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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

       Το αντικείμενο εργασίας του Αναδόχου περιλαμβάνει  γενικά υπηρεσίες  διαχείρισης 
απορριμμάτων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και συγκεκριμένα στις ακόλουθες 
περιοχές της  Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας  του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη: 

 Τοπική Κοινότητα Αστροχωρίου και όλων των Οικισμών αυτής 
 Τοπική Κοινότητα Ελάτης και όλων των Οικισμών αυτής 
 Τοπική Κοινότητα Καστανέας και όλων των Οικισμών αυτής 
 Τοπική Κοινότητα Μεγαλόχαρης και όλων των Οικισμών αυτής 
 Τοπική Κοινότητα Μεσοπύργου και όλων των Οικισμών αυτής 
 Τοπική Κοινότητα Μηλιανών και όλων των Οικισμών αυτής 
 Τοπική Κοινότητα Πηγών και όλων των Οικισμών αυτής, 

 

    Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκομιδή απορριμμάτων και την μεταφορά τους στο 

ΧΥΤΑ Βλαχέρνας ή εφόσον λειτουργήσει κατά την διάρκεια της συμβάσεως στο σταθμό 

μεταφόρτωσης στην θέση Αλαταρές της Τ.Κ. Άνω Καλεντίνης του δήμου μας.      

    Επίσης Θα συλλέγονται απορρίμματα εκτός κάδων, συσκευασμένα σε πλαστικές 
σακούλες και θα καθαρίζεται ο χώρος γύρω από τους κάδους από τα μικροαπορρίμματα.  

καθώς και η εργασία αποκομιδής και μεταφοράς υπολειμμάτων θνησιμαίων ζώων και 
πτηνών. 

    Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου 

ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 
που είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός ή εκτός των τυποποιημένων κάδων 

απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί. 
    Σύμφωνα με τα παραπάνω για την αποκομιδή των απορριμμάτων απαιτείται ο 

ανάδοχος να διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό: Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, 

κλειστού τύπου, οπίσθιας φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 10 m3, με σύστημα 

συμπίεσης τύπου πρέσας ή μύλου και σύστημα ανύψωσης κάδων από 240 έως 1.200 lt. 

Το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον 

EURO V. 

    O υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τη σύμβαση με το ίδιο όχημα το 

οποίο δηλώνει στην προσφορά του ή, σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση, αυτή 

θα γίνεται μετά από ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας με όχημα με τα ίδια ακριβώς 
τεχνικά χαρακτηριστικά. 

    Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα κόστη λειτουργίας των απορριμματοφόρων 

οχημάτων (ενδεικτικά:  οι μισθοί του προσωπικού με τις ασφαλιστικές τους εισφορές, τα 

δώρα,  τις άδειες, τα επιδόματα και ότι άλλο προβλέπει η Ε.Σ.Σ.Ε. που  βρίσκεται  ήμερα 

σε ισχύ, τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τα αναλώσιμα, τα ασφάλιστρα, τα τέλη κυκλοφορίας, 
τα Κ.Τ.Ε.Ο., οι  κάρτες  καυσαερίων, η τακτική συντήρηση καθώς και οι έκτακτες 
βλάβες, κόστος απόσβεσης κεφαλαίου, αντικαταστάτες οδηγοί και εργάτες αποκομιδής 
για τα ρεπό, τις ασθένειες και τις άδειες κ.λπ.). 



    Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον ανάλογο 

εξοπλισμό, ο οποίος πέραν των παραπάνω αναγκαίων απορριμματοφόρων και εργαλείων, 

θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, δηλαδή ομοιόμορφες φόρμες έντονου χρώματος, γιλέκο 

φωσφορίζον, επένδυση αδιάβροχη για τις άσχημες καιρικές συνθήκες κατά τους 
χειμερινούς μήνες, παπούτσια εργασίας, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας όπου 

απαιτείται και ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

    Η αποκομιδή θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα ανά Τοπική Κοινότητα από τις 15 

Σεπτεμβρίου έως και τις 15 Ιουνίου και δύο(2) φορές την εβδομάδα από 16 Ιουνίου έως 
και 14 Σεπτεμβρίου. 

     Στα ως άνω διαστήματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει την συλλογή 

απορριμμάτων (εφόσον  απαιτηθεί) και αργίες-εορτές-απεργίες προκειμένου να τηρηθεί 
το πρόγραμμα αποκομιδής.  
    Εάν η Υπηρεσία κρίνει την τοποθέτηση κάποιων επιπλέον κάδων ή την μετακίνηση 

υφιστάμενου κάδου, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την αποκομιδή των 

απορριμμάτων και στους κάδους αυτούς, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα σημεία που θα 

του υποδείξει η Δημοτική Αρχή και στα οποία η τοποθέτηση των κάδων είναι δυνατή.  

    Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών για την  Αποκομιδή 

Απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας 2018, ανέρχεται στο ποσό των 

60.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: 48.387,10  ΦΠΑ 

24%: 11.612,90) και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 20-6277.001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου για το οικονομικό έτος 2018. 

    Ο κωδικός CPV είναι ο εξής: 90511200-4 (Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών 

απορριμμάτων). 

    Η διάρκεια   της παροχής υπηρεσιών για την  Αποκομιδή Απορριμμάτων Δημοτικής 
Ενότητας Τετραφυλίας 2018, ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 

την υπογραφή της σύμβασης. 
    Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία(συνοπτικό 

διαγωνισμό). 

    Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο 

των εργασιών. 
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Άρθρο  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα
Τιμή 

μονάδας
Ποσότητα Σύνολο

1 Αποκομιδή απορριμμάτων τεμ. 48.387,10 1,00 48.387,10

48.387,10

11.612,90

60.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Άρθρο 1  

Αποκομιδή απορριμμάτων. 

Για την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός ή εκτός των τυποποιημένων κάδων 

απορριμμάτων καθώς και σε όποιο άλλο σημείο κριθεί αναγκαίο εντός των διοικητικών 

ορίων της Δ.Ε. Τετραφυλίας, μετά της μεταφοράς των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ 

Βλαχέρνας.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη : 

 αποκομιδής των απορριμμάτων 

 χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων 

 μεταφοράς στον ΧΥΤΑ Βλαχέρνας  

 αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που θα προκύψουν 

 καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την 

έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο . 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και  

                                       δέκα  λεπτά 

 (Αριθμητικά): 48.387,10 €  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Άρθρο 1
ο
  :     Αντικείμενο συγγραφής 

 

Με την παρούσα  προβλέπεται να γίνει η αποκομιδή των  απορριμμάτων στη Δημοτική  

Ενότητα  Τετραφυλίας  του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

. 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ) 

 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας  

 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. 

Άρθρο 3ο :     Ανακοίνωση αποτελέσματος. 

Ο Ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του 

αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει 

στα γραφεία του Δήμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης, 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και  εγγυητική καλής 

εκτελέσεως. 

 

Άρθρο 4ο :     Εγγύηση καλής εκτελέσεως. 

 Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εργασίας, σε ποσοστό ίσου με το 5% της  



συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή 

τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και  τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

  ζ) τους όρους ότι:  

  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

  ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης  

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

  ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: ότι οι υποχρεώσεις της 

από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή 

με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο ανάδοχος θα εγγυηθεί: 

1. Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης είναι υποχρεωμένος να τηρεί πιστά το 

χρονοδιάγραμμα, ενώ σε περίπτωση κωλύματος, θα ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο. 

2. Ότι θα διαθέτει το απαραίτητο, εξειδικευμένο προσωπικό και όλα τα 

σχετικά εργαλεία και μηχανήματα. Όλα τα παραπάνω θα λειτουργούν με τρόπο όπως 



ορίζεται στις σχετικές διατάξεις, αναλαμβάνοντας κάθε επιβάρυνση μισθών, 

ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών, μισθωμάτων και αποσβέσεων μηχανημάτων 

ή μεταφορικών μέσων. 

3. Ότι, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για κάθε ζημιά που προκαλείται 

από αυτόν σε τρίτους, ενώ θα υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας. 

4. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την παραλαβή των εργασιών και ύστερα από 

την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 5ο :     Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας. 

 Δώδεκα  (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ή με την 

εξάντληση του ποσού της εργασίας .  

            Ο χρόνος παράδοσης της Εργασίας καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που 

καθορίζονται στην παρούσα μπορεί να παραταθούν με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή 

της τμηματικής προθεσμίας η δε Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει εντός εικοσιπέντε (25) 

ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Σε περίπτωση που από 

υπαιτιότητα του Αναδόχου λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε 

εγκαίρως αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος 

παράδοσης χωρίς ο Ανάδοχος να παραδώσει την εργασία ή τμήμα αυτής, ο Ανάδοχος, 

εκτός των ποινικών ρητρών που υποχρεούται να καταβάλλει και οι οποίες ορίζονται στο 

άρθρο 6 της παρούσας, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος.  

 

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου. 

            Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και 

ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 

εργασίας. 

            Επίσης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας άμεσα, και 

οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του ζητηθεί από τον εντολέα, ανεξάρτητα από γιορτές η 

αργίες.  

            Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια όργανα αυτής, 



υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. 

            Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. 

     Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

            Ο Ανάδοχος θα έχει, την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα που, 

από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προστεθέντων του, προκληθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή, στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης και θα υποχρεούται στην αποκατάσταση της αντίστοιχης ζημιάς 

κατά περίπτωση.  

            Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της εργασίας σε οποιονδήποτε 

τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 

συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αμοιβής του την οποία 

μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.  

            Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν  έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

            Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει 

την Αναθέτουσα Αρχή απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη 

και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως.  

            Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

στελέχους εμπλεκομένου στην εκτέλεση της Εργασίας που κατά την βάσιμη και 

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Εργασίας, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού με τον 

Ανάδοχο ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη , το οποίο θα είναι τουλάχιστον 

30 ημερών. 

            Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 



            Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε 

υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

            Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση οποιασδήποτε 

αγωγής, απαίτησης ή διαδικασίας κατά της Αναθέτουσας Αρχής εκ μέρους τρίτων για 

κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του 

αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν ελαττώματα της εργασίας, 

ακόμη και μετά την παράδοσή της, ή από την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων αυτού, 

εφόσον αποδεδειγμένα οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου λόγω μη συμμόρφωσής 

του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

            Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής πριν τη 

λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αμέσως στον 

Ανάδοχο, προκειμένου να επιληφθεί ο ίδιος του θέματος και διατηρεί το δικαίωμα να 

παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι 

την τελεσίδικη δικαστική κρίση. 

 Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή  κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως 

μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της 

οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση. 

 

Άρθρο 7ο :     Έκπτωση αναδόχου. 

Αν ο ανάδοχος, δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση και ως προς τις έγγραφες απαιτήσεις του Δήμου, καλείται μετά από έγγραφη 

ειδοποίηση του Προέδρου, σε χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών, 

να συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις του. 

Αν δεν συμμορφωθεί ως προς την ειδική αυτή διαταγή, το συμβούλιο του Δήμου, 

τον κηρύσσει έκπτωτο και διατάζει την παύση των εργασιών.  

 

Άρθρο 8ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα.  

 Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

Έλεγχος και Παρακολούθηση.  

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της εργασίας θα γίνονται τακτικά 

κατά την φάση υλοποίησης  από την Αναθέτουσα Αρχή. 

            Η Αναθέτουσα Αρχή φροντίζει για την άμεση συμμόρφωση του Αναδόχου με  τα 

αποτελέσματα των ελέγχων και επιθεωρήσεων.  

 

Άρθρο 9ο :    Ανωτέρα βία. 



            Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή 

συμβάν ανεξάρτητο από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα 

από τα μέρη κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν 

οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του (συμπεριλαμβανομένων και των 

συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί  με την  

επίδειξη άκρας επιμέλειας. 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, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 

εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 

προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

            Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή των λογισμικών ή οι καθυστερήσεις διάθεσής 

τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά 

προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία.  

            Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο χρόνος 

παράδοσης της εργασίας μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ 

ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός 10 εργασίμων ημερών από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν  την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο 

που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. 

            Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

            Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.  
 

Άρθρο 10ο :     Αναθεώρηση τιμών.  

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

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
 

Άρθρο 11ο :     Τρόπος πληρωμής. 



            Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 

σε 60.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, το ποσοστό έκπτωσης που θα 

επιτευχθεί τυχόν κατά τη διαδικασία δημοπράτησης ή ανάθεσης θα υπολογίζεται στις 

τιμές του τιμολογίου και όχι επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η 

καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

            Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και όλες 

οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, χωρίς καμία 

περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

            Στην αμοιβή περιλαμβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση (δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, λειτουργικά έξοδα, 

μετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, ταχυδρομικών αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, κ.λπ.) 

εκτός από τον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Ρητά συμφωνείται ότι στα 

πιο πάνω ποσά περιλαμβάνεται το κόστος εκτελωνισμού των υλικών, αν απαιτείται, τα 

οποία θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ο Ανάδοχος. 

            Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι οι τιμές της προσφοράς δεν θα υπόκεινται σε 

μεταβολές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Συμβατικού αντικειμένου. 

            Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις της εργασίας 

και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν και την καλή εκτέλεση των εργασιών και 

εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά 

συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί 

από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που 

προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα, πλην αν άλλως 

ορίζεται στην παρούσα. 

            Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ύστερα από την οριστική παραλαβή και 

την υπογραφή από την αρμόδια επιτροπή του σχετικού πρακτικού. 

            Η κάθε πληρωμή θα γίνεται προς τον ειδικό πληρεξούσιο του Αναδόχου με την 

προσκόμιση τιμολογίων καθώς και κάθε δικαιολογητικού που προβλέπεται από τις 

κείμενες διατάξεις (ιδίως πιστοποιητικών φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας) που 

θα ζητηθούν από το όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

            Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί σε καμία περίπτωση.  



            Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή 

τρίτων. 

            Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κ.τ.λ. σχετικά με την 

υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα 

του προσωπικού ή μελών της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα) ακόμη και αυτών που 

θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

            Ο Ανάδοχος θα αναλάβει επ’ ονόματί του τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού και 

άλλων προϊόντων που αφορούν την εργασία, τα οποία θα παραδώσει, εγκαταστήσει και 

θέσει σε λειτουργία ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης.  
 

Άρθρο 12ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και 

κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 
 

Άρθρο 13 – Υπεργολαβίες. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να αναθέτει σε τρίτους υπεργολάβους, τμήματα του 

Συμβατικού Αντικείμενου, που δεν θα ξεπερνούν το 30% του συμβατικού τιμήματος της 

συνολικής εργασίας (χωρίς Φ.Π.Α.). 

            Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 

υπεργολάβο / υπεργολάβους [π.χ. λόγω περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της 

δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης  εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς 

και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις οιονεί καθολικής διαδοχής 

(συγχώνευσης κ.λπ.)], ή από ανάγκες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη 

διόδευσης και σχεδιασμού, η εκτέλεση της εργασίας θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή 

από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / 

υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της εργασίας, μετά από προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας αρχής.  

            Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη  για την ολοκλήρωση της εργασίας, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 



Άρθρο 14- Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της  

εργασίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Ειδικότερα:  

            Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 

αντίληψη του αναδόχου κατά την υλοποίηση της  εργασίας αυτής θεωρούνται 

εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ανάδοχος 

οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την 

εκτέλεση της παρούσας εργασίας και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα 

πρόσωπα, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με οποιονδήποτε τρόπο 

συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας. 

            Ο ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας εργασίας και διασφαλίζει 

ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  

            Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι 

οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια 

εκτέλεσης της παρούσας εργασίας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς 

διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας εργασίας. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

            Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 

ασχολούνται με την εργασία, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε 

άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει Αναθέτουσα 

Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

            Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα 

οφείλεται στον ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των 



διατάξεων "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις 

άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί 

καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, 

κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

 

Άρθρο 15 - Πνευματικά Δικαιώματα – Κυριότητα.  

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο 

σχετικό με την εργασία,  που θα αποκτηθούν ή παραχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες 

της εργασίας, θα αποτελεί ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής εκτός και αν ήδη 

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 

            Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 

Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην 

κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα κατά την καθ’ οποιονδήποτε 

τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική 

μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 

τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
 

Άρθρο 16 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία. 

Ο ανάδοχος της εργασίας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια 

της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.  

            Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και κοινοτικό.  

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  4 / 5 / 2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΚΑΡΕΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 


