
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  
ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  
ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ                                                                                         

 

                                                                                 
                                              
                           ΣΙΣΛΟ:             
 

 

ΦΟΡΔΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΥΡΗΗ: 
K.A.: 

                                                               
 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΤΣΤ 

ΛΔΤΚΙΜΜΗ 
Τ.ΓΙ..Α. Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ 

   1.850.100,00 € (με 24% Φ.Π.Α.) 
   2017 
   20.6117.012 

 

  Κέρκυρα, 16/11/2017 

   

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιεχόμενα 
ΑΘΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ .......................................................................................................... 3 
ΑΘΟ 2Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................................ 3 
ΑΘΟ 3ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ ................................................................................................ 4 
ΑΘΟ 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................................................. 5 
ΑΘΟ 5Ο: ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ................................................................................................................... 5 
ΑΘΟ 6Ο: ΤΟΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ................................................................................................................... 5 
ΑΘΟ 7Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................... 5 

7.1 Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ ...................................................................................................................... 5 
7.2 Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ ................................................................................................................. 5 
7.3 Γενικοί Προι Εγγυιςεων .................................................................................................................... 6 

ΑΘΟ 8: ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................... 6 
8.1 Ρεριεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ .............................................................................................................. 6 
8.2 Τόποσ και χρόνοσ ............................................................................................................................... 8 
8.3 Σφμβαςθ – Οριςμόσ εκπροςϊπου ..................................................................................................... 8 
8.4 Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ ........................................................................................................ 8 

ΑΘΟ 9ο: ΡΟΣΩΡΙΚΟ – ΣΥΝΕΓΕΙΟ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ .............. 8 
ΆΘΟ 10: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΔΟΤΗ ................................................................................................ 12 

10.1 Ραράδοςθ πλθροφοριϊν για τθ ςφμβαςθ .................................................................................... 12 
10.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου .................................................................................................. 12 

ΆΘΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .......................................... 13 
11.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου ......................................................................... 13 
11.2 Εγκατάςταςθ Ανάδοχου και Ζναρξθ Εργαςιϊν ............................................................................. 13 
11.3 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο ............................................................................................ 14 
11.4 Εμπιςτευτικότθτα .......................................................................................................................... 14 
11.5. Κυριότθτα Σχεδίων και Εγγράφων ............................................................................................... 15 
11.6. Τεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι ................................................................. 15 
11.7 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Αναδόχου .......................................................................................... 15 
11.8 Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το Ρροςωπικό του .............................................. 15 
11.9 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο .................................................................................. 15 
11.10 Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότθ ......................................................................... 15 
11.11 Μθ αποδεκτά απόβλθτα ............................................................................................................. 15 

ΆΘΟ 12ο: ΑΜΟΙΒΗ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ ............................................................................................................ 16 
ΆΘΟ 13o. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ......................................................................................... 16 
ΆΘΟ 14o. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ - ΕΚΡΤΩΣΗ - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ ...................................................................... 17 
ΑΘΟ 15ο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ........................................................................................ 18 
ΆΘΟ 16ο: ΔΙΑΦΟΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ ............................................................................... 19 

16.1 Συμβατικά τεφχθ ............................................................................................................................ 19 
16.2 Ανωτζρα Βία .................................................................................................................................. 19 

ΆΘΟ 17: ΖΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................... 20 
17.1 Ζκπτωςθ Αναδόχου ....................................................................................................................... 20 
17.2 Διάλυςθ τθσ Σφμβαςθσ .................................................................................................................. 20 
17.3 Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ για οικονομικοφσ Λόγουσ. ............................................................................ 20 
17.4 Λιξθ τθσ Σφμβαςθσ- Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ................................................................. 20 

ΆΘΟ 18Ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ ...................................................................... 20 
ΆΘΟ 19Ο: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ............................................................. 21 

19.1 Νομοκεςία ..................................................................................................................................... 21 
19.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ .................................................................................................................... 21 

 

 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  
ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  
ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ                                                                                         

 

                                                                                 
                                              
                           ΣΙΣΛΟ:             
 

 

ΦΟΡΔΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΥΡΗΗ: 
K.A.: 

                                                               
 

 ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΤΣΤ 

ΛΔΤΚΙΜΜΗ 
Τ.ΓΙ..Α. Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ 

   1.849.708,00 € (με 24% Φ.Π.Α.) 
   2017 
   20.6117.012 

 

  Κέρκυρα, 16/11/2017 
   

 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ και διάκεςθσ του 
δεματοποιθμζνου υπολείμματοσ τθσ μονάδασ μεταβατικισ διαχείριςθσ των ΑΣΑ του Ν. Κζρκυρασ 
ςτο ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κζρκυρασ κα ανακζςει, μετά από διαγωνιςμό τθ 
προαναφερόμενθ υπθρεςία ςε ανάδοχο ο οποίοσ κα διακζςει το κατάλλθλο προςωπικό, τθν 
απαραίτθτθ τεχνογνωςία και τα μθχανικά μζςα για τθν καλι εκτζλεςι τθσ. Η χρονικι διάρκεια τθσ 
υπθρεςίασ κα είναι 1 (ζνα) ζτοσ με δικαίωμα προαίρεςθσ από τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κζρκυρασ για 1 
(ζνα) ζτοσ ακόμθ.  
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και 
υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2016 

 Τισ διατάξεισ των παρ. 1δ και 1ε του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ87) 

 Τισ διατάξεισ του άρκρου του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ 74) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-
Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεωσ Νομικϊν προςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-
Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

 Τισ διατάξεισ του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Αϋ120) «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

 Τθν παρ. η του άρκρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Αϋ107) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» ‘’Ρροςρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16.2.2011 για 
τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ’’. 

  Τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ Βϋ 2677) «Τεχνικζσ λεπτομζριεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 



  Τθν υπ’αρικμ. Ρρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιο με κζμα « Ενθμζρωςθ 
για το Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

 Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ2014) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – 
Αντικατάςταςθ  του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικοσ) – 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ « όπωσ ιςχφει. 

 Τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ Ρ1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων».  

 Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο ‘’ Ρρόγραμμα διαφγεια’’ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

 Τθν υπ’αρικμ. 158/2016 απόφαςθσ τθσ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ αρχισ δθμοςίων Συμβάςεων 
περί ζγκριςθσ «Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ» (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 
4  του ν. 4412/2016 (Αϋ147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων 
των οδθγιϊν. 

 Τθν ΑΕΡΟ 180937/14-9-2017 με ΑΔΑ: 72ΝΩΟ1Φ-29Α 

 το Ν. 1650/1986 (Αϋ 160) για τθν «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει ςιμερα.  

 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)  

 τθν ΚΥΑ 114218/1997 (Βϋ 1016) «Κατάρτιςθ πλαιςίου προδιαγραφϊν και γενικϊν 
προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων»  

 Πποιεσ διατάξεισ ιςχφουν κατά το διάςτθμα αυτό και δεν αναφζρονται παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

Ανακζτουςα Αρχι: Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ν. Κζρκυρασ 
Ρροϊςταμζνθ Αρχι: που διεξάγει το διαγωνιςμό, είναι θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΣΥΔΙΣΑ Ν. 
Κζρκυρασ 
Επιτροπι διαγωνιςμοφ: είναι θ Επιτροπι που κα διενεργιςει τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
 
Για τισ ανάγκεσ κατανόθςθσ των διατάξεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, οι παρακάτω όροι ζχουν τθν 
αντίςτοιχθ ςθμαςία: 
I. Ενδιαφερόμενοσ: Κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, που προτίκεται να λάβει 
μζροσ ςτθν παροφςα διαδικαςία. 
II. Διαγωνιηόμενοσ: Ο ενδιαφερόμενοσ που ζχει υποβάλει φάκελο ςυμμετοχισ, δθλαδι είτε θ 
μεμονωμζνθ επιχείρθςθ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο), είτε θ κοινοπραξία φυςικϊν ι νομικϊν 
προςϊπων. 
III. Τεφχθ διαγωνιςμοφ: Τα περιγραφόμενα ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ, που μετά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ κακίςτανται ςυμβατικά. 
IV. Επιτροπι: Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.   
 
Στοιχεία ανακζτουςασ αρχισ: Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ν. Κζρκυρασ 
Δ/νςθ: Λεωφ. Αλεξάνδρασ 6Α 



Τ.Κ.: 49100 
Τθλ.: 2661047520 
Φαξ: 2661039977 
e-mail: xytaker@yahoo.gr   
 
Η μεταβολι των παραπάνω αρχϊν, οργάνων ι υπθρεςιϊν, κατ' εφαρμογι των κειμζνων 
διατάξεων, ι θ μεταςτζγαςι τουσ ςε άλλθ διεφκυνςθ, δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ι τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ςυνεπεία αυτισ. Η ανακζτουςα αρχι ι ο 
εργοδότθσ αντίςτοιχα, υπζχει υποχρζωςθ να ενθμερϊςει ςχετικά τουσ ενδιαφερόμενουσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, εν περιπτϊςει δε αςυμφωνίασ μεταξφ των 
περιεχόμενων εισ αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ των ωσ άνω τευχϊν κακορίηονται ωσ κάτωκι: 
1. Διακιρυξθ 
2. Οικονομικι Ρροςφορά & Τεχνικι Ρροςφορά του αναδόχου 
3. Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ 
4. Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.) 
5. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςε 1.850.100,00€, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
24% και θ χρθματοδότθςθ προζρχεται από ίδιουσ πόρουσ ςτον προχπολογιςμό του ΣΥΔΙΣΑ Ν. 
Κζρκυρασ. Το ποςό τθσ ςφμβαςθσ για τον πρϊτο ζτοσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 925.050,00€. Η 
κατανομι των ποςϊν ορίηεται για οικονομικοφ ζτουσ 2017 ςτον Κ.Α. 20.6117.012 ποςοφ 1,00€, για 
το 2018 ποςοφ 925.050,00€ Και για το 2019 ποςοφ 925.049,00€.  
 

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ 
από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ με χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr ςφμφωνα με το άρκρο 27του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΕΓΓΤΗΕΙ 

7.1 Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ 

Το φψοσ τθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καιορίζεται ςε 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ 
ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ ιτοι ποςό είκοςι εννιά χιλιάδεσ οκτακόςια ςαράντα ευρϊ και 
τριάντα τρία λεπτά (29.840,33€). (άρκρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016) 

7.2 Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ 

7.2 Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κα κατακζςει, εγγυθτικι επιςτολι που κα 
καλφπτει το 5% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, μθ ςυνυπολογιηομζνθσ τθσ εκπτϊςεωσ, του 
δικαιϊματοσ προαίρεςθσ και του Φ.Ρ.Α. . Σε περίπτωςθ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ από 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/


μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει τθν εκ του νόμου 
προβλεπόμενθ εγγυθτικι επιςτολι. 
7.2.1 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. 

7.3 Γενικού Όροι Εγγυόςεων 

Οι εγγυιςεισ τθσ παραγράφου 7.2 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 διλωςι του προσ τον εγγυθτι. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

8.1 Περιεχόμενο τησ ςύμβαςησ 

8.1.1 Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ ειδικισ ςυγγραφισ 
υποχρεϊςεων. 
8.1.2 Σφμφωνα με τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ο Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ 
Υπολειμμάτων, είναι κατθγορίασ μθ επικινδφνων αποβλιτων. Τα απόβλθτα που κα γίνονται 
αποδεκτά ςτο χϊρο είναι μθ επικίνδυνα οικιακά και προςομοιοφμενα προσ αυτά ςτερεά απόβλθτα, 
όπωσ αυτά καταγράφονται ςτον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων (ΕΚΑ κεφ.19, 20, Απόφαςθ 
94/3/ΕΚ και τροποποιιςεισ) και ςτθν απόφαςθ ζγκριςθ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ΧΥΤΥ 
Λευκίμμθσ. Σε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να γίνονται δεκτά απόβλθτα που δεν εμπίπτουν ςτθν 
κατθγορία των αποδεκτϊν αποβλιτων του χϊρου. Και ςυγκεκριμζνα: 

 
03. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΑΜΠΛΑΓΩΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΠΛΩΝ, ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΠΟΛΣΟΤ, ΥΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΝΗΟΤ 

03 01 απόβιεηα από ηελ θαηεξγαζία μύινπ θαη ηελ παξαγσγή ηακπιάδσλ θαη επίπισλ 

03 01 05 πξηνλίδη, μέζκαηα, απνθνκκέλα ηεκάρηα, θαηάινηπα μπιείαο, κνξηζαλίδεο θαη θαπιακάδεο εθηόο από 

εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 03 01 04 

 
19. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 

ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

19 03 ζηαζεξνπνηεκέλα/ζηεξενπνηεκέλα απόβιεηα 

19 03 05 ζηαζεξνπνηεκέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 03 04 

19 03 07 ζηεξενπνηεκέλα απόβιεηα άιια από ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν 19 03 06 

19 06 απόβιεηα από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία απνβιήησλ 

19 06 03 πγξά από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απόβιεησλ 

19 06 04 πξντόληα δύκσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ 

19 06 05 πγξό από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

19 06 06 πξντόληα δύκσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

19 06 99 απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

19 08 απόβιεηα από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ κε πξνδηαγξαθόκελα αιισο 

19 08 05 ιάζπεο από ηελ επεμεξγαζία  

ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλε θαη αθπδαησκέλε θαη εθόζνλ έρεη κέγηζηε πγξαζία 40% πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεηαη δεθηή ζην ΥΤΣΤ 

19 12 απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζύλζιηςε, ζπκπαγνπνίεζε, 



θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

19 12 01 ραξηί θαη ραξηόλη 

19 12 02 ζηδεξνύρα κέηαιια 

19 12 03 κε ζηδεξνύρα κέηαιια 

19 12 04 πιαζηηθά θαη θανπηζνύθ 

19 12 05 γπαιί 

19 12 07 μύιν εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 06 

19 12 08 πθαληηθέο ύιεο 

19 12 09 νξπθηά (π.ρ. άκκνο, πέηξεο) 

19 12 10 θαύζηκα απόβιεηα (θαύζηκα πξνεξρόκελα από απνξξίκκαηα) 

19 12 12 άιια απόβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθώλ) από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ 

εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 19 12 11 

 

 
20. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ 

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ 

ΜΔΡΩΝ ΥΩΡΗΣΑ ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ 

20 02 απόβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απόβιεηα λεθξνηαθείσλ) 

20 02 01 βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα 

20 02 02 ρώκαηα θαη πέηξεο 

εθόζνλ πξννξίδνληαη γηα πιηθό επηθάιπςεο 

20 03 άιια δεκνηηθά απόβιεηα 

20 03 01 αλάκεηθηα δεκνηηθά απόβιεηα 

20 03 02 απόβιεηα από αγνξέο 

20 03 03 ππνιείκκαηα από ηνλ θαζαξηζκό δξόκσλ 

 

ην ρώξν ηνπ ΥΤΣΤ Λεπθίκκεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά ηα απόβιεηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

6 ηεο ΚΤΑ 29047/3508/2002 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Γνρεία πεξηέρνληα πγξά ή αέξηα ππό πίεζε, 

β) Απόβιεηα ηα νπνία είλαη εθξεθηηθά, δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, πνιύ εύθιεθηα ή εύθιεθηα 

ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

γ) Ννζνθνκεηαθά απόβιεηα θαη ζπλαθή, πξνεξρόκελα από ηαηξηθέο ή θηεληαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

ηα όπνηα είλαη κνιπζκαηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

δ) Οιόθιεξα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, εθηόο από ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα εληόο ηνπ ΥΤΣΤ θαη ηεκαρηζκέλα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά 

απηνθηλήησλ, (εμαηξνπκέλσλ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ησλ ειαζηηθώλ πνδειάησλ θαη ησλ ειαζηηθώλ 

κε εμσηεξηθή δηάκεηξν άλσ ησλ 1400mm), 

ε) Οπνηνζδήπνηε άιινο ηύπνο απνβιήησλ πνπ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ, ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ΚΤΑ 29047/3508/02 όπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηεο ίδηαο ΚΤΑ, 

ζη) Αδξαλή πιηθά πέξαλ απηώλ πνπ απαηηνύληαη σο πιηθό επηθάιπςεο θαη ησλ ινηπώλ εδαθηθώλ 

πιηθώλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ (π.ρ. αλπςνύκελα, αλαρώκαηα, 

πιηθά ππξόζβεζεο θιπ.) 

δ) Απόβιεηα κε πςειό πνζνζηό πγξαζίαο ή πγξώλ 

ε) Ραδηελεξγά απόβιεηα.  

 
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον ζλεγχο των ειςερχόμενων αποβλιτων, όπωσ αυτι ορίηεται 
από τθν Οδθγία 1999/31/ΕΚ, τθν ΚΥΑ 29407/3508/2002 και τθν Απόφαςθ 2003/03/ΕΚ. Ωςτόςο, τθν 
κφρια ευκφνθ για τθν ορκότθτα του χαρακτθριςμοφ των αποβλιτων, φζρει ο παραγωγόσ τουσ ι 
διαφορετικά ο φορζασ διαχείριςθσ (Απόφαςθ 2003/03/ΕΚ, παράρτθμα, παράγραφοσ 1.1.1). 
 



8.2 Τόποσ και χρόνοσ 

8.2.1 Τόποσ εργαςίασ του Αναδόχου είναι οι εγκαταςτάςεισ του Χϊρου Υγειονομικισ Ταφισ 
Υπολειμμάτων Λευκίμμθσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο 2 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
8.2.2 Ωσ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται το ζνα (1) ζτοσ με 
προαίρεςθ ενόσ (1) ζτουσ. 
O Κφριοσ του Ζργου, κατόπιν αιτιολογθμζνου ςκεπτικοφ, δφναται μονομερϊσ να λφςει τθ ςφμβαςθ, 
ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθν διάρκεια υλοποίθςισ τθσ, χωρίσ αυτό να εγείρει κανζνα δικαίωμα 
αποηθμίωςθσ από τον Ανάδοχο αρκεί αυτόσ να ειδοποιθκεί εγγράφωσ τρεισ μινεσ πριν τθν λφςθ. 
8.2.3 Σε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, αν δεν ορίηεται ς' 
αυτό διαφορετικά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν. 
Αν θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παροχισ υπθρεςιϊν μετατεκεί χωρίσ ευκφνθ 
του Αναδόχου και χωρίσ να αναφζρεται ςτθν διακιρυξθ ι ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ο Ανάδοχοσ 
δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. 

8.3 Σύμβαςη – Οριςμόσ εκπροςώπου 

8.3.1 Η ςφμβαςθ κα υπογραφεί, από πλευράσ Αναδόχου,  εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του, 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. 

8.4 Παρακολούθηςη τησ Σύμβαςησ 

Η Ρροϊςταμζνθ Αρχι κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον Ανάδοχο τα πρόςωπα που κα 
επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία εν ςυνεχεία κα καλοφνται 
«Ομάδα Επίβλεψθσ» (ΟΕ). Το ςφνολο του προςωπικοφ του Αναδόχου, μθδενόσ εξαιρουμζνου, είναι 
υποχρεωμζνο, να δίνει οποιαδιποτε πλθροφορία που είναι ςχετικι με τθ λειτουργία του ζργου, 
οποτεδιποτε του ηθτθκεί από τθν Ομάδα Επίβλεψθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθ ςχετικι ευκφνθ. Η άρνθςθ παροχισ των προαναφερομζνων πλθροφοριϊν, θ 
απόκρυψθ ςτοιχείων ι θ ψευδισ παροχι πλθροφοριϊν από μζρουσ προςωπικοφ του Αναδόχου 
ςυνεπάγεται τθν απομάκρυνςι του από τθν ςφμβαςθ κατόπιν αποφάςεωσ τθσ Διευκφνουςασ 
Υπθρεςίασ, πζραν των άλλων, κατά περίπτωςθ, κυρϊςεων ςε βάροσ του Αναδόχου. Τα αρμόδια 
όργανα τθσ υπθρεςίασ δφνανται να προβοφν ςε επί τόπου αυτοψίεσ και να προβοφν ςε 
δειγματολθψίεσ ςε ό,τι κρίνουν αναγκαίο ςτα πλαίςια τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτα όργανα αυτά πάςα διευκόλυνςθ και ςυνδρομι. Ο Ανάδοχοσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να παράςχει ςτθν Ομάδα Επίβλεψθσ όλα τα μζςα για τθν επίβλεψθ του ζργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΩΠΙΚΟ – ΤΝΕΡΓΕΙΟ – ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ 

9.1 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. Η εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν 
υπό τθν ρθτι ζγκριςθ του εργοδότθ.  
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να καλφπτει νόμιμα τθ λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ του Ζργου και επαφίεται ςτον 
Ανάδοχο να καταςτρϊςει κατά τζτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ του Ζργου με 
ανκρϊπινο δυναμικό και μθχανικά μζςα, οφτωσ ϊςτε ανά πάςα ςτιγμι να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι 
και εφρυκμθ λειτουργία. 
Τόςο ο υπεφκυνοσ τθσ επίβλεψθσ τθσ ςυντιρθςθσ του Ζργου όςο και ο υπεφκυνοσ τθσ επίβλεψθσ 
τθσ λειτουργίασ των ζργων πρζπει να είναι καλοί χριςτεσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ  



Η απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ και ικανότθτασ του προτεινόμενου προςωπικοφ κατ' άτομο και τθσ 
νομιμότθτα του προγράμματοσ εργαςίασ αυτοφ είναι υποχρζωςθ του Αναδόχου. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ κατ' ελάχιςτεσ 
κζςεισ εργαςίασ που προςζφερε και να δθλϊςει άμεςα οποιαδιποτε προτεινόμενθ τροποποίθςθ 
ςτθ ςφνκεςθ του οργανογράμματοσ του. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ερευνά τουσ λόγουσ 
τροποποίθςθσ και μπορεί να εγκρίνει ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ ςτθ ςφνκεςθ 
του προςωπικοφ.  
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει όλα τα μζτρα για τθν υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ και για 
τθν εξαςφάλιςθ ενόσ ευνοϊκοφ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ προβλζπεται από τθν ελλθνικι 
νομοκεςία.  
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ςε κακθμερινι βάςθ και ςε όλεσ τισ βάρδιεσ 
λειτουργίασ του ζργου, όλο το αναγκαίο προςωπικό, ςφμφωνα με ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Αν 
για οποιοδιποτε λόγο κρικεί αναγκαία θ αφξθςθ του προςωπικοφ υποχρεοφται να αυξιςει αυτό με 
ςκοπό τθν ορκι και πλθμμελι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ βλαβϊν ι ςοβαρϊν επεμβάςεων ςυντιρθςθσ κα είναι υποχρεωμζνοσ να 
διακζτει, ςε οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα του 24ϊρου, όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενιςχφςεισ ςε τεχνικό 
προςωπικό και μζςα (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εγκαταςτάςεων) με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ 
των λειτουργιϊν προκειμζνου εντόσ του 24ϊρου να υλοποιθκεί θ ςυμβατικι υποχρζωςθ.  
Θα μεριμνά με δαπάνεσ του για τον εξοπλιςμό του προςωπικοφ του με όλα τα απαιτοφμενα 
εργαλεία, υλικά και μζςα, για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ του.  
Με μζριμνα του Αναδόχου τθρείται θμερολόγιο ςε βιβλιοδετθμζνα διπλότυπα. Το θμερολόγιο 
ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται ςε αυτό ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που 
επικρατοφν, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ με ςυνοπτικό τρόπο οι εντολζσ και παρατθριςεισ των 
οργάνων επίβλεψθσ, τυχόν ζκτακτα περιςτατικά και κάκε άλλο ςχετικό ςθμαντικό πλθροφοριακό 
ςτοιχείο.  
Το θμερολόγιο υπογράφεται κακθμερινά απ’ τον υπεφκυνο Λειτουργίασ του Αναδόχου. Το(α) 
αποκοπτόμενο(α) φφλλο(α) υποβάλλεται κακθμερινϊσ ςτθν Δ.Υ ςτο τζλοσ κάκε εργάςιμθσ θμζρασ.  
Η Δ.Υ. μπορεί να κακορίςει τθν καταγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι 
άλλων ςτοιχείων ι να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.  
Οι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τθν υποβολι ςτοιχείων και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά 
ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. Οι υποβολζσ εκκζςεων που αφοροφν τισ εργαςίεσ του 
παρόντοσ άρκρου χωρίηονται ςε μθνιαίεσ και μία ςυνολικι ςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ . 
Συγκεκριμζνα:  
Μθνιαία, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Ο.Ε. Μθνιαία Συνοπτικι Τεχνικι Ζκκεςθ Λειτουργίασ και 
Συντιρθςθσ με τισ κφριεσ επεμβάςεισ και τα αποτελζςματα των επικεωριςεων, ελζγχων 
ςυντθριςεων και επιςκευϊν που διενιργθςε με βάςθ το Ρρόγραμμα Ελζγχου και Συντιρθςθσ των 
μονάδων. Αυτι θ ζκκεςθ - που κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τα αναφερόμενα ςτο Ημερολόγιο 
Συντιρθςθσ - κα διορκϊνεται και κα εγκρίνεται από τθν Α.Υ.  
Η εν λόγω ζκκεςθ κα περιλαμβάνει επιπρόςκετα και τα εξισ:  

 Στοιχεία παροχισ ειςόδου - εξόδου, προϊόντων - παραπροϊόντων  

 Στοιχεία μετριςεων παραμζτρων λειτουργίασ  

 Σχολιαςμό τυχόν αποκλίςεων παραμζτρων λειτουργίασ και ποιότθτασ, με προτάςεισ για 
κεραπεία εξωγενϊν και μθ αιτιϊν  

 Ενδεχόμενεσ προτάςεισ για τθν βελτιςτοποίθςθ των παραμζτρων λειτουργίασ του ζργου.  

 Στοιχεία από τθν προςκόμιςθ και χριςθ αναλϊςιμων, ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υλικϊν για 
τθ διενζργεια των ςυντθριςεων - επιςκευϊν.  



 Δελτία θμεριςιασ παρουςίασ εργαηομζνων ανά βάρδια υπογεγραμμζνα από τον υπεφκυνο 
λειτουργίασ τόςο του Αναδόχου όςο και τθσ υπθρεςίασ.  

 Επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία που αφοροφν ςτα τεχνικά ςχζδια και οδθγίεσ, για οποιαδιποτε 
τυχόν αλλαγι επζλκει ςτα ςυςτιματα των εγκαταςτάςεων, κατά τισ επεμβάςεισ 
ςυντιρθςθσ, επιςκευϊν και ρυκμίςεων τουσ  

 Τα αποτελζςματα του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων  

 Συμβάντα – αςτοχίεσ – ατυχιματα  

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει και κα υποβάλλει (και ςε επεξεργαςμζνθ θλεκτρονικι μορφι) 
ςτθν Ο.Ε., ςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ και το αργότερο εντόσ ενόσ μθνόσ από το πζρασ αυτισ, 
Συγκεντρωτικι ζκκεςθ Λειτουργίασ.  

Η Ετιςια Ζκκεςθ Λειτουργίασ κα βαςίηεται ςτισ μθνιαίεσ εκκζςεισ και κα περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα κάτωκι:  

 τα αντίςτοιχα που κα περιλαμβάνονται και ςτισ μθνιαίεσ εκκζςεισ λειτουργίασ, για όςουσ 
μινεσ του υπόψθ θμερολογιακοφ ζτουσ είχε τθν ευκφνθ λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ,  

 ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ειςροϊν και εκροϊν ειςόδου, εξόδου, 
ενδιάμεςων ςταδίων των μονάδων, ςθμαντικά περιςτατικά κατά τθ λειτουργία,  

 ςθμαντικζσ επιςκευζσ-αντικαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ, τισ καταναλωκείςεσ ποςότθτεσ των 
χθμικϊν, αναλωςίμων (λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ),  

 τισ παραχκείςεσ ποςότθτεσ προϊόντων - παραπροϊόντων κλπ., 

 γενικά ςυμπεράςματα που προζκυψαν από το υπόψθ χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ του 
ζργου,  

 ενδεχόμενεσ προτάςεισ για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του ζργου είτε αυτζσ 
αφοροφν λειτουργικζσ ρυκμίςεισ είτε τον εξοπλιςμό είτε τον τρόπο παρακολοφκθςθσ τθσ 
Λειτουργίασ.  

Τζλοσ, αποτελεί υποχρζωςθ του Αναδόχου, θ ςφνταξθ και υποβολι ςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ και 
πριν τθν Ρροςωρινι Ραραλαβι, Σελικθσ Ζκιεςησ Λειτουργίασ υντθρηςησ και Επιςκευών θ οποία 
κα ςυνοψίηει τισ μθνιαίεσ εκκζςεισ και κα εξάγει ςυγκεντρωτικά ςυμπεράςματα.  
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα απαιτοφμενα αρχεία και εκκζςεισ κα τθροφνται και ςε θλεκτρονικι 
μορφι. 
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. Η Ομάδα Επίβλεψθσ ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και 
μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ. 
9.2 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να καλφπτει όλεσ τισ δαπάνεσ που κα προκφψουν από τθν 
λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των εγκαταςτάςεων τθσ εργολαβίασ που περιλαμβάνουν, 
θμερομίςκια, μιςκοφσ, ειςφορζσ, ζξοδα κίνθςθσ προςωπικοφ και μεταφορά υλικϊν-
δεματοποιθμζνου υπολείμματοσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λειτουργεί και να ςυντθρεί τισ εγκαταςτάςεισ των ζργων με 
προςωπικό επιςτθμονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλλθλο για τισ εργαςίεσ αυτζσ και ικανό ςε 
αρικμό για τθ νόμιμθ, ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων τθσ εργολαβίασ. Θα 
πρζπει ακόμα εκτόσ του προςωπικοφ αυτοφ να ζχει ςε ετοιμότθτα εξοπλιςμζνο ςυνεργείο 
επιςκευϊν και καταςκευϊν θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων και εξοπλιςμοφ επανδρωμζνο με 
ζμπειρο προςωπικό, που κα προβαίνει ςε επιςκευζσ και καταςκευζσ ακόμα και κατά τισ Κυριακζσ 
και εορτζσ όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.  
Ο Ανάδοχοσ ι εκπρόςωποσ αυτοφ κα ςυναντιζται τουλάχιςτον δφο φορζσ το μινα με τουσ 
αρμόδιουσ εκπροςϊπουσ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ ςε τακτικζσ κακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ. Σκοπόσ 



των ςυναντιςεων κα είναι θ ςυηιτθςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων. Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ κα ζχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικοφσ ι αιφνίδιουσ 
ελζγχουσ απόδοςθσ και τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ όςεσ φορζσ το κεωρεί απαραίτθτο. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το απαιτοφμενο 
γι' αυτό προςωπικό. Επίςθσ για οποιαδιποτε μεταβολι ςτον αρικμό και τθν ειδικότθτα ςτο 
απαςχολοφμενο προςωπικό κα πρζπει να προθγείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ.  
Τουσ πρϊτουσ δφο μινεσ τθσ ςφμβαςθσ κα ςυνταχκεί 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 
και το οποίο κα τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ. Ρικανζσ αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα αυτό 
επιτρζπονται μόνο μετά από επανεξζταςθ των δεδομζνων και ςφμφωνθ γνϊμθ ι και επικυμία τθσ 
επίβλεψθσ. 
9.3 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. 
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 ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν γενικότερθ περιοχι των 
εργαςιϊν και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο εργοδότθσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τα κατ' ελάχιςτα 
μθχανιματα που προςζφερε και να δθλϊςει άμεςα οποιαδιποτε προτεινόμενθ τροποποίθςθ ςτθ 
ςφνκεςθ του οργανογράμματοσ των μθχανθμάτων. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ ερευνά τουσ 
λόγουσ τροποποίθςθσ και μπορεί να εγκρίνει ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ ςτθ 
ςφνκεςθ του προςωπικοφ.  
9.4 ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν αποφυγι 
φπαρξθσ τρωκτικϊν και να προβαίνει τακτικά ςτθν μυοκτονία του χϊρου. Οι εργαςίεσ μυοκτονίασ 
κα πρζπει να γίνονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και δθ μθνιαία. 
9.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να επιςκευάςει 
τουσ υγροβιότοπουσ οι οποίοι βρίςκονται ςτο χϊρο του ΧΥΤΥ και να φυτζψει το κατάλλθλο 
φυτευτικό υλικό και να το ςυντθρεί με ςκοπό τθν βζλτιςτθ λειτουργία του βιολογικοφ κακαριςμοφ 
του ΧΥΤΥ. 
9.6 Ο ανάδοχοσ με δικά του μζςα και ευκφνθ οφείλει να μεταφζρει κακθμερινά το ςφνολο του 
δεματοποιθμζνου υπολείμματοσ το οποίο κα προκφπτει από τθν λειτουργία τθσ μονάδασ 
επεξεργαςίασ απορριμμάτων για το μεταβατικό διάςτθμα με δεματοποίθςθ. 
9.7 Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςε κακθμερινι βάςθ να εναποκζτει και να ςκεπάηει με χϊμα το ςφνολο 
του δεματοποιθμζνου υπολείμματοσ του οποίο κα μεταφερκεί ςτο χϊρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμθσ. Σε 
καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να μείνουν δζματα ςτο χϊρο του ΧΥΤΥ χωρίσ αυτά καλφπτονται με 
χϊμα. 
9.8 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντθριςει άνευ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ οποιοδιποτε 
μθχανολογικό και λοιπό εξοπλιςμό δεν είναι λειτουργικόσ προκειμζνου να καταςτεί εφρυκμθ θ 
λειτουργία του ΧΥΤΥ Λευκίμμθσ. 
9.9 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά το πζρασ των εργαςιϊν να επιμελείται τθν κακαριότθτα των 
μθχανθμάτων και του εν γζνει χϊρου του ΧΥΤΥ Λευκίμμθσ και να εξαςφαλίηει τα απαραίτθτα 
αναλϊςιμα για τθν κακαριότθτα  
9.10 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικά του μζςα και άνευ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ ςε 
περίπτωςθ που ςτο διάςτθμα λειτουργίασ του χϊρου λιξει το πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ αλλά 



παράλλθλα οι πυροςβεςτιρεσ χρειαςτοφν αναγόμωςθ να προβεί άμεςα τόςο τθν ανανζωςθ που 
πιςτοποιθτικοφ πυραςφάλειασ αλλά και ςτθν αναγόμωςθ των πυροςβεςτιρων. 
9.11 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προμθκεφεται και άνευ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ από τον 
φορζασ το χϊματοσ το οποίο κα χρειαςτεί για τθν επικάλυψθ των δεμάτων. Επίςθσ κα πρζπει να 
φροντίςει να υπάρχει αρκετι ποςότθτα χϊματοσ ςε δανειοκάλαμο εντόσ του χϊρου του ΧΥΤΥ για 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε επικάλυψθ των απορριμμάτων ακόμα και ςε ενδεχόμενεσ 
απρόβλεπτεσ ςυνκικεσ. 
9.12 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει όλον τον αναγκαίο εξοπλιςμό για τθν καλι εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν αλλά υποχρεοφται να παρζχει και τα αναλϊςιμα όλου του εξοπλιςμοφ. 
9.13 θτά επιςθμαίνεται ότι τον ανάδοχο βαρφνουν θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων, του 
προςωπικοφ αλλά και του ζργου.  
9.14 Τον ανάδοχο βαρφνουν επίςθσ εκτόσ των ανωτζρων και τα αναλϊςιμα τα ανταλλακτικά, το 
κόςτοσ αςφάλιςθσ αλλά και θ αποκατάςταςθ τυχόν ηθμιϊν και φκορϊν τόςο του εξοπλιςμοφ όςο 
και του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων του ΧΥΤΥ Λευκίμμθσ. 
9.15 Τον ανάδοχο βαρφνουν τα μθνιαία κόςτθ κατανάλωςθσ με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ (ΔΕΗ, 
ΔΕΥΑΚ, ΟΤΕ). 
9.16 Τον ανάδοχο βαρφνουν τα κόςτθ. για τθν προμικεια καυςίμων για τθν λειτουργία των 
μθχανθμάτων. 
9.17 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 υποχρεϊςεϊν του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, παραγράφονται 
μετά τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
9.18 Σε περίπτωςθ βλάβθσ του κινθτοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι κακοιονδιποτε τρόπο 
αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του με άλλο 
ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ διακοπι. Η διακοπι 
εργαςιϊν δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν. Υποχρεοφται να 
ειδοποιιςει άμεςα τθν αρμόδια υπθρεςία για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ 
εργαςίασ και να ενθμερϊςει με ποιο τρόπο και ςε πόςο χρονικό διάςτθμα προβλζπει να προβεί 
ςτθν επανόρκωςι τθσ. 
9.19. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθν ςφμβαςθ ι για κάποιο μζροσ αυτισ, από 
άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο χωρίσ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κζρκυρασ, μετά από 
απόφαςθ του Δ.Σ. 
9.20. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται απεριόριςτα για τισ ηθμιζσ προσ τρίτουσ τισ οποίεσ κα προξενιςει κατά 
τισ εργαςίεσ του με τθν υπαιτιότθτά του.  
9.21 Θα πρζπει να προςκομίςει εντόσ 15 θμερϊν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ βεβαίωςθ ότι 
κα είναι αςφαλιςμζνοσ προσ τρίτουσ και κα καλφπτεται για τθν αςτικι ευκφνθ για ηθμιζσ που τυχόν 
προκαλζςει κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 

10.1 Παρϊδοςη πληροφοριών για τη ςύμβαςη 

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 Έγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου 

Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, κατά 
τουσ όρουσ του Νόμου και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο άρκρο 4 και το αργότερο 



ςε ενενιντα θμζρεσ από τον ζλεγχο του λογαριαςμοφ πλθρωμισ από τθν Ομάδα Επίβλεψθσ και τθν 
ζγκριςθ.  
 

ΆΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΕΤΘΤΝΕ, ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

11.1 Γενικϋσ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ του Αναδόχου 

11.1.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ 
αυτζσ προςδιορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν Διακιρυξθ με επιδεξιότθτα, 
επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ, και να αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ 
Σφμβαςθ. 
11.1.2 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. 
11.1.3 Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλεσ τισ 
εγκαταςτάςεισ, ζγγραφα ι ςτοιχεία, που παρζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςε αυτόν. 
11.1.4 Οι τεχνικοφ περιεχομζνου, υποχρεϊςεισ του Αναδόχου προςδιορίηονται ςτθν Αναλυτικι 
Ρροκιρυξθ και τα παραρτιματα τθσ.  
11.1.5 Σε όλθ τθ διάρκεια του ελζγχου τθσ Αποδοτικισ Λειτουργίασ τθσ μονάδασ είναι 
υποχρεωμζνοσ να ςτακεροποιιςει τισ αποδόςεισ του ςε μια ςειρά δεςμευτικά, ποςοτικά και 
ποιοτικά μεγζκθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τθν άδεια λειτουργίασ και τθν 
Α.Ε.Ρ.Ο.. 
11.1.6 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  
11.1.7 Ο Ανάδοχοσ φζρει οποιαδιποτε αςτικι, διοικθτικι και ποινικι ευκφνθ από τθ μθ τιρθςθ 
των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

11.2 Εγκατϊςταςη Ανϊδοχου και Έναρξη Εργαςιών  

11.2.1 Εντόσ αποκλειςτικθσ προιεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ- οφείλει να κζςει ςε πλιρθ και αποδοτικι λειτουργία το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του 
ζργου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα - οριηόμενα ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία και τεφχθ, 
αναπτφςςοντασ τα ςυνεργεία του και όλο τον αναγκαίο εξοπλιςμό (εργαλεία, όργανα ελζγχου και 
μετριςεων, άμεςα αναλϊςιμα και λοιπά υλικά πρϊτθσ ανάγκθσ, ςτολζσ και χειρόκτια εργαςίασ, 
μζςα ατομικισ προςταςίασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ κλπ.) για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια και υγιεινι του προςωπικοφ του.  
Ο Ανάδοχοσ- είναι επίςθσ υποχρεωμζνοσ να διακζςει τα αναγκαία πλζον των υπαρχόντων ζπιπλα 
και είδθ γραφείου που κα απαιτθκοφν για το προςωπικό του. 
11.2.2 Εντόσ αποκλειςτικθσ προιεςμίασ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει τα κάτωκι:  
Μελζτθ Εκτίμθςθσ Επαγγελματικοφ Κινδφνου (2 αντίτυπα). Η Α.Υ. εντόσ δζκα (10) εργάςιμων 
θμερϊν κα πρζπει να επιςτρζψει ζνα εγκεκριμζνο αντίτυπο ςτον Ανάδοχο με τισ τυχόν 
παρατθριςεισ. Κάκε πικανι ανακεϊρθςθ που κα απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν από τισ ανάγκεσ τθσ ςφμβαςθσ, κα υποβάλλεται για ζγκριςθ ςτθ Δ.Υ.  
Ρρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Ραρακολοφκθςθσ (2 αντίτυπα). Η Δ.Υ. εντόσ δζκα (10) εργαςίμων 
θμερϊν κα πρζπει να ζχει εγκρίνει το εν λόγω πρόγραμμα.  



Σχζδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ των μονάδων (2 αντίτυπα). Η Δ.Υ. εντόσ δζκα (10) εργαςίμων 
θμερϊν κα πρζπει να ζχει εγκρίνει το εν λόγω ςχζδιο.  
Το ζργο και όλοσ ο εξοπλιςμόσ, τα υλικά και οι υποδομζσ του κα παραχωρθκοφν κατά χριςθ ςτον 
Ανάδοχο, ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Ο Εργοδότθσ δεν φζρνει καμία ευκφνθ απζναντι ςτον 
Ανάδοχο για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται όλα τα ανωτζρω, τθν οποία 
κεωρείται ότι ζχει λάβει γνϊςθ ο Ανάδοχοσ. Επιςθμαίνεται ότι ιδθ από τθν φάςθ του διαγωνιςμοφ 
ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου είχαν επί ποινθ αποκλειςμοφ δθλωκεί όλα τα απαιτοφμενα 
μθχανιματα και άλλοσ εξοπλιςμόσ που δεν προςφζρεται από τον εργοδότθ και είναι απαραίτθτοσ 
για τθν υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Ραράλλθλα με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ κα αποτελεί και το 
πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ μεταξφ του Εργοδότθ και του Αναδόχου που κα αναφζρεται 
ςτα μθχανιματα του ζργου και ςε όλο γενικότερα τον εξοπλιςμό, τα υλικά και τισ υποδομζσ που κα 
παραλάβει ο Ανάδοχοσ. Πλα τα παραπάνω ο Ανάδοχοσ οφείλει να τα παραδϊςει μετά τθν λιξθ του 
χρόνου ςφμβαςθσ ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ.  
Εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ- οφείλει να 
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον Εργοδότθ, τα ςτοιχεία και τισ ειδικότθτεσ των τεχνιτϊν των 
ςυνεργείων του, κακϊσ και τον τεχνικό υπεφκυνο του, που κα είναι εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν 
ςφνταξθ και υπογραφι τεχνικϊν εκκζςεων από πλευράσ του Αναδόχου, τθν τιρθςθ θμερολογίου 
και λοιπϊν εντφπων.  
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ διακζτει πλιρθ ετοιμότθτα για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του ςε 
ςυντομότερο των αναφερομζνων προκεςμιϊν χρονικό διάςτθμα, δφναται να προβεί άμεςα ςε 
αυτιν, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Δ.Υ.  
Ο Ανάδοχοσ κατά υλοποίθςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων οφείλει ανελλιπϊσ να 
ςυνεργάηεται με τουσ επί τόπου Υπευκφνουσ Λειτουργίασ, το προςωπικό τθσ Δ.Υ. και να λαμβάνει 
υπόψθ του τισ επιςθμάνςεισ και υποδείξεισ, όποτε απαιτθκεί, ϊςτε να επιτυγχάνεται το βζλτιςτο 
αποτζλεςμα.  
Ο Ανάδοχοσ, ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του, οφείλει εγκαίρωσ να ενθμερϊνει τθν Δ.Υ. για τα 
προβλιματα που εντοπίηει και να διατυπϊνει τισ προτάςεισ του, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ 
και αςφαλισ λειτουργία των εγκαταςτάςεων. 

11.3 Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο 

11.3.1 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. 
11.3.2 Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων 
και υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ, χωρίσ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου 
του φορζα, 

11.4 Εμπιςτευτικότητα 

11.4.1. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο 
Ανάδοχοσ (και οι προςτεκζντεσ του) 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 υποχρεϊςεϊν 
τουσ. 



11.5. Κυριότητα Σχεδύων και Εγγρϊφων 

11.5.1 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 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. 
11.5.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι και να τα 
ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

11.6. Τεκμηρύωςη ςτοιχεύων από Ηλεκτρονικό Υπολογιςτό 

Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιςτι, από τον Ανάδοχο ι από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ 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. 

11.7 Φορολογικϋσ υποχρεώςεισ Αναδόχου 

11.7.1 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 υποχρεϊςεϊν του για τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των 
εργαηομζνων του. 
11.7.2 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. 

11.8 Αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου για το Προςωπικό 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 που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

11.9 Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Τύπο 

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. 

11.10 Αλληλογραφύα του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Tα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα πρζπει να 
αποςτζλλονται κατ' αρχιν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται με ςυςτθμζνο 
ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

11.11 Μη αποδεκτϊ απόβλητα 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ εντοπίςει προςκόμιςθ αποβλιτων των οποίων θ διάκεςθ δεν 
επιτρζπεται ςτον ΧΥΤΥ, κα πρζπει να μθν επιτρζψει τθν είςοδό τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ και να 



ειδοποιιςει τον Κφριο του Ζργου. Ο ανάδοχοσ για τα κζματα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
αλλθλογραφεί με τθν Ομάδα Επίβλεψθσ. Επίςθσ όταν παραςτεί ανάγκθ μπορεί να επικοινωνιςει 
και με τον εργοδότθ. 
 

ΆΡΘΡΟ 12ο: ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ 

12.1 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. 
Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςμοφσ Ρλθρωμισ, που 
ελζγχονται και εγκρίνονται από τον ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ Ν. ΚΕΚΥΑΣ. Ειδικότερα αναγράφονται: 

1. Το είδοσ των εργαςιϊν. 
2. Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. 
3. Το προςωπικό που εργάςκθκε (ανκρωπομινεσ και ειδικότθτεσ). 
4. Το πλθρωτζο ποςό. 
5. Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. 

Μετά τθν ζγκριςθ του λογαριαςμοφ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά για τθν είςπραξι του λογαριαςμοφ. 
Διευκρινίηεται ότι: 
(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) Η 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 ενενιντα (90) το αργότερο θμζρεσ από τθν ζγκριςθ του 
Λογαριαςμοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου 
εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ 
διαφορά κα αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 
12.2 Η ςυμβατικι αμοιβι του Αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα, 
ζξοδα μετακινιςεων, 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 υποχρεϊςεϊν του) και το 
επιχειρθματικό του κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. 
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 
12.3 Νόμιςμα 
Tα τιμολόγια του Αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται 
από τον Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 
νομοκεςία. 
12.4 Αναπροςαρμογι αμοιβισ 
Η αμοιβι του αναδόχου παραμζνει ςτακερι για όλα τα ζτθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΆΡΘΡΟ 13o. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ 
πιςτοποιθτικοφ. 



Στο τζλοσ κάκε μινα, ο ανάδοχοσ υποβάλλει λογαριαςμό ο οποίοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που εξετελζςκθςαν κατά τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
παραπάνω. 
 

ΆΡΘΡΟ 14o. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΕΚΠΣΩΗ - ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
(άρκρο 218 παρ.1 Ν.4412/2016) 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό 
διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε 
περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι 
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για 
υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ 
τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. (άρκρο 218 παρ.2 Ν.4412/2016) 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. (άρκρο 
218 παρ.3 Ν.4412/2016)  
Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. (άρκρο 218 παρ.4 Ν.4412/2016) 
 
14.1 Ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να κάνει τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ εντόσ τθσ προκεςμίασ 
που ορίηει ςτθν προςφορά του. Ο ανάδοχοσ οφείλει να κάνει τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθν ακριβι 
θμερομθνία που κα του ανακοινϊςει θ Αρμόδια Υπθρεςία του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 300€ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ πζραν τθσ ςυμβατικισ 
προκεςμίασ για τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ και για δζκα (10) ςυνολικά θμερολογιακζσ 
θμζρεσ. Μετά τθν διαπίςτωςθ παρζλευςθσ άπρακτου του διαςτιματοσ αυτοφ, ο ανάδοχοσ μπορεί 
να καταςτεί ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται οι ανάλογεσ κυρϊςεισ 
14.2 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβιάςει επανειλθμμζνα τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα και κατ' αναλογία με τισ κείμενεσ διατάξεισ των Ο.Τ.Α. 
14.3 Αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ του ανάδοχου θ απρόςκοπτθ λειτουργία των εργαςιϊν 
υγειονομικισ ταφισ των δεμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ διακοπι των εργαςιϊν δεν μπορεί να 
υπερβεί το χρονικό διάςτθμα που αντιςτοιχεί ςτο επόμενο πρόγραμμα μεταφορά 
δεματοποιθμζνου υπολείμματοσ με υπαιτιότθτα του ανάδοχου (24 ϊρεσ). Σε περίπτωςθ 
παράβαςθσ του όρου αυτοφ επιβάλλεται, ωσ ριτρα 300€ ανά θμζρα. 
14.4 Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ διατθρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμζνα κρίνει ότι ο ανάδοχοσ 
εκτελεί το ζργο πλθμμελϊσ και μετά από ςυνεχι επανάλθψθ τθσ αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ, 
να τον καταςτιςει ζκπτωτο αφοφ πρϊτα τον καλζςει με εξϊδικθ διαμαρτυρία και ςε προκεςμία 
δεκαπζντε θμερϊν, να υποβάλλει τισ απόψεισ του εγγράφωσ. 
14.5 Σε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν τθν 
είςοδο και εργαςία των υπαλλιλων του Αναδόχου ςτισ εγκαταςτάςεισ, ο Ανάδοχοσ και ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. 
Κζρκυρασ κα αναηθτιςουν κατάλλθλεσ διοικθτικζσ ι δικαςτικζσ εντολζσ για να επιςτρζψουν οι 
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http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-218-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%82/


εργαςίεσ ςτθν ομαλότθτα. Κατά τθν διάρκεια τζτοιασ περιόδου ο Ανάδοχοσ κα λειτουργεί τισ 
εγκαταςτάςεισ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο μζχρι οι ςυνκικεσ να ομαλοποιθκοφν (εφόςον ςτθν 
περίπτωςθ αυτι απαιτθκοφν πρόςκετεσ δαπάνεσ θ ζγκριςι τουσ υπόκειται ςτο ΣΥΔΙΣΑ Ν. 
Κζρκυρασ). 
Τθν ευκφνθ για ομαλι λειτουργία με προςωπικό αςφαλείασ κ.λ.π., ςε περίπτωςθ εργαςιακϊν 
προβλθμάτων με το προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 
14.6 Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί άμεςα με ζγγραφό του ςτο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ 
κάκε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Η 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 ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ ϊςτε να εγκρίνουν τα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι τθσ. 
Εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωμα να προχωριςει ςτα απαιτοφμενα 
ζξοδα και να υποβάλλει άμεςα ςτο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ γραπτι λεπτομερι αναφορά των ενεργειϊν 
αυτϊν. Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ κα είναι υπεφκυνοσ για το κόςτοσ των μζτρων ζκτακτθσ ανάγκθσ με 
τθν προχπόκεςθ ότι τζτοιεσ καταςτάςεισ δεν οφείλονταν ςε ςφάλμα ι αμζλεια του Αναδόχου, και 
θ προκφπτουςα αποηθμίωςθ κα προςδιορίηεται είτε με επί τόπου παρακολοφκθςθ του κόςτουσ 
είτε με οποιονδιποτε άλλο εφικτό τρόπο ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 
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. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΥΑΚΕΛΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Επί ποινθ αποκλειςμοφ οι διαγωνιηόμενοι κα προςκομίςουν κατ’ ελάχιςτον μζςα ςτον φάκελο τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ τα εξισ ςτοιχεία: 
1. θτι αναλυτικι διλωςθ για τθν ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερόμενων εργαςιϊν ςε 
ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ των όρων τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 
2. Τεχνικι Ζκκεςθ-Μεκοδολογία εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 
Τεχνικι ζκκεςθ-Μεκοδολογία για τθ ςυγκεκριμζνθ παροχι υπθρεςιϊν με επιςιμανςθ των τυχόν 
ιδιαιτεροτιτων και προβλθμάτων και ειςιγθςθ του τρόπου επίλυςισ τουσ. Η τεχνικι ζκκεςθ κα 
πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα ακόλουκα κεφάλαια: 
3. Ρεριγραφι διαδικαςιϊν ελζγχου, ηφγιςθσ και καταγραφισ των απορριμμάτων ςτον ΧΥΤΥ. 
4. Αναλυτικι περιγραφι τθσ διαχρονικισ εξζλιξθσ πλιρωςθσ του κυττάρου ταφισ, ςε ζνα 
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο κλιμάκωςθσ τθσ διάκεςθσ του δεματοποιθμζνου υπολείμματοσ, με μονάδα 
χρόνου το τρίμθνο. Ρεριγραφι των διαδικαςιϊν κακθμερινισ ταφισ του δεματοποιθμζνου 
υπολείμματοσ και διαχείριςθσ κελιϊν. 
5. Τεχνικι περιγραφι τρόπου παρακολοφκθςθσ και λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ του βιολογικοφ 
κακαριςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνων και των τεχνθτϊν υγροβιότοπων. 
6. Ρρόγραμμα διαχείριςθσ ςυντιρθςθσ πάγιου και κινθτοφ εξοπλιςμοφ, που κα χωρίηεται ςε 
υποενότθτεσ προλθπτικισ και επιδιορκωτικισ ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των 
καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ, για κάκε βαςικι μονάδα του εξοπλιςμοφ και εγκατάςταςθσ. 
Επίςθσ καταγραφι τρόπου αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν. 
7. Ρρόγραμμα περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ. Ρεριγραφι των μετροφμενων παραμζτρων για 
κάκε φαινόμενο υπό παρακολοφκθςθ, τθσ ςυχνότθτασ των μετριςεων, των μεκόδων 
δειγματολθψίασ και μετριςεων και του εξοπλιςμοφ δειγματολθψίασ και μζτρθςθσ, για τθν 
περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ και ζλεγχο του ζργου. 



8. Οργανόγραμμα με τθ ςτελζχωςθ του προςωπικοφ παροχισ τθσ ηθτουμζνων υπθρεςιϊν 
(επιςτθμονικά ςτελζχθ και λοιπό εργατοτεχνικό προςωπικό), όπου κα παρουςιάηονται τα 
κακικοντα και θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ όλων των ατόμων. 
Συγκεκριμζνα το οργανόγραμμα αποτελείται από τα εξισ υποβαλλόμενα ςτοιχεία: 
(α) Υπεφκυνθ Διλωςθ για τθν Ομάδα παροχισ τθσ υπθρεςίασ, από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
διαγωνιηόμενου, ςυνοδευόμενθ από πίνακα του προςωπικοφ τθσ ομάδασ παροχισ τθσ υπθρεςίασ, 
ςτθν οποία κα δθλϊνεται και ο ςυντονιςτισ τθσ. 
(β) Υπεφκυνθ διλωςθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου για το επιςτθμονικό 
προςωπικό, τεχνικό προςωπικό και εξοπλιςμό που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
ςυνοδευόμενθ από πίνακα του προςωπικοφ (ανά ειδικότθτα και όχι ονομαςτικά). 
9. Ζκκεςθ των μζτρων που λαμβάνει ο διαγωνιηόμενοσ για να εξαςφαλίςει τθν υγιεινι και 
αςφάλεια των εργαςιϊν. Ρεριγραφι ςυςτιματοσ υγιεινισ και αςφάλειασ που ζχει εφαρμόςει. 
9. Σχζδιο ανταπόκριςθσ κάλυψθσ ζκτακτων αναγκϊν 
 

ΆΡΘΡΟ 16ο: ΔΙΑΥΟΡΕ - ΔΙΑΥΩΝΙΕ - ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

16.1 Συμβατικϊ τεύχη 

16.1.1 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 το άρκρο 4 τθσ παροφςασ. 
16.1.2 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. 

16.2 Ανωτϋρα Βύα 

16.2.1 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 εκπλιρωςι τουσ. 
Το παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν 
αυτϊν δεν ρυκμίηονται από το Νόμο, ι τθ ςφμβαςθ. 
16.2.2 Η 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 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. 
 



ΆΡΘΡΟ 17: ΈΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

17.1 Έκπτωςη Αναδόχου 

Εφόςον ο Ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ, όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 
Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ του 
εργοδότθ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

17.2 Διϊλυςη τησ Σύμβαςησ 

17.2.1.O Κφριοσ του Ζργου, κατόπιν αιτιολογθμζνου ςκεπτικοφ, δφναται μονομερϊσ να λφςει τθ 
ςφμβαςθ, ςε οποιαδιποτε ςτιγμι κατά τθν διάρκεια υλοποιθςισ τθσ, χωρίσ αυτό να εγείρει κανζνα 
δικαίωμα αποηθμίωςθσ από τον Ανάδοχο αρκεί αυτόσ να ειδοποιθκεί εγγράφωσ τρεισ μινεσ πριν 
τθν λφςθ 
17.2.2 Ο Ανάδοχοσ με τθν Ειδικι Διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν που απευκφνει ςτον εργοδότθ 
προςδιορίηει τθν ηθτοφμενθ αποηθμίωςι του. Μπορεί επίςθσ να προςδιορίςει τθν αποηθμίωςθ 
ζναντι τθσ οποίασ ςυναινεί ςτθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν και τθν ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ. Εφόςον ο 
Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτθ ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ, θ ςφμβαςθ ςυνεχίηεται ανεξάρτθτα των 
οικονομικϊν του απαιτιςεων, με ανάλογθ παράταςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. 
17.2.3 Επιςθμαίνεται ότι αν δεν ολοκλθρωκεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, όταν αυτι δεν ζχει 
λυκεί πρόωρα για κάποιον από τουσ νόμιμουσ λόγουσ, θ ςφμβαςθ παραμζνει ςε ιςχφ ακόμθ και 
ςτθν περίπτωςθ που ζχει λιξει θ ςυνολικι ςυμβατικι προκεςμία με όλεσ τισ ςχετικζσ παρατάςεισ. 

17.3 Λύςη τησ Σύμβαςησ για οικονομικούσ 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. 

17.4 Λόξη τησ Σύμβαςησ- Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ 

Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου που 
εκδίδεται από το ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κζρκυρασ, όπου βεβαιϊνεται θ υποβολι όλων των παραδοτζων από 
τον Ανάδοχο, και θ εκτζλεςθ όλων των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Η παραλαβι γίνεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ με 
απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ. 
Ραράλλθλα ςυντάςςεται και ςχετικό πρωτόκολλο παράδοςθσ –παραλαβισ του εξοπλιςμοφ και των 
μθχανθμάτων και των λοιπϊν υποδομϊν του ΧΥΤΥ. 
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 7.2 τθσ 
παροφςασ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου και τθν 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΆΡΘΡΟ 18Ο: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ 

Αρμόδια για τθν επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που κα προκφψουν από τθν ακζτθςθ των όρων 
ςφμβαςθσ είναι αποκλειςτικά τα δικαςτιρια οποιουδιποτε βακμοφ και δικαιοδοςίασ. Οι διαφορζσ 
μεταξφ του εργοδότθ και του Αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτο άρκρο 



13 του Νόμου 1418/84. Η διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο. 
 

ΆΡΘΡΟ 19Ο: ΙΦΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

19.1 Νομοθεςύα 

Η διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα από τισ 
διατάξεισ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 2 τθσ διακιρυξθσ. 

19.2 Γλώςςα επικοινωνύασ 

Η 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. 
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