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ΜΕΛΕΤΗ: «Μεταφορά 11.000 τόνων απορριμμάτων 
Δήμου Αιγιαλείας 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ  Φ.Π.Α.) :  456.940,00€ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
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& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων του  Δήμου Αιγιαλείας προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ως προς τη 
μεταφόρτωση και μεταφορά  των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (εφεξής ΑΣΑ)  

 
Ο Δήμος Αιγιάλειας αφού έλαβε υπόψιν: 
 
α) Την υπ’ αριθ. 120315/1131/18-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, έχει κηρυχθεί σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας, λόγω 
αδυναμίας εναπόθεσης των απορριμμάτων του. Η άνω απόφαση έχει ήδη παραταθεί, με την υπ’ αριθ. 
ΠΔΕ/ΔΠΠ/297833/3468/21-10-2021 νεότερη απόφαση του ανωτέρω, έως 19-4-2022.  
β) Η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73549/1429 (ΦΕΚ 3617/Β/06-08-2021) απόφαση υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας περί Διαχείρισης των  ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας  
γ) Η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122048/2475  (ΦΕΚ 6357/Β/31-12-2021) τροποποιητική Απόφαση. 
δ) Το υπ’ αριθ. 233/15-02-2022 έγγραφο του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, με το οποίο  δηλώνει  αδυναμία υπόδειξης 
χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας του Δήμου Αιγιαλείας, σε χώρο 
εντός της αρμοδιότητας του. 
ε) Την υπ’ αριθ. 120/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΑΩΡΘ-5ΨΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας, περί 
αποδοχής των ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας. 
 
προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την μεταφορά ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας στις νόμιμα 
λειτουργούσες εγκαταστάσεις  επεξεργασίας απόβλητων στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς του Δήμου Ήλιδας 
Αντικείμενο της σύμβασης,  είναι  η φόρτωση και μεταφορά 11.000 τόνων κατά το έτος 2022 από τον ΣΜΑ 
του Δήμου Αιγιαλείας, στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς. 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών θα πραγματοποιηθεί με Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90512000-9 

Η προσφορά του αναδόχου θα δίδεται ανά τόννο φορτωμένων και μεταφερόμενων Απορριμμάτων 
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να πληροί το σύνολο των απαιτήσεων φόρτωσης και μεταφοράς,  

είτε αυτοτελώς, είτε συνδυαστικά με τη μορφή κοινοπρακτικού σχήματος, είτε κατόπιν κατοχής συμβάσεων  
με  αδειοδοτημένους φορείς  -  αναγνωρισμένους παρόχους που πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων 
μεταφοράς.  

Η σχετική σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες περίπου από την ημερομηνία της 
υπογραφής της και θα παρατείνεται αυτοδίκαια, εφόσον υπάρξει παράταση, έως το πέρας ισχύος της 
ημεροχρονολογιας παράτασης ή μέχρις εξαντλήσεως της ποσότητας.       

Τα Α.Σ.Α. θα παραλαμβάνονται από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,  από  την  περιοχή 
΄΄Νησί Τεμένης΄΄ της Δ.Ε. Αιγίου, όπου ο ανάδοχος θα μεταφορτώνει το φορτίο με ειδικό μηχανολογικό 
εξοπλισμό και θα το μεταφέρει με τα  οχήματά του σε νόμιμο αποδέκτη που θα του υποδεικνύει ο Δήμος 
Αιγιαλείας 

Τα Α.Σ.Α.  θα διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου» που είναι τριπλότυπα έντυπα, 
με βάση το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. οικ. 129043/4345/8-7-2011 
και τα οποία θα χορηγηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 



Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας 
υπολογίζεται ως ακολούθως:  

 
ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 
2022 

 
ΤΟΝΟΣ 33,50 11.000 368.500,00 88.440,00 456.940,00 

 
Η χρηματοδότηση  της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα γίνει με πίστωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου  ποσού 368.500,00 € πλέον Φ.Π.Α ήτοι 456.940,00 € για το έτος 2022 και αφορά τη μεταφορά 
11.000,00 τόνων περίπου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6414. 

 
Η διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις:  
 

 του  ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση Δημοσίων Συμβάσεων.  

 του  ν  4685/2020, άρθρο 85 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,1 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης 11389/1993(β 185) του υπουργείου εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι 
οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) 
των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 
1 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
 



 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

- Του ν 4555/18 (ΦΕΚ 133Α /19-07-2018) 

- Του ν.3463  (ΦΕΚ 114 Α/08-06-2006) 

- Του ν.3852 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 
  

  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
 
 

Αίγιο, 04-04- 2022  Αίγιο, 04-04- 2022 
Ο Συντάξας  Ο Διευθυντής  

   
   

Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος  Σπυρίδων Προσελέντης 
ΠΕ-Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης   Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο Δήμος Αιγιάλειας αφού έλαβε υπόψιν: 
 
α) Την υπ’ αριθ. 120315/1131/18-04-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, έχει κηρυχθεί σε 
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας, λόγω 
αδυναμίας  εναπόθεσης των απορριμμάτων του. Η άνω απόφαση έχει ήδη παραταθεί, με την υπ’ αριθ. 
ΠΔΕ/ΔΠΠ/297833/3468/21-10-2021 νεότερη απόφαση του ανωτέρω, έως 19-4-2022.  
β) Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73549/1429  (ΦΕΚ 3617/Β/06-08-2021) απόφαση υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας περί Διαχείρισης των ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας. 
γ) Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122048/2475 (ΦΕΚ 6357/Β/31-12-2021) Τροποποιητική Απόφαση. 
δ) Το υπ’ αριθ. 233/15-02-2022 έγγραφο του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, με το οποίο  δηλώνει  αδυναμία υπόδειξης 
χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων της ετήσιας παραγόμενης ποσότητας του Δήμου Αιγιαλείας, σε 
χώρο εντός της αρμοδιότητας του. 
ε) Την υπ’ αριθ. 120/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΟΑΩΡΘ-5ΨΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας, περί 
αποδοχής των ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας 
προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την μεταφορά ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας στις νόμιμα 
λειτουργούσες εγκαταστάσεις  επεξεργασίας απόβλητων στην θέση Τριανταφυλλιά του Δήμου Ήλιδας. 
 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η φόρτωση και μεταφορά 11.000 τόνων κατά το έτος 2022 από 
τον ΣΜΑ του Δήμου Αιγιαλείας στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς. Η προσφορά του αναδόχου θα δίνεται ανά 
τόνο φορτωμένων και μεταφερόμενων Απορριμμάτων. 

Τα ΑΣΑ, αφού συλλεχθούν από τα δημοτικά απορριμματοφόρα, θα παραλαμβάνονται από τον 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, από την περιοχή ΄΄Νησί Τεμένης΄΄ της Δ.Ε. Αιγίου, θα μεταφέρονται 
με φορτηγά αυτοκίνητα που φέρουν κιβωτάμαξα κατάλληλα καλυμμένη κατά την μεταφορά τους ή θα είναι 
τοποθετημένα εντός κλειστών και στεγανών απορριμματοκιβωτίων (containers) ή εντός ανοικτών 
απορριμματοκιβωτίων καλυμμένων καταλλήλως κατά την μεταφορά τους και θα μεταφέρονται με φορτηγά 
οχήματα αναλόγου ικανότητας. Εν συνεχεία οι μεταφερόμενες ποσότητες θα οδηγούνται σε νόμιμα 
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με το Παράρτημα IIΑ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  
και με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08, έχουν ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις): 90512000-9 Υπηρεσίες  μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων.  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο:  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως 
ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

 του ν. 4782/2021, Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση Δημοσίων Συμβάσεων. 
 του ν. 4685/2020 άρθρο 85, Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «Μεταφορά 11.000 τόνων 
απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς» 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΑΠΟΚ/ΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
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 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση»,1 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης 11389/1993(β 185) του υπουργείου εσωτερικών 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

- Του ν 4555/18 (ΦΕΚ 133Α /19-07-2018) 
- Του ν.3463  (ΦΕΚ 114 Α/08-06-2006) 
- Του ν.3852 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι κατά σειρά ισχύος:  
1. Η Διακήρυξη.  
2. Η Υπογραφείσα Σύμβαση.  
3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
5. Η Μελέτη.  
6. Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά.  
7. Η υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά.  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη 

υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για τη παραλαβή, φόρτωση και μεταφορά 
των ΑΣΑ. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία  σχετικά  με  την τεχνική  υποδομή  και  οργάνωση  
που  διαθέτουν  και  θα εφαρμόσουν (εξοπλισμός, προσωπικό, άδειες κ.λπ.).  

 
1 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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2. Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές της οποίας οφείλει ο ίδιος και το προσωπικό του απόλυτη 
συμμόρφωση.  

3. Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
Αστυνομικές,  Υγειονομικές  και  λοιπές  Διατάξεις  περί  καθαριότητας, παραλαβής και μεταφοράς 
απορριμμάτων.  

4. Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και  
κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του, επίσης υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε 
κάθε έλεγχο και να διαθέτει το απαιτούμενο γι’ αυτό προσωπικό.  

5. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου, αμείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 
νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

6. Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για 
κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό η νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, παρά 
μόνο ύστερα από έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου που  θα  χορηγείται  εγγράφως  ή  έπειτα  από  σχετική 
απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής 

7. Τον ανάδοχο των παρεχόμενων υπηρεσιών βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον Δήμο. Τον ανάδοχο/αναδόχους βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω 
δημοπρασίας.  

8. Ο Δήμος Αιγιαλείας θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που 
θα έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 5ο:  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

              Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και στο σύνολο αυτών, ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές 
εγκρίσεις με τις οποίες εναρμονίζονται και οι εθνικοί υποχρεωτικοί κανόνες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο εξοπλισμό, ή με Δάνεια έμπειρα ως εξής: 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς  απαιτείται2  
α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών  του συγκεκριμένου τύπου. 
β) να διαθέτουν (είτε ως ιδιοκτησία, είτε μισθωμένα, είτε ως δάνεια εμπειρία, είτε ως ένωση) έξι (6) 
τουλάχιστον οχήματα τύπου Hook Lift ( ελκυστήρας και ρυμουλκούμενο, τριαξονικό ή τετραξονικό) είτε  (6) 
επικαθήμενα (ελκυστήρας και ρυμουλκούμενο), με δυνατότητα εκφόρτωσης ή συνδυασμό αυτών.. 
γ) να διαθέτουν μηχάνημα φόρτωσης κατάλληλο για την φόρτωση των απορριμμάτων 
δ) να διαθέτουν το αντίστοιχο προσωπικό, τουλάχιστον έξι (6) οδηγούς με τα αντίστοιχα διπλώματα, 
χειριστή μηχανήματος με την ανάλογη άδεια και την αντίστοιχη κατάσταση προσωπικού. 
ε) να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν4685/2020, περί περιβαλλοντικού 
τέλους. 
στ) Να διαθέτουν οκτώ (8) τουλάχιστον ανοιχτού τύπου απορριμματοκιβώτια, προκειμένου να 
τοποθετηθούν στον ΣΜΑ Αιγιαλείας κατά την έναρξη της παροχής υπηρεσίας. 
ζ) ) να διαθέτουν αποδεικτικό εγγραφής της επιχείρησης στο ΗΜΑ  
η) Να διαθέτουν αποδεικτικό καταχώρησης δραστηριότητας περί συλλογής και μεταφοράς στο ΗΜΑ 

Καθώς επίσης ως πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι 
α)  ISO 9001/2015 
ή 
β)  14001/2015 
ή 
γ)  18001:2007 /ΕΛΟΤ 1801:2008  

   Όσον αφορά τα οχήματα μεταφοράς στερεών αποβλήτων ισχύει η εγκύκλιος 129043/4345/8-7-2011 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος (διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων). Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διαθέτει τα απαραίτητα απορριμματοκιβώτια ή φορτηγά με κιβωτάμαξα, για την 
αποθήκευση και μεταφορά των ημερησίων ή των αποθηκευμένων απορριμμάτων, για την σταλία 
των οποίων δεν δικαιούνται περαιτέρω αποζημίωση, σημειώνεται δε ότι η μέση ημερήσια 
παραγωγή απορριμμάτων είναι 50,00 τόνοι περίπου. 

 
2 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
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Κατά την θερινή περίοδο όπου είναι δυνατόν να υπάρχει αύξηση των παραγομένων ποσοτήτων 
έως και 80%, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταπεξέλθει πλήρως στην μεταφορά των παραγομένων 
απορριμμάτων. 
     Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση όπου κατά την χειμερινή περίοδο απαιτηθεί η χρησιμοποίηση 
ειδικών οχημάτων (4χ4, Μηχανημάτων έργων κλπ) προκειμένου να ανταπεξέλθει πλήρως στις 
υποχρεώσεις του. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει 
τις προθεσμίες και τους όρους υλοποίησης της εργασίας χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά 
συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε 
προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε 
επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε 
οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 
       Επίσης για την καλή εκτέλεση της εργασίας και για να αποφευχθούν προβλήματα λόγω εξωγενών 
παραγόντων (απεργία, απαγόρευση κυκλοφορίας, κτλ), θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει κάθε μέρα και για 
όλο το χρονικό διάστημα που θα εκτελείται η εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) κενά απορριμματοκιβώτια στο 
Χώρο Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας. 
Οικονομική επάρκεια 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει 
α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 

1. έτος (2018) κύκλος εργασιών νόμισμα (Ευρώ) 
2. έτος (2019) κύκλος εργασιών νόμισμα (Ευρώ) 
3. έτος (2020) κύκλος εργασιών νόμισμα (Ευρώ)  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΣ 
Η συνολική δαπάνη για τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται 

ως ακολούθως:  
 

ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 
2022 

 
ΤΟΝΟΣ 33,50 11.000 368.500,00 88.440,00 456.940,00 

 
Η χρηματοδότηση  της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα γίνει με πίστωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου  ποσού 368.500,00 € πλέον Φ.Π.Α ήτοι 456.940,00 € για το έτος 2022 και αφορά τη μεταφορά 
11.000,00 τόνων περίπου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6414. 

 
Άρθρο 7ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

Για την έγκαιρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού επτά χιλιάδων τρακοσίων εβδομήντα ευρώ3 
(7.370,00€) 
 
2.Εγγυητικη επιστολή καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης και την πιστή εφαρμογή των όρων της και κάθε απαίτηση του 
κυρίου της εργασίας κατά του αναδόχου που προκύπτει ένεκα της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να 
προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ίση με το 4%  
(ν.4782/2021 άρθρο 21 παρ. 4) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α.. 

Σε περίπτωση τροποποίησης-παράτασης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται, αύξηση της 
συμβατικής αξίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός του Φ.Π.Α. 

 Καλή εκτέλεση της εργασίας νοείται ότι ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει ΑΣΑ του Δήμου Αιγιαλείας 
από τον σταθμό μεταφόρτωσης του Δήμου, προς μεταφορά στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς, είτε σε 
εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΑΣΑ νόμιμα αδειοδοτημένες, στην ίδια περιοχή. 

 
3 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση.   
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Η μη καλή εκτέλεση θα συνεπάγεται έκπτωση του αναδόχου με ταυτόχρονη έκπτωση μέρους ή 
όλης της εγγύησης υπέρ του εργοδότου, μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και απόφαση της 
προϊσταμένης αρχής. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν ισχύ εφ’ όσον η μη καλή εκτέλεση οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες που 
δεν μπορεί να ξεπεράσει ο ανάδοχος (απεργία, απαγόρευση κυκλοφορίας, μη αποδοχή των απορριμμάτων 
από τον ΧΥΤΑ, κλπ), υπάρχει ευθύνη του εργοδότη (π.χ. μη συλλογή των απορριμμάτων από το 
προσωπικό του Δήμου Αιγιαλείας, κ.λπ) ή εφ’ όσον ο Δήμος Αιγιαλείας κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης 
εργασίας (μεταφοράς) απορρίπτει, με δική του ευθύνη, μέρος των απορριμμάτων ή και όλη την ποσότητα 
σε άλλον ΧΥΤΑ. 

                 ΆΡΘΡΟ 8ο:  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ανά Μήνα, 
Πιστοποίηση Εργασιών, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:  

• Το  είδος  και  η  ποσότητα  των  αποβλήτων  που  αποτελούν  αντικείμενο παραλαβής, μεταφοράς 
και διαχείρισης.  

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υπάρχει σχετικά με τη μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων όπως 
φορολογικά παραστατικά, ζυγολόγια του αποδέκτη ,δελτία αποστολής, καθώς και τριπλότυπα 
παρακολούθησης ΑΣΑ. 
Η παραλαβή και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά  Μήνα από 

την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  του  Δήμου  Αιγιαλείας,  αφού προηγουμένως ελεγχθεί η συμφωνία 
των παραπάνω στοιχείων και δικαιολογητικών με τα στοιχεία παράδοσης, για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, που θα τηρούνται στον Δήμο Αιγιαλείας.  

Με την κατάθεση των τιμολογίων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα νόμιμα 
δικαιολογητικά για την είσπραξη του. Υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης κατά το χρόνο 
πληρωμής.  

Διευκρινίζεται ότι:  
(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 

άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως π.χ. τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ.  

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 
καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. Δεν προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής.  

Ο έλεγχος της σταδιακής υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα καθορίζεται και θα 
ελέγχεται κατά τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο που θα θέτει η Αναθέτουσα Αρχή.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρις εξαντλήσεως της διαχειριζόμενης ποσότητας  ΑΣΑ και 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει οικονομική υπέρβαση για το σύνολο της συμβατικής δαπάνης, 
υπό την έννοια της παραλαβής, μεταφοράς και διαχείρισης αυτών.  

Η σχετική σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες περίπου από την ημερομηνία της 
υπογραφής της και θα παρατείνεται αυτοδίκαια, εφόσον υπάρξει παράταση, έως το πέρας ισχύος της 
ημεροχρονολογιας παράτασης ή μέχρις εξαντλήσεως της ποσότητας. 

Στην περίπτωση που το παραπάνω χρονικό διάστημα παρέλθει χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι 
παραπάνω αναγραφόμενες ποσότητες, τότε το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, με απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει οικονομική υπέρβαση. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, με έλεγχο της σταδιακής υλοποίησης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και εν συνεχεία, πιστοποίησης της καλής εκτέλεσης αυτών από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής του Δήμου Αιγιαλείας. Ο έλεγχος της σταδιακής υλοποίησης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών θα καθορίζεται κατά τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο που θα θέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Η 
πληρωμή του αναδόχου/αναδόχων, ως αντίτιμο της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας, θα γίνεται σε Ευρώ 
(€), με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις ισχύουσες διατάξεις 
κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία έκδοσης 
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι συμφωνηθέντες όροι 
να κηρύξει με απόφασή της έκπτωτο τον ανάδοχο και να διενεργήσει νέα δημοπρασία καθώς επίσης το 
δικαίωμα της κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου.  

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου 
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά 
θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.  
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ΆΡΘΡΟ 10ο: 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΡΗΤΡΕΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και 
προσωπικό εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε 
αντίθετη περίπτωση και εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα ποσού πεντακοσίων ευρώ (€500,00)  για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) 
συνολικά εργάσιμες ημέρες. Μετά  την  διαπίστωση  παρέλευσης  άπρακτου  του  διαστήματος  αυτού  ο 
ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις  

Αποτελεί  βασική  υποχρέωση  του  ανάδοχου  η  απρόσκοπτη  διενέργεια  των προβλεπόμενων  
εργασιών  της  μεταφοράς  και  διαχείρισης  των  απορριμμάτων. Διευκρινίζεται ότι η διακοπή των εργασιών 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο ημερών με υπαιτιότητα του ανάδοχου. Σε περίπτωση παράβασης 
του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα ποσό τριακοσίων ευρώ (€300,00) ανά περίπτωση και για κάθε 
ημέρα διακοπής.  

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου και εφόσον αυτό οφείλεται  σε  
υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  της επιβολής ποινικής ρήτρας ποσού 
πεντακοσίων ευρώ (€500,00), για κάθε   ημέρα που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο 
πλημμελώς και αντισυμβατικά. 

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο 
πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς, να τον καταστήσει 
έκπτωτο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.  

ΆΡΘΡΟ 11ο: 
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ -   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύουν τη Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 
επαγγελματική κρίση και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση.  

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου  να  
απαλλάσσει  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (Δήμος  Αιγιάλειας)  και  τους υπαλλήλους αυτής από κάθε ευθύνη, 
όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο 
προσωπικού του Αναδόχου.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και  
οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων 
των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς  τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Αιγιάλειας), οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές και 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβολής 
των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, κ.λπ.,  

β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,  
γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την  
δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των 

εργαζομένων του.  
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων 

του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Αιγιάλειας) όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.  

4.  Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  προβαίνει,  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη συγκατάθεση  
της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Δήμος  Αιγιάλειας), άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις 
σχετικά με τη σύμβαση ή το Δήμο.  

5. Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος 
Αιγιάλειας) θα πρέπει να αποστέλλονται καταρχήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, τα δε 
πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να 
είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει χρήση του εξοπλισμού, των υποδομών και του προσωπικού, 
που δήλωσε στην υποβληθείσα τεχνική του προσφορά. Η αντικατάσταση του εξοπλισμού και των 
υποδομών είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που αυτός αντικατασταθεί με εξοπλισμό - υποδομές όμοιων 
προδιαγραφών και μόνο μετά από σχετικό αίτημα στο Δήμο και την έγγραφη συγκατάθεση αυτού.  

 
ΆΡΘΡΟ 12ο:  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.  
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ΆΡΘΡΟ 13ο: 
 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1.  Τα  συμβατικά  τεύχη  αλληλοσυμπληρώνονται.  Σε  περίπτωση  που  υπάρξουν αντικρουόμενες   
διατάξεις   ή   όροι   στα   συμβατικά   τεύχη,  υπερισχύουν τα αναγραφόμενα  στο  ισχυρότερο  κάθε  φορά,  
κατά  τη  σειρά  προτεραιότητας  που ορίζεται στην Διακήρυξη και στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας.  

Λάθη  ή παραλείψεις  των συμβατικών  τευχών  μπορεί να  διορθώνονται πριν την υπογραφή της 
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 
υποχρέωση του Δήμου να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 
διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.  

2.  Αν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  επισυμβούν  γεγονότα  ή  περιστατικά ανώτερης  βίας,  
τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 
καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον 
αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται 
μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το νόμο, ή τη 
σύμβαση.  

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 
γεγονότων ή περιστατικών. 

Διαφωνίες,  διενέξεις  και  διαφορές  που  θα  ανακύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων 
του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το νόμο ή την 
σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο  
Δήμος μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.  

 
ΆΡΘΡΟ 14ο:  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Αιγιαλείας) και του Αναδόχου επιλύονται στα 

Ελληνικά Δικαστήρια 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: 
 ΖΗΜΙΕΣ – ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε  
οποιαδήποτε  πρόσωπα  ή  πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή σε οποιονδήποτε  τρίτο, ο Δήμος δεν  έχει  καμία  ευθύνη.  Οι  ευθύνες  βαρύνουν αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο, αστικές και ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. 
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εργασίας, ο Ανάδοχος  
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλον όμοιο.  

 
ΆΡΘΡΟ 16ο:  

ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Όλες  οι  επικοινωνίες (προφορικές  και  γραπτές) μεταξύ  του  Αναδόχου και της Αναθέτουσας 

Αρχής (Δήμος Αιγιαλείας) ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από 
ή/και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.  
            Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 
αλλοδαπή γλώσσα. 
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Α.Τ. 1: «Μεταφορά 11.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς» 
 
 
Φόρτωση και μεταφορά 11.000 τόννων Α.Σ.Α. κατά το έτος 2022, από τον ΣΜΑ του Δήμου Αιγιαλείας στην 

ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς, μεταφερομένων δια φορτηγών αυτοκινήτων με κιβωτάμαξα καλυμμένων καταλλήλως 

ή μεταφερομένων με φορτηγά οχήματα αναλόγου ικανότητας, τοποθετημένων των απορριμμάτων εντός 

κλειστών και στεγανών απορριμματοκιβωτίων (containers, ή εντός ανοικτών απορριμματοκιβωτίων 

καλυμμένων καταλλήλως κατά την μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης απώλειας χρόνου 

για την φορτοεκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του αυτοκινήτου, της αποζημίωσής του δια την περίπτωση 

επιστροφής του αυτοκινήτου κενού, καθώς επίσης συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης της σταλίας του 

τυχόν προσθέτου εξοπλισμού (containers) που τυχόν απαιτηθεί να παραμένει προς φόρτωση στο σταθμό 

μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας, ως και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί να πληρωθεί από τον 

μεταφορέα, στις νόμιμες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση ή απόρριψη των μεταφερομένων 

απορριμμάτων, εμφόρτου αυτοκινήτου δια μέσου οδών καλής βατότητας. 

 

Τιμή ανά  τόννο 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα  τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς) : 33,50 €  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «Μεταφορά 11.000 τόνων 
απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς» 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΑΠΟΚ/ΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Μεταφορά 11.000 τόνων απορριμμάτων 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς»
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΑΠΟΚ/ΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

α/α      
Τιμολογ Μερική Ολική

1. Α.Τ.1
Μεταφορά και αστικών 
στερεών αποβλήτων του 
Δήμου Αιγιαλείας 2022

τόννοι

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Αίγιο 04-04- 2022

α/α

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ποσότητα
Είδος εργασίας

Αίγιο  04-04- 2022

ΜΕΛΕΤΗ:

Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
ΠΕ-Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 

Ο Διευθυντής 

Σπυρίδων Προσελέντης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Συντάξας

Μεγιστη ΠοσοτηταΜονάδα

11.000



 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Μεταφορά 11.000 τόνων απορριμμάτων 
Δήμου Αιγιαλείας 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΜΕ  Φ.Π.Α.) :  456.940,00€ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΑΠΟΚ/ΔΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται 

ως ακολούθως:  
 

ΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 
(24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 
2022 

 
ΤΟΝΟΣ 33,50 11.000 368.500,00 88.440,00 456.940,00 

 
Η χρηματοδότηση  της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας θα γίνει με πίστωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου  ποσού 368.500,00 € πλέον Φ.Π.Α ήτοι 456.940,00 € για το έτος 2022 και αφορά τη μεταφορά 
11.000,00 τόνων περίπου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6414. 

 
 

  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
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