)τα 

ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα αρμοδίωσ από ςυντθρθτι και ΔΥ ζντυπα και β)το 

ιςτορικό ςυντθριςεων και βλαβϊν του.  

Για τον βαςικό μθχανολογικό εξοπλιςμό μία φορά τον χρόνο κα γίνεται επικεϊρθςθ των 

ςυντθριςεων και τθσ κατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ από τθ καταςκευάςτρια εταιρεία και τα 

αποτελζςματα αυτισ κα κοινοποιοφνται ςτθν υπθρεςία. 

 

ΑΘΟ 18. ΡΕΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Θα διενεργείται περιοδικόσ ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο αντίςτοιχο 

κεφάλαιο του τεφχουσ τεχνικισ περιγραφισ και κα αφορά: 

1.Τθν Θλεκτρολογικι Εγκατάςταςθ 

2. Τθν Ριςτοποίθςθ Ανυψωτικϊν Μθχανθμάτων  

3. Τθν Διακρίβωςθ τθσ Γεφυροπλάςτιγγασ 

 

ΆΡΘΡΟ 19. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕ 

Σε περίπτωςθ υπογραφισ νόμιμων ςυμβάςεων ανάλθψθσ επί μζρουσ υπθρεςιϊν από 

τρίτουσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει ςχετικι αίτθςθ και διλωςθ των δφο μερϊν 

ςυνοδευόμενθ από τισ απαιτοφμενεσ για τθν επι μζρουσ υπθρεςία νόμιμεσ άδειεσ. Θ 

υπθρεςία κα διενεργιςει τον ζλεγχο και κα δοκεί θ τελικι ζγκριςθ.  

Επίςθσ κα προςκομίςει λίςτα διακριβωμζνων εργαςτθρίων για τθν παραλαβι τθσ 

δειγματολθψίασ και τθν πραγματοποίθςθ των προβλεπόμενων φυςικοχθμικϊν, χθμικϊν 

και περιβαλλοντικϊν αναλφςεων. Θ υπθρεςία κα διενεργιςει τον ζλεγχο και κα δοκεί θ 

τελικι ζγκριςθ για τθ λίςτα. 

 

ΆΡΘΡΟ 20. ΑΦΑΛΙΕΙ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει ςτο ΙΚΑ και τα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία όλο το 

προςωπικό που κα απαςχολεί ο ίδιοσ ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί 

κοινωνικϊν αςφαλειϊν. Ο Ανάδοχοσ εκτόσ από τθν αςφάλιςθ των υλικϊν και εξοπλιςμοφ, 
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που αναφζρεται ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ Ε.Σ.Υ., υποχρεϊνεται να προβεί ςε 

αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου κακϊσ και ςε αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των υποχρεϊςεων του (εγκατάςταςθ και 

3ετι λειτουργία θ όςο παρατακεί). 

 

Αςφάλιςθ κατά παντόσ κινδφνου 

Θ αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτει οποιαδιποτε απϊλεια, ηθμιά ι καταςτροφι, μερικι ι ολικι, 

που οφείλονται ι προκαλοφνται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία (δθλ. τυχαία περιςτατικά, 

ςφάλματα μελζτθσ ι και καταςκευισ, manufacturesrisk, ελαττωματικά υλικά, λανκαςμζνθ 

εργαςία, κλπ.) με εξαίρεςθ τουσ κινδφνουσ από ανωτζρα βία, όπωσ αυτι ζχει νομολογθκεί 

από τα ελλθνικά δικαςτιρια. 

Θ αςφάλιςθ κα είναι ςτθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ (εξοπλιςμόσ, υπθρεςίεσ) 

ςυμπεριλαμβανομζνων των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, ανακεωριςεων ι και 

αναπροςαρμογϊν (κετικϊν ι αρνθτικϊν) του ςυμβατικοφ τμιματοσ. Ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ηθτά από τουσ αςφαλιςτζσ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα τθν 

αναπροςαρμογι του αςφαλιηόμενου κεφαλαίου, ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του 

ζργου και οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ υπαςφάλιςθσ. 

 

Αςφάλιςθ Αςτικισ Ευκφνθσ 

Με τθν αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ κα καλφπτεται θ αςτικι ευκφνθ του Αναδόχου, ζναντι 

τρίτων και οι αςφαλιςτζσ υποχρεοφνται να καταβάλλουν αποηθμιϊςεισ ςε τρίτουσ για: 

ςωματικζσ βλάβεσ, ψυχικι οδφνθ, ι θκικι βλάβθ και υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα ι και ηϊα, 

που προκαλοφνται κακ' όλθ τθν διάρκεια και εξαιτίασ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, 

ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ ηθμιϊν και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, 

οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ και εφ' όςον εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν κα αρχίηει με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 13, τθσ Ε.Σ.Υ.).  

Ο Εργοδότθσ, το εν γζνει προςωπικό του και οι Σφμβουλοί του κεωροφνται τρίτα πρόςωπα, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ διαςταυροφμενθσ ευκφνθσ ζναντι αλλιλων 

(crossliability). Θ αςφαλιςτικι εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να αποκροφει οποιαδιποτε 

αγωγι εγείρεται κατά του Αναδόχου, του Εργοδότθ και του προςωπικοφ τουσ, ςτθν 

περίπτωςθ, που θ βλάβθ ι ηθμιά οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω 

προςϊπων και θ οποία καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων. Θ 

αςφαλιςτικι εταιρεία πρζπει να καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν 

καταςχζςεων κ.λ.π., που ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν, που 

αναφζρονται κατά περίπτωςθ ςαν ανϊτατα όρια ευκφνθσ των αςφαλιςτϊν. 

Στο αςφαλιςτιριο των παραπάνω παραγράφων περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι 

ακόλουκοι γενικοί όροι : 

- Ο Εργοδότθσ κα είναι ςυναςφαλιςμζνοσ. 
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- Τα αςφαλιςτιρια δεν μποροφν να ακυρωκοφν, τροποποιθκοφν, ι λιξουν χωρίσ τθν 

γραπτι, με ςυςτθμζνθ επιςτολι πριν από τριάντα (30) θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ 

αςφαλιςτικισ εταιρείασ τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο και προσ τον Εργοδότθ. 

- Ο Εργοδότθσ, το προςωπικό του κακϊσ και όλοι οι Σφμβουλοι και ςυνεργάτεσ του, 

κεωροφνται τρίτα ςαν πρόςωπα. 

- Με το αςφαλιςτιριο καλφπτεται θ ευκφνθ του Διμου Ρφλου - Νζςτοροσ, που 

απορρζει από το άρκρο 922 του Αςτικοφ Κϊδικα (ευκφνθ προςτιςαντοσ). 

- Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Εργοδότθ τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ κάκε περιόδου αςφάλιςθσ. 

Διαφορετικά ο Εργοδότθσ, χωρίσ ειδοποίθςθ, μπορεί να ςυνάψει το υπόψθ αςφαλιςτιριο 

με αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ προτίμθςισ του, ςτο όνομα για λογαριαςμό και με δαπάνεσ 

του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό 

του, ςαν πλθρεξοφςιοσ. 

- Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του 

Αναδόχου, το ζργο, ςε οποιαδιποτε φάςθ και εάν βρίςκεται, μπορεί να αςφαλιςκεί ζναντι 

όλων των ενδεχομζνων κινδφνων ωσ προσ τθν αςτικι ευκφνθ  ζναντι τρίτων από τον 

Εργοδότθ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Το αςφαλιςτιριο αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων υποβάλλεται από τον ανάδοχο ςτον 

Εργοδότθ δζκα πζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. Τα αςφαλιςτιρια 

αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, που τυχόν απαιτοφνται για τθν κάλυψθ τθσ αςτικισ 

ευκφνθσ του Αναδόχου, λόγω τθσ εκτζλεςθσ απ' αυτόν εργαςιϊν ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, ι 

άλλθσ ςχετικισ ρφκμιςθσ μζςα ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, πρζπει να 

υποβάλλονται πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ 

κ.λ.π. 

 

ΆΡΘΡΟ 21. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΦΑΛΙΗ 

Κατά τθ ςφναψθ των παραπάνω αςφαλίςεων, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται και 

να λαμβάνει υπ' όψθ τισ διατάξεισ των Νόμων, Νομοκετικϊν Διαταγμάτων, Κανονιςμϊν 

κ.λ.π., που ιςχφουν εκάςτοτε και ζχουν εφαρμογι ςτθν Ελλάδα (π.χ. ΝΔ. 400/70, Ν.489/76, 

Ν1256/82, Ν.1418/84, ΡΔ.609/85, ΡΔ 218/99 κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων. Οι παρεχόμενεσ 

αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, οι οικονομικοί και αςφαλιςτικοί όροι, οι εξαιρζςεισ, απαλλαγζσ 

κ.λ.π., υπόκεινται ςε κάκε περίπτωςθ ςτθν τελικι ζγκριςθ από τον Εργοδότθ. 

Οι παραπάνω αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν ι περιορίηουν κατά κανζνα τρόπο τισ 

υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου, που απορρζουν από τθν Σφμβαςθ, ιδιαίτερα ςε 

ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τα ςχετικά αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια εξαιρζςεισ, 

εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κ.λ.π. και ο Ανάδοχοσ παραμζνει αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα πζρα από τα ποςά 

κάλυψθσ των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραλείψει ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ παραπάνω 

αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του ι οι αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν ςαν μθ 
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ικανοποιθτικζσ από τον Εργοδότθ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με 

δαπάνεσ του Αναδόχου τα πιο πάνω αςφαλιςτιρια και να παρακρατιςει (ζντοκα με τον 

νόμιμο τόκο υπερθμερίασ) το ποςό των αςφαλίςεων είτε από το λαβείν, είτε με κατάπτωςθ 

ανάλογου ποςοφ από τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του Αναδόχου. 

 

Επίςθσ ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ 

τα οφειλόμενα ποςά των αςφαλίςτρων, ο Εργοδότθσ, για να αποφφγει ενδεχόμενθ 

ακφρωςι του ι των αςφαλίςτρων, δικαιοφται να καταβάλει τα αςφάλιςτρα ςτουσ 

αςφαλιςτζσ για λογαριαςμό του Αναδόχου και να τα παρακρατιςει από το λαβείν του, 

ςφμφωνα με τα προθγοφμενα. 

Ο Εργοδότθσ επιφυλάςςει ςε αυτόν το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. του 

Αναδόχου κάκε ποςό, που δεν είναι δυνατό να ειςπραχκεί από τουσ αςφαλιςτζσ, λόγω 

εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κ.λ.π., ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εν λόγω αςφαλιςτθρίων. 

 

ΆΡΘΡΟ 22. ΔΙΑΦΟΡΕ - ΔΙΑΦΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

22.1 Συμβατικά τεφχη 

Tα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ 

διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο 

κάκε φορά, κατά τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν Διακιρυξθ και τθν παρ. 1.3 

τθσ παροφςασ και είναι ςφννομο.  

Λάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι 

τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των 

διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ 

τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

προςφοράσ τουσ. 

 

22.2 Ανωτζρα Βία 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", 

τα οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 

ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν 

τθν εκπλιρωςθ τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι 

ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 

Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν 

δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν 

αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν 

απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 

δεν δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του Αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και 

εκτζλεςθσ των κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο 
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ρθτϊσ προβλζπεται από το Νόμο ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο 

δικαίωμα, ο Ανάδοχοσ αρνθκεί τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ μπορεί να 

κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο, κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφο του ςτο Διμο Ρφλου - Νζςτοροσ 

αμζςωσ κάκε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν 

ςφμβαςθ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ο Ανάδοχοσ κα κάνει κάκε προςπάκεια να ζρκει ςε επαφι με 

τουσ εκπροςϊπουσ του Διμου Ρφλου - Νζςτοροσ ϊςτε να εγκρίνουν τα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ , κακόςον και τθν αναλογοφςα δαπάνθ. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων περιπτϊςεων να βρίςκεται ςε διαρκι 

ετοιμότθτα και να διατθρεί ςε ενεργό κατάςταςθ τόςο το μθχανικό εξοπλιςμό όςο και το 

προςωπικό του. 

 

ΆΡΘΡΟ 23. ΖΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

23.1 Ζκπτωςη Αναδόχου 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Εφόςον ςυντρζχουν οι περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου αυτοφ, θ διαδικαςία ζκπτωςθσ 

κινείται υποχρεωτικά. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ 

και καταπίπτει υπζρ του εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

 

23.2 Λφςη τησ Σφμβαςησ για οικονομικοφσ Λόγουσ 

Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν Σφμβαςθ εάν 

δεν εγκρίνει τθν υποκατάςταςθ του Αναδόχου ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ. Ρτϊχευςθ του Αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ μζλουσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα 

υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά από ζγκριςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 

 

23.3 Λφςη τησ Σφμβαςησ- Ραραλαβή του αντικειμζνου τησ 

Θ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν που 

εκδίδεται από τθν Αρμόδια Υπθρεςία, όπου βεβαιϊνεται θ υποβολι όλων των παραδοτζων 

από τον Ανάδοχο, και ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Θ παραλαβι γίνεται εντόσ 2 μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ 

ανωτζρω βεβαίωςθσ με απόφαςθ του Αρμόδιου Οργάνου. Ραράλλθλα ςυντάςςεται και 

ςχετικό πρωτόκολλο παράδοςθσ –παραλαβισ του κφριου εξοπλιςμοφ τθσ ΜΟΔΙΑΚ. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με το Άρκρο 5.1 τθσ 

παροφςασ Ε.Σ.Υ., μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου 

και τθν παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
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Μπορεί επίςθσ να γίνεται ςταδιακι αποδζςμευςθ των εγγυιςεων, μετά από αίτθςθ του 

Αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 24: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του Αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 13 του Νόμου 1418/84. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία 

δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο. 
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