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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή: 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ): 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ανάδοχος: 

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή των 

υπηρεσιών λειτουργίας της μονάδας προεπεξεργασίας Ηρακλείου. 

 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη 

Σύμβαση Αμοιβή του Αναδόχου 

 

Σύμβαση: 

Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα 

τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό 

συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

 

 Συμβατικά Τεύχη: 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου 

μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται 

στην παράγραφο 1.1 της Ε.Σ.Υ. 

 

Τεύχη Διαγωνισμού: 

Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά 

τη διάρκεια της Διαδικασίας: 

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές 

Τιμολόγιο - Προϋπολογισμός 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

 

  



 

 

2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) –ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος) 

και προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Tα ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο Τεύχος Τεχνική Περιγραφής και στο 

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 

ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο 

• Η αναλυτική διακήρυξη 

• Η οικονομική προσφορά Αναδόχου 

• Το τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

• Το τεύχος τεχνικής περιγραφής - τεχνικών προδιαγραφών 

• Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού, που περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου, είναι η παροχή, με εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου, υπηρεσιών 

λειτουργίας και συντήρησης της  Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) του 

Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και η υλοποίηση όλων των προμηθειών και  εργασιών που 

είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του Εργοστασίου.  

Συγκεκριμένα: 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται στην παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης. 

Ειδικότερα, συμβατικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί: 

 

• Η επεξεργασία 150.000 τόνων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) – 2ετούς 

λειτουργίας, με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των 

επεξεργασμένων στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. 

• Η παροχή, υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών, υποστήριξης και  λειτουργίας της ΜΠΑ 

Ηρακλείου Κρήτης,  

• Η διακριτή προμήθεια εξοπλισμού όπως αυτός περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 

του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 

Απορρίμματα που προέρχονται από άλλους φορείς, οι οποίοι δεν προβλέπονται από την 

άδεια λειτουργίας και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, μπορούν να γίνουν 

δεκτά μόνο μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 

αποζημιώνεται αντίστοιχα για την επεξεργασία των συγκεκριμένων απορριμμάτων. 

• Το δικαίωμα προαίρεσης επεξεργασίας επιπλέον 75.000 τόνων αστικών σύμμεικτων 

απορριμμάτων (ΑΣΑ), με κωδικό ΕΚΑ 20 03 01, συμπεριλαμβανομένου της μεταφοράς 

των επεξεργασμένων στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. 



 

 

 

 

3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

• Μετά με την κοινοποίηση της απόφασης του εργοδότη για την έγκριση της 

ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα σε 15 

ημέρες προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

Το συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου. 

• Ως προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης για τις 

υπηρεσίες λειτουργίας της μονάδας, ορίζεται η ολοκλήρωση της διαχείρισης των 

150.000 τόνων εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων,  η οποία εκτιμάται ότι θα 

διαρκέσει χρονικά 2έτη περίπου. Η προθεσμία των δύο ετών δύναται να παραταθεί, έως 

ότου  ολοκληρωθεί η επεξεργασία  225.000 τόνων εισερχόμενων σύμμεικτων 

απορριμμάτων 

•  Σε προθεσμία δέκα ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν 

ορίζεται σ' αυτό διαφορετικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει το χρονοδιάγραμμα 

της τεχνικής του προσφοράς επικαιροποιημένο ύστερα από την υπογραφή τις σύμβασης  

• Σε προθεσμία ενός μηνός  από την  από την υπογραφή του συμφωνητικού, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει το Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών και Κανονισμό Ασφάλειας και Υγιεινής , το 

τακτικό πρόγραμμα συντήρησης και το οργανόγραμμα μαζί με ονομαστική ομάδα 

εκτέλεσης έργου 

• Εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

ορίσει την Ομάδα Πυρασφάλειας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση των 

απαιτούμενων μέτρων για την πυρασφάλεια και την υποβολή προτάσεων για τη 

διόρθωση, βελτίωση και αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας της ΜΠΑ.Σε περίπτωση 

λήψης μέτρων βελτίωσης και αναβάθμισης των μέτρων πυρασφάλειας ο Ανάδοχος θα 

αποζημιωθεί. 

• Εντός 120 ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί το αντικείμενο της προμήθειας και να έχει εξοπλιστεί η αποθήκη με τα 

ανταλλακτικά που ζητούνται από τον  ΕΣΔΑΚ (βλέπε τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – 

Τεχνικές Προδιαγραφές») 

• Σε προθεσμία δέκα (15) ημερών από την υπογραφή της  σύμβασης,  αν  δεν  

ορίζεται διαφορετικά σε αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να  υποβάλλει  πίνακα  

τμηματικών παραδόσεων  - πληρωμών  που θα αφορά την  προμήθεια  του  εξοπλισμού 

και   των υλικών.  

• Αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης θα αποτελεί και το πρωτόκολλο  παράδοσης 

– παραλαβής μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης του έργου και του Ανάδοχου που θα 

αναφέρεται σε όλο γενικότερα τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υποδομές που θα 

παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Ομοίως κατά το πέρας της 

σύμβασης θα πρέπει η εγκατάσταση να παραδοθεί στον Εργοδότη στην κατάσταση που 



 

 

τα παρέδωσε στον Ανάδοχο, λαμβάνοντας υπόψιν την φυσική φθορά λόγω χρήσης και 

παλιότητας του εξοπλισμού . 

• Εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας και να υποβάλλει Γραπτή Εκτίμηση 

Επαγγελματικού Κινδύνου σύμφωνα με το ΠΔ 17/96, όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 

159/99 και σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 άρθρο 43. 

 

 

3.2 ΤΟΠΟΣ  

Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή της ΜΠΑ.  

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι δεν γίνεται αποδεκτή ουδεμία απαίτηση του Αναδόχου που 

αφορά σε μεταβολή των τεχνικών όρων και δεδομένων λειτουργίας της ΜΠΑ κατά τον 

χρόνο που θα μεσολαβήσει από την υποβολή προσφοράς μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

3.3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη ορισμένο προς τούτο 

και εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει, επίσης, κάθε φύλλο 

των Συμβατικών Τευχών. 

Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή 

εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν 

έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του Αναδόχου 

κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται 

η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή των μελών του σε 

περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου 

υπόκειται στην έγκριση της Αναθέτουσας αρχής. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως 

στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην 

παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των 

μεταβολών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του και τον αναπληρωτή 

εκπρόσωπο του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν απαιτείται, σύμφωνα με το 

οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του, να τον 

εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για 

λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να 

συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα 

ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

 



 

 

3.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ο έλεγχος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ασκούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Με απόφαση του 

Προϊστάμενου της εν λόγω Δ/νσης θα ορισθεί ο Μηχανικός ή οι Μηχανικοί ή το κλιμάκιο 

Παρακολούθησης της σύμβασης. Στα καθήκοντα αυτών περιλαμβάνονται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, της εκτέλεσης υπηρεσιών και προμηθειών που περιλαμβάνονται στο 

αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά 

εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης και γενικά η τήρηση των όρων 

της σύμβασης από  τον Ανάδοχο. 

Εκτός της ομάδας επίβλεψης ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η επιτροπή 

παραλαβής υπηρεσιών, από την Αναθέτουσα αρχή. 

Το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου, μηδενός εξαιρουμένου, είναι υποχρεωμένο, 

να δίνει οποιαδήποτε πληροφορία που είναι σχετική με τη λειτουργία της Μ.Π.Α., 

οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης των εργασιών του 

συμβατικού αντικειμένου και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη. Η άρνηση 

παροχής των προαναφερόμενων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής 

παροχή πληροφοριών από μέρους προσωπικού του Αναδόχου συνεπάγεται την 

απομάκρυνσή του από την σύμβαση κατόπιν αποφάσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

πέραν των άλλων, κατά περίπτωση, κυρώσεων σε βάρος του Αναδόχου. Τα αρμόδια 

όργανα της υπηρεσίας δύνανται να προβούν σε επί τόπου αυτοψίες και σε 

δειγματοληψίες σε ότι κρίνουν αναγκαίο στα πλαίσια της παρακολούθησης της 

σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στα όργανα αυτά πάσα διευκόλυνση 

και συνδρομή. 

 

3.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠ’ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Οι υποβολές εκθέσεων που αφορούν τις εργασίες του παρόντος άρθρου χωρίζονται σε 

μηνιαίες και  ετήσιες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους της σύμβασης . 

 

 Συγκεκριμένα: 

 Μηνιαία, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης Μηνιαία Συνοπτική 

Τεχνική Έκθεση Λειτουργίας και Συντήρησης με τις κύριες επεμβάσεις και τα 

αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, ελέγχων συντηρήσεων και επισκευών και 

περιβαλλοντικών ελέγχων που διενήργησε με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου και 

Συντήρησης των μονάδων και το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Αυτή 

η έκθεση - που θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο Ημερολόγιο 

Συντήρησης - θα διορθώνεται και θα εγκρίνεται από την Δ.Υ. 

Η ανωτέρω Μηνιαία Έκθεση θα είναι συνταγμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί 

την κύρια πηγή των επιμετρητικών στοιχείων (σε σχέση με τα συναφή είδη εργασιών 

που υπόκεινται σε επιμετρήσεις) και θα αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του 

ως προς το αντικείμενο της σύμβασης. 



 

 

Η εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα και τα εξής: 

• Στοιχεία παροχής εισόδου - εξόδου, προϊόντων - παραπροϊόντων 

• Στοιχεία μετρήσεων παραμέτρων λειτουργίας 

• Σχολιασμό τυχόν αποκλίσεων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας, με 

προτάσεις για θεραπεία εξωγενών και μη αιτιών 

• Ενδεχόμενες προτάσεις για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας 

της ΜΠΑ. 

• Στοιχεία από την προσκόμιση και χρήση αναλώσιμων, ανταλλακτικών και λοιπών 

υλικών για τη διενέργεια των συντηρήσεων - επισκευών. 

• Επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν τεχνικά σχέδια και οδηγίες, για 

οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή επέλθει στα συστήματα των εγκαταστάσεων, κατά τις 

επεμβάσεις συντήρησης, επισκευών και ρυθμίσεων τους 

• Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών 

παραμέτρων 

• Συμβάντα – αστοχίες – ατυχήματα 

 

Η Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας θα βασίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις και θα περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστον τα κάτωθι: 

• τα αντίστοιχα που θα περιλαμβάνονται και στις μηνιαίες εκθέσεις λειτουργίας, 

για όσους μήνες του υπόψη ημερολογιακού έτους είχε την ευθύνη λειτουργίας ο 

Ανάδοχος, 

• ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισροών και εκροών σημαντικά 

περιστατικά κατά τη λειτουργία, σημαντικές επισκευές-αντικαταστάσεις εξοπλισμού, 

 

• τις καταναλωθείσες ποσότητες των χημικών, αναλωσίμων (λειτουργίας και 

συντήρησης), τις παραχθείσες ποσότητες προϊόντων - παραπροϊόντων κλπ., 

• γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το υπόψη χρονικό διάστημα 

λειτουργίας της ΜΠΑ, 

• ενδεχόμενες προτάσεις για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της  ΜΠΑ είτε 

αυτές αφορούν λειτουργικές ρυθμίσεις είτε τον εξοπλισμό είτε τον τρόπο 

παρακολούθησης της Λειτουργίας. 

 

Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα αρχεία και εκθέσεις θα τηρούνται και σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 

• Παραδόθηκαν στο σύνολο τους οι προβλεπόμενες στην σύμβαση προμήθειες 

• Παρασχέθηκαν στο σύνολο τους οι προβλεπόμενες από την σύμβαση υπηρεσίες 

• Παραλήφθηκαν  οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά  οι προμήθειες / υπηρεσίες 

• Εκδόθηκε Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 

• Αποπληρώθηκε το συμβατικό τίμημα 



 

 

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα και τα λοιπά τεύχη. 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος 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. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα 

του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. 

Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη 

διαφωνία της. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του 

Έργου και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα 

λειτουργίας, συντήρησης του Έργου σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως 

ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. 

 

Λόγω της ειδικής φύσης της εγκατάστασης και της σημασίας του, ο υπεύθυνος της 

επίβλεψης της συντήρησης των εγκαταστάσεων του Έργου θα είναι άτομο που ασκεί 

σύμφωνα με το Νόμο 6422/34 το επάγγελμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με προϋπηρεσία 

σε αντίστοιχη θέση ή ανάλογη εμπειρία ενώ ο/η υπεύθυνος/η της επίβλεψης 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων θα πρέπει 

να είναι Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος που αποδεδειγμένα θα έχει τόσο 

επιστημονική ενασχόληση με το αντικείμενο όσο και προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου 

αντικειμένου θέση. Η επίβλεψη της συνολικής λειτουργίας της ΜΠΑ θα γίνεται από 

Ηλεκτρολόγο μηχανικό. 

Όλο το προσωπικό θα πρέπει να είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας ή να 

συνεργάζονται με διερμηνέα. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' 

άτομο και της νομιμότητα του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του 

Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα 

που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την 

αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Ομάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους 

αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης 

τουλάχιστον εμπειρίας. 

 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την 

λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων της εργολαβίας που 

περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και 



 

 

μεταφορά υλικών. Στις δαπάνες του αναδόχου περιλαμβάνεται επίσης η ηλεκτρική 

ενέργεια, η προμήθεια νερού και η φύλαξη σε κλειστό χώρο των υλικών από την 

προμήθειά τους μέχρι την τοποθέτηση τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και 

να συντηρεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό 

κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και 

εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΜΠΑ. Θα πρέπει ακόμα εκτός του 

προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών και 

κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού επανδρωμένο με έμπειρο 

προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές 

και εορτές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών 

διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των εργασιών, ο Σύνδεσμος έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή 

την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού 

υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού 

θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους του 

Συνδέσμου σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι 

η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία κι συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ο 

Σύνδεσμος θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης 

και τήρησης των όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 

απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που 

ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες 

προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή 

όχι των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Τα λειτουργικά έξοδα όλων των οχημάτων και μηχανημάτων (καύσιμα, λιπαντικά κλπ)  

βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας η ασφάλιση τους, ο τεχνικός 

έλεγχος και η συντήρηση τους. 

Τροχαίες παραβάσεις και συνέπειες αυτών, όπως επίσης και ζημιές/φθορές σε τρίτους 

που προκάλεσε ο Ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο. 

 

4.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,ΥΛΙΚΑ , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΟΧΗΜΑΤΑ- 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος 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. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα 

του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή έγκριση του εργοδότη. Ο Ανάδοχος πρέπει 

στην προσφορά του να κατονομάσει και να περιγράψει αναλυτικά το προσωπικό και τα 

προσόντα του, και να συμπεριλάβει και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού τους 

εκτός του βοηθητικού προσωπικού (φύλακες, εργάτες) .  



 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της 

εγκατάστασης και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το 

πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης της εγκατάστασης, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή 

να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. Το ανθρώπινο δυναμικό θα 

αποτελείται κατ ελάχιστον από τα παρακάτω άτομα: 

 

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων 

1 Επόπτης μονάδας- Διευθυντής     1 

2 Υπεύθυνος Διεργασιών και Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 1 

3 Υπεύθυνος λειτουργιών συντήρησης ΗΜ εξοπλισμού  1 

4 Χειριστής-Control Room  2 

5 Χειριστής - οδηγός κλαρκ  2 

6 Συντηρητής εγκατάστασης  2 

7 Εργάτης γενικών καθηκόντων  2 

8 Φύλακες     3 

   

Σύνολο  14 

 

Λόγω της ειδικής φύσης, και της εύρυθµης λειτουργίας της ΜΠΑ,   

Α) ο επόπτης της Μονάδος-∆ιευθυντής, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος της επίβλεψης 

της συντήρησης των εγκαταστάσεων του Έργου θα είναι άτοµο που ασκεί το επάγγελµα 

του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού ΠΕ, ειδικότητας κατάλληλης και σχετικής µε το 

γνωστικό αντικείµενο µε προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή ανάλογη εµπειρία σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή προεπεξεργασίας απορριµµάτων, (Μηχανολόγος ή 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ), ενώ  

 Β) ο υπεύθυνος διεργασιών και της επίβλεψης της περιβαλλοντικής παρακολούθησης 

των Εγκαταστάσεων θα πρέπει να ασκεί το επάγγελµα του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού 

ΠΕ, ειδικότητας κατάλληλης και σχετικής µε το γνωστικό αντικείµενο µε προϋπηρεσία 

σε αντίστοιχη θέση ή ανάλογη εµπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή 

προεπεξεργασίας απορριµµάτων, (π.χ.  Χηµικός Μηχανικός κ.λπ.),   

  

  

Και οι δύο παραπάνω ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί ΠΕ πρέπει να είναι καλοί χρήστες της 

Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται µε διερµηνέα. Τα δυο άτοµα αυτά σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία θα πρέπει να µπορούν να οριστούν υπεύθυνοι λειτουργίας και 

συντήρησης της Μονάδας Προεπεξεργασίας αντίστοιχα  στην αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Βιοµηχανίας.  

 

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό όπως αναφέρεται παραπάνω για το οποίο ζητείται η 

εμπειρία, δεν μπορεί να αντικατασταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης παρά μόνο 

για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο από άτομο της ίδιας ειδικότητας με τα ίδια ή ανώτερα 

προσόντα και επαγγελματικές  εμπειρίες. 



 

 

 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' 

άτομο και της νομιμότητα του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του 

Αναδόχου. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετήσει, κατά τη διαχείριση της εγκατάστασης, όλες τις 

προβλέψεις και προφυλάξεις αναγκαίες στο να εγγυηθούν τη ζωή και την ακεραιότητα 

των εργαζόμενων που απασχολούνται στις εργασίες ή που άμεσα ή έμμεσα 

παρεμβαίνουν για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των 

προτεινομένων προσώπων από αυτόν στην διεύθυνση, παρατήρηση, μέτρηση, 

φροντίδα και επιτήρηση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα 

που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την 

αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Ομάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους 

αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης 

τουλάχιστον εμπειρίας. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που 

ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες 

προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. Κλάρκ και μηχανικό σάρωθρο 

αποτελούν τμήμα της νέας προμήθειας . Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει 

σε µόνιµη βάση στη ΜΠΑ, επιβατικό αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.Το υφιστάμενο κλάρκ 

θα συντηρηθεί και θα αποτελεί εφεδρικό του νέου. 

Επίσης θα διατίθεται όποιος άλλος εξοπλισµός ή όχηµα κρίνεται αναγκαίο για την 

εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Τα οχήµατα αυτά θα δηλωθούν στη 

προσφορά του Αναδόχου, θα κατέχουν τις νόµιµες άδειες κυκλοφορίας, όπως και οι 

οδηγοί και χειριστές αυτών και ο Ανάδοχος οφείλει να τα επισκευάζει, να τα συντηρήσει 

και να τα ασφαλίσει µε δικές του δαπάνες για κάθε κίνδυνο.  

  

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή 

όχι των κάθε φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που 

χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης.  

 

4.2 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η ΜΠΑ θα είναι σε λειτουργία σε εξαήμερη  βάση, για δεκαέξι (16) ώρες ημερησίως. 

Επιπλέον ο Ανάδοχος, σε συμφωνία με τον Κύριο του Έργου μπορεί να προσαρμόζει το 

ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες. Λειτουργία της ΜΠΑ σε επίσημες Αργίες, θα μπορεί να 

επιτρέπεται σε συμφωνία με τον ΕΣΔΑΚ. 

 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, σύμφωνα με την κειμένη εθνική και 



 

 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ΑΕΠΟ του έργου. Όλες οι απαιτούμενες μετρήσεις και 

αναλύσεις θα γίνονται με ευθύνη του Αναδόχου, είτε με διακριβωμένο εξοπλισμό του 

Αναδόχου, βασιζόμενες σε εγκεκριμένες μεθόδους, είτε σε εξωτερικά  εξειδικευμένα 

εργαστήρια . 

 

Σε περίπτωση που παρουσιάζονται φαινόμενα απόκλισης των περιβαλλοντικών 

μετρήσεων από την νομοθεσία ή την ΑΕΠΟ του έργου, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 

να ζητήσει επιπλέον μετρήσεις ή αύξηση της συχνότητας σε οποιαδήποτε από τις 

μετρήσεις, χωρίς καμία αλλαγή του συμβατικού αντικειμένου. 

 

6. ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Αμοιβή του Αναδόχου 

 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου είναι αυτή που προκύπτει με βάση την Οικονομική 

του Προσφορά, και τις πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία ποσότητες υπηρεσιών που 

έχουν  παρασχεθεί ανά μήνα. 

Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας της ΜΠΑ θα είναι ανά 

τόνο εισερχομένων απορριμμάτων ΑΣΑ. 

Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας προμήθειας, εγκατάστασης και 

λειτουργίας της αναβαθμισμένης μονάδας επεξεργασίας και της προμήθειας των λοιπών 

υλικών θα γίνεται με βάση τον εγκεκριμένο πίνακα τμηματικών παραδόσεων - 

πληρωμών. 

Διασαφηνίζεται ότι στην ως άνω συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνεται 

οιανδήποτε δαπάνη αυτού ήθελε ανακύψει αναφορικά με την παροχή υπηρεσίας που 

αποτελούν το  αντικείμενο της παρούσας. 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά 

έξοδα, και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της 

παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση 

της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το επιχειρηματικό 

του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών.  

 

Η αµοιβή του αναδόχου για την αντικατάσταση εξοπλισµού και βελτιωτικών 

επεµβάσεων λειτουργίας και συντήρησης της ΜΠΑ, θα γίνει κατ’ αποκοπή, µετά την 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού µε την αµοιβή να µην υπερβαίνει την 

τιµή της προσφοράς του, που σε κάθε περίπτωση δε θα υπερβαίνει τη 

προϋπολογισθείσα. 

 

6.1 ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται ρήτρα αναθεώρησης, (Ν.4412/2016 άρθρο 132, 1α) , σε 

περίπτωση που : 



 

 

i. Καθυστερήσει η υπογραφή της σύμβασης για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο  

των  12  μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Τεχνικής – οικονομικής προσφοράς 

ii. Οι τιμές των καυσίμων αυξηθούν άνω του 15% της τιμής που ίσχυε την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

iii. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξηθούν άνω του 15% της τιμής που ίσχυε 

την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

Η ρήτρα αναθεώρησης θα υπολογίζεται με βάση τον δείκτη τιμών της ΕΛΣΤΑΤ που 

αφορά το συγκεκριμένο στοιχείο κόστους. 

 

6.2 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει (ανά μήνα) Λογαριασμούς 

Πληρωμής, που ελέγχονται και εγκρίνονται από την Δ.Υ εντός 30 ημερών. Ειδικότερα 

αναγράφονται: 

I. Το είδος των εργασιών. 

II. Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 

III. Το πληρωτέο ποσό 

IV. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξη του: 

1. Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών 

2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 

φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ  κλπ.), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι 

συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των 

μελών τους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την 

πληρωμή της απαίτησης. 

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 τα 

ΕΦΚΑ, 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. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω 

δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν 

του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τόκους υπερημερίας. 



 

 

Σιωπηρή έγκριση θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν παρέλθει ένας μήνας από την κατάθεση 

το λογαριασμού και δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση ή απόρριψη. Η έγκριση έκαστου 

λογαριασμού δίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Ο προσδιορισμός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται με βάση την μονάδα που θα δώσει 

ο Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά και τις αντίστοιχες ποσότητες υλικών που 

θα διαχειριστεί αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος. 

Ο προσδιορισμός της ποσότητας των υλικών σε μηνιαία βάση θα γίνεται από τον 

Ανάδοχο με βάση το «Ημερολόγιο Λειτουργίας». Το «Ημερολόγιο Λειτουργίας» θα είναι 

έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, του οποίου κάθε φύλλο ή ημερήσιο αρχείο  θα αντιστοιχεί 

σε μια εργάσιμη. Ο τύπος και το είδος του ημερήσιου ηλεκτρονικού αρχείου θα εγκριθεί  

από την αρμόδια υπηρεσία. Σε κάθε ημερήσιο αρχείο θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον 

οι ποσότητες  εισερχόμενων απορριμμάτων σε τόνους, όπως αυτές προκύπτουν από το 

ζυγιστήριο της εισόδου, τα στοιχεία των απορριμματοφόρων, και το φορτίο και η 

προέλευση έκαστου, καθώς και παρατηρήσεις για την ημερήσια λειτουργία της 

εγκατάστασης. Το ακριβές περιεχόμενο και ο τύπος του «Ημερολογίου Λειτουργίας» 

μπορεί να τροποποιείται από τον ανάδοχο με την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού ημερολογίου, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας ο 

υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου θα υπογράφει ψηφιακά το αρχείο της ημερήσιας 

λειτουργίας και θα το αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

αλληλογραφίας του υπεύθυνου της Ομάδα Επίβλεψης (ΟΕ). Εκείνος με τη σειρά του, θα 

υπογράφει και αυτός ψηφιακά και θα αποστέλλει πίσω το ηλεκτρονικό αρχείο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του υπεύθυνου λειτουργίας του Αναδόχου. Εάν 

εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού 

αρχείου του ημερολογίου, αυτό δεν έχει υπογραφθεί από τον υπεύθυνο της ΟΕ, τότε 

όσον αφορά τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτό θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριμένο.  

Σε περίπτωση χρήσης έντυπου ημερολογίου, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας ο 

υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου και ο υπεύθυνος της Ομάδα Επίβλεψης (ΟΕ) θα 

υπογράφουν το ημερολόγιο λειτουργίας. Εάν εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία συμπλήρωσης του ημερολογίου, αυτό δεν έχει υπογραφθεί από τον 

υπεύθυνο της ΟΕ, τότε όσον αφορά τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτό θεωρείται σιωπηρώς 

εγκεκριμένο 

Σε περίπτωση διαφωνίας του υπευθύνου της ΟΕ με τα αναγραφόμενα μιας ημέρας, 

εντός πέντε ημερών πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως στον ανάδοχο τις αντιρρήσεις 

του τεκμηριωμένα. Στην πράξη αυτή της ΔΥ ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση 

απευθυνόμενη στην Προϊστάμενη Αρχή. Το ηλεκτρονικό αρχείο για το ημερολόγιο του 

έργου θα τηρείται σε υπολογιστή εντός της ΜΠΑ. 

15 ημέρες μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα λειτουργίας (π.χ. τη 16η ημέρα του 

Απρίλη για το μήνα λειτουργίας Μάρτιο, τη 16 μέρα του Μάη για το μήνα λειτουργίας 

Απρίλιο κοκ), ο Ανάδοχος υποβάλλει λογαριασμό ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις 

ποσότητες απορριμμάτων που αντιστοιχούν σε ημέρες «Ημερολογίου Λειτουργίας» που 

έχουν εγκριθεί εγγράφως ή σιωπηρώς. Σε περίπτωση διαφωνιών της προηγούμενης 

παραγράφου, οι ημέρες στις οποίες αναφέρονται οι διαφωνούντες δεν περιλαμβάνονται 

στον λογαριασμό, μέχρι επίλυσης των διαφωνιών. 



 

 

Ο λογαριασμός πρέπει να συνοδεύεται από τις ημερήσιες εκτυπώσεις της 

γεφυροπλάστιγγας. Ημέρες για τις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις, 

αφαιρούνται από το λογαριασμό μέχρι τη προσκόμιση των αντίστοιχων εκτυπώσεων. Η 

ΔΥ ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα και το σύστημα παραγωγής των εκτυπώσεων. Ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει όποιες υποδείξεις της ΔΥ τόσο στη 

γεφυροπλάστιγγα όσο και στο σύστημα εκτυπώσεων. Μετά την εφαρμογή των 

υποδείξεων τα αποτελέσματα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά και δεν μπορούν να 

αποτελέσουν αντικείμενο αντιρρήσεων ή διαφωνιών. 

Η  αμοιβή του αναδόχου που αφορά  την προμήθεια  εξοπλισμού  - υλικών  θα  

πραγματοποιείται με βάση τον εγκεκριμένο πίνακα τμηματικών παραδόσεων – 

πληρωμών. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 

50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 

άρθρο 200. 

Και σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα προσκομίζει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

προκειμένου να γίνει η πληρωμή του. Σε κάθε  περίπτωση  τα  απαιτούμενα  

δικαιολογητικά  για  την πληρωμή του Αναδόχου θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν.4412/2016 άρθρο 200. 

 

6.3 ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα 

διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με 

την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

7.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

ίση προς το 5% του συνολικού προϋπολογισμού προσφοράς. 

Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη 

σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται 

απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα επιμεριστεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο θα αφορά  την 

παροχή υπηρεσιών (άρθρα τιμολογίου ΑΤ1 & ΑΤ2) και το δεύτερο τμήμα της θα αφορά 

την προμήθεια (άρθρα τιμολογίου ΑΤ3 έως ΑΤ7). Η εγγυητική θα απομειώνεται 

σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παρ.5.1.4. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο σταδιακά και ειδικότερα: 

• Για το τμήμα της σύμβασης που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών 

θα επιστραφεί  μετά την  οριστική παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας σύμφωνα  

με το άρθρο 11.4 της παρούσας. 

• Για το τμήμα της σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών, θα επιστρέφεται 

σταδιακά ανά έτος, ανάλογα των ποσοτήτων των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Το 10% 



 

 

της κάθε φορά απομειούμενης  αξίας της εγγύησης, θα παρακρατείται μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης και θα επιστρέψει στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή. 

 

7.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολο τους χωρίς 

καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης 

και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την 

εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς 

την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης 

εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωση του προς τον εγγυητή. 

 

8. ΕΚΠΤΩΣΗ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για το παρών θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 203, 204,207 και 218 του 

Ν.4412/2016. 

O Ανάδοχος κηρύσσετε έκπτωτος σύμφωνα με τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  203  του  

Ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2 της διακήρυξης. 

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση της Π. Α., όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 

Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της καθημερινής 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του 

Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις. Η συστηματική  υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης 

του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία 

έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται 

η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

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. 

Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν 

την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος 

και ο Σύνδεσμος θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να 

επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο 

Ανάδοχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι 

συνθήκες να ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν πρόσθετες 

δαπάνες θα εγκριθούν από τον Σύνδεσμο). 



 

 

Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση 

εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον Σύνδεσμο αμέσως ή 

το αργότερο εντός είκοσι ( 20) ημερών κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι 

δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ 

ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή 

με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στα 

απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει άμεσα στον Σύνδεσμο γραπτή λεπτομερή αναφορά 

των ενεργειών αυτών. Ο Σύνδεσμος θα είναι υπεύθυνος για το κόστος των μέτρων 

έκτακτης ανάγκης με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε 

σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται 

είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο 

σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή 

ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και 

το προσωπικό του. 

Στον Ανάδοχο είναι δυνατόν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες του ή ο προς προμήθεια εξοπλισμός 

παρασχεθούν 

/παραδοθούν με υπαιτιότητα του μετά την λήξη της σύμβασης ή της παράτασης που 

του χορηγήθηκε. 

Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 

4412/2016 και το άρθρο 5.2 της διακήρυξης. 

 

9. ΑΡΘΡΟ 8: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω 

πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης, παραγράφονται μετά την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε 

τρόπο λύση της σύμβασης. 

 

10. ΑΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

10.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη με 

επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που 

απορρέουν από τη Σύμβαση. 



 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που συνιστούν στη 

βέλτιστη απόδοση και λειτουργία της Μονάδας (δεσµευτικά µεγέθη της εγκατάστασης). 

Θα πραγµατοποιείται µηνιαίος έλεγχος απόδοσης της εγκατάστασης για τον έλεγχο της 

µείωσης βάρους-υγρασίας. Συγκεκριµένα:  

  

Α) Θα πρέπει να επιτυγχάνεται σύµφωνα και µε τους Π.Ο του Έργου, σε ετήσια βάση, 

µείωση του βάρους των εισερχοµένων απορριµµάτων κατά 25% τουλάχιστον. Ο 

έλεγχος της µείωσης του βάρους θα πραγµατοποιείται σε µηνιαία βάση µε βάση τα 

ζυγολόγια εισόδου και εξόδου στη µονάδα. Εφόσον στον ετήσιο υπολογισµό µείωσης 

βάρους διαπιστωθεί ότι σε ετήσια βάση δεν έχει επιτευχθεί η επιθυµητή µείωση βάρους 

ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε το κόστος εισόδου της πλεονάζουσας ποσότητας στο 

ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων µε βάση το τρέχων gate fee του ΧΥΤΑ και το οποίο θα αποδίδεται 

στον ΕΣ∆ΑΚ εντός τριµήνου από την υποβολή της ρήτρας.  

  

Β) Η τελική υγρασία του βιοξηραµένου προϊόντος θα είναι µικρότερη του 20% σε υγρή 

βάση της αρχικής απορριµµατικής µάζας. Η τελική υγρασία δύναται να είναι 

μεγαλύτερη του 20% και μέχρι 30% μόνο εάν τα εισερχόμενα απορρίμματα 

εμφανίζουν υγρασία μεγαλύτερη του 50%  

 

  

Γ) Η δεµατοποίηση του βιοξηραµένου προϊόντος θα πρέπει µε βάση και τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου, να εξασφαλίζει συµπίεση μεγαλύτερη ή ίση από 0,8 

tn/m3. Τα εξερχόµενα βιοξηραµένα απορρίµµατα θα εξέρχονται πάντα δεµατοποιηµένα 

στον επιθυµητό βαθµό συµπίεσης και θα µεταφέρονται µε κατάλληλα για το λόγο αυτό 

οχήµατα στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Χύδην µεταφορά του εξερχόµενου προϊόντος δεν 

επιτρέπεται παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο κατόπιν της εγκρίσεως της 

∆TΥ. Σε περίπτωση µη επίτευξης του επιθυµητού βαθµού συµπίεσης σε µηνιαία βάση, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να αιτιολογήσει την µη επίτευξη και να προβεί σε διορθωτικές 

ενέργειες και προτάσεις που δύναται να υλοποιηθούν κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας.  

  

∆) Θα εξασφαλίζεται παραµονή και αερισµός στο χώρο της βιοξήρανσης κατ’ ελάχιστον 

14 ηµέρες σε 24ωρη βάση. 

 

Σε περίπτωση που συνδυασµένες δραστηριότητες κοινωνικών οµάδων δεν επιτρέπουν 

την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος 

και ο Σύνδεσµος  θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να 

επιστρέψουν οι εργασίες στην οµαλότητα. Κατά την διάρκεια τέτοιας περιόδου ο 

Ανάδοχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µέχρι οι 

συνθήκες να οµαλοποιηθούν.  

  

Την ευθύνη για οµαλή λειτουργία µε προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση 

εργασιακών προβληµάτων µε το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος  

  



 

 

Σε περίπτωση επιβολής προστίµου στην εγκατάσταση που οφείλεται σε 

περιβαλλοντικούς λόγους, το πρόστιµο θα επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. Γενικότερα ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί την εγκατάσταση µε το βέλτιστο περιβαλλοντικό 

τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται οχλήσεις.  

  

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής (πέραν της προθεσµίας πληρωµής τους) των 

τρεχόντων λογαριασµών ΟΚΩ (∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΗ) οι οποίοι βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο, ο ΕΣ∆ΑΚ διατηρεί το δικαίωµα: •  µη πληρωµής του τρέχοντος µηνιαίου 

λογαριασµού υπηρεσιών του Αναδόχου έως και την αποδεδειγµένη εξόφληση των 

οφειλοµένων. Για την καθυστέρηση πληρωµής του λογαριασµού αυτού, ο Ανάδοχος δε 

θα δικαιούται τόκους υπερηµερίας αφού η καθυστέρηση πληρωµής του λογαριασµού, 

θα είναι µε δική του υπαιτιότητα. •  παρακράτησης των οφειλόµενων ποσών από το 

τρέχοντα µηνιαίο λογαριασµό λειτουργίας της Μονάδας, ώστε να µη δηµιουργείται 

κίνδυνος διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του 

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από 

τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας 

σχετικές οδηγίες. 

Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα 

τα μηχανήματα, εγκαταστάσεις, έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει όλες 

τις απαραίτητες διαδικασίες (σύνταξη μελετών, προετοιμασία φακέλου, υποβολή 

φακέλου στις υπηρεσίες κλπ) για τη λήψη τυχόν αδειών που θα απαιτηθούν για την 

ορθή λειτουργία της ΜΠΑ (π.χ. ανανέωση ή τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων, 

ανανέωση ή τροποποίηση άδειας λειτουργίας κλπ.)  

 

10.2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 

προκειμένου να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, 

όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από 

ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου. 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των 

περιπτώσεων νόμιμης ανάθεσης σε συγγενική εταιρεία ή νόμιμης υπεργολαβίας. Για τις 

περιπτώσεις αυτές ενημερώνεται η ΔΥ. 

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 του εργοδότη, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. 



 

 

 

10.3 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 

(και τους προστεθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην 

ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του 

κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο 

που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Σε 

αυτή την περίπτωση υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και 

με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους . 

 

10.4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 

επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή από τις υπηρεσίες του 

εργοδότη με την βοήθεια/καθοδήγηση του Αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του συντάκτη και σε 

περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού 

και του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων. 

 

10.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του 

υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) 

και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, κλπ., 

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 στον Εργοδότη όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

 



 

 

10.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση 

νομοθεσία (σε ΕΦΚΑ κλπ.), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

 

 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου, 

έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους 

για: σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή 

και ζώα, που προκαλούνται καθ' όλη την διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, 

οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη της σύμβασης. 

Εάν μετά την ημερομηνία περάτωσης των έργων, προκύψει ανάγκη επισκευής, 

συντήρησης, ή άλλης σχετικής ρύθμισης, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του 

συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της 

αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι με τους ίδιους 

όρους, όπως και η αρχική και με διάρκειά της όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των 

εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λ.π. 

Ο Εργοδότης, το εν γένει προσωπικό του Συνδέσμου και οι Σύμβουλοί του θεωρούνται 

τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης 

ευθύνης έναντι αλλήλων (crossliability). Η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 

αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου, του Εργοδότη και του 

προσωπικού τους, στην περίπτωση, που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω προσώπων και η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να καταβάλει κάθε ποσό 

εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη 

μέσα στα όρια των ποσών, που αναφέρονται κατά περίπτωση σαν ανώτατα όρια 

ευθύνης των ασφαλιστών. 

Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται 

και να λαμβάνει υπ' όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, 

Κανονισμών κ.λπ., που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα (π.χ. ΝΔ. 

400/70, Ν.489/76, Ν1256/82, Ν.1418/84, ΠΔ.609/85, ΠΔ 218/99 κ.λπ.). 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, 

απαλλαγές κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση από τον Εργοδότη. 



 

 

 

Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από την Σύμβαση, ιδιαίτερα 

σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, 

εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ. και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα πέρα από τα 

ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που έχει συνομολογήσει κριθούν μη 

ικανοποιητικές από τον Εργοδότη, ο Εργοδότης δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με 

δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (έντοκα με τον 

νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν, είτε με 

κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 

Αναδόχου. 

 

Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές τα οφειλόμενα ποσά των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης, για να αποφύγει 

ενδεχόμενη ακύρωσή του ασφαλιστηρίου , δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 

στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν 

του, σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

 

Ο Εργοδότης επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λπ. του 

Αναδόχου κάθε ποσό, που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές, λόγω 

εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. 

 

10.7 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 

του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με 

τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

 

10.8 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει 

να αποστέλλονται κατ' αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με 

συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα. 

 



 

 

10.9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να πραγματοποιεί αλλαγές στην εγκατάσταση που 

παρέλαβε (εκτός βέβαια από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στα παρόντα τεύχη) 

χωρίς την έγκριση του Κυρίου του Έργου.  

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις και 

αλλαγές στο πλάνο λειτουργίας, στον εξοπλισμό, στην κτιριακή εγκατάσταση και στην 

ηλεκτρική εγκατάσταση, λόγω γήρανσης του εξοπλισμού, κοινοποιώντας τους λόγους 

των προτάσεων και τις επερχόμενες βελτιώσεις στην Εγκατάσταση.  

Οι τροποποιήσεις αυτές θα συνοδεύονται αυστηρά από τεχνοοικονομική έκθεση 

τεκμηρίωσης του αναδόχου και για την πραγματοποίηση τους απαιτείται η έγκριση του 

ΚτΕ. 

 

Σε περίπτωση έγκρισης από τον Κύριο του Έργου αλλαγής τμήματος του υφιστάμενου 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή αλλαγής σε επίπεδο έργων Πολιτικού μηχανικού η 

προμήθεια του εξοπλισμού και υλικών θα βαρύνει τον Κύριο του Έργου και όχι τον 

Ανάδοχο λειτουργίας της μονάδας.  

 

10.10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Όσον αφορά στα ανταλλακτικά που υπάρχουν κατά την ημερομηνία έναρξης των 

εργασιών από τον ανάδοχο στη μονάδα, αυτά θα καταγραφούν σε λίστα και θα 

αγοραστούν από τον ανάδοχο με βάση τα τιμολόγια αγοράς και το ποσόν θα αφαιρεθεί 

από το πρώτο λογαριασμό.  

Κάθε φορά που θα γίνεται χρήση ενός ανταλλακτικού, αυτό θα αναφέρεται στη μηνιαία 

έκθεση και θα γίνεται  η παραγγελία του, ώστε η λίστα ανταλλακτικών του ΕΣΔΑΚ να 

είναι  πλήρης.   

Μετά το πέρας της σύμβασης, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά αυτής 

της λίστας ανταλλακτικών στον ΕΣΔΑΚ με τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια αγοράς, 

εγγυήσεις κ.λπ.), με δαπάνη για τον ΕΣΔΑΚ. Το ποσόν θα είναι το ίδιο με αυτό που 

αφαιρέθηκε από τον πρώτο λογαριασμό.  Πέραν των υλικών που θα παραλάβει ο 

Ανάδοχος μπορεί να έχει στην αποθήκη οποιοδήποτε άλλο ανταλλακτικό της κρίσης του, 

προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. 

 

10.11 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Ο Ανάδοχος κατά το στάδιο εισόδου και υποδοχής των απορριμματοφόρων να 

πραγματοποιεί όλους τους δυνατούς ελέγχους που θα αποτρέπουν την είσοδο μη 

επιτρεπόμενων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη κλπ). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εντοπίσει 

προσκόμιση αποβλήτων, των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται στη μονάδα, θα πρέπει 

τότε το μη αποδεκτό φορτίο να καταλογίζεται στο απορριμματοφόρο που το 

προσκόμισε, το οποίο θα έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την απομάκρυνση και 

νόμιμη διάθεσή του. 



 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβλέψει τη χρήση κάθε δυνατού μέσου ή διαδικασίας 

για την αποφυγή βλαβών από αντικείμενα που πιθανώς να περιλαμβάνονται στα οικιακά 

απόβλητα (π.χ. μικρά και μεσαίου μεγέθους μεταλλικά αντικείμενα, φιαλίδια γκαζιού 

κλπ) αλλά και από μη αποδεκτά απόβλητα που παρά τους ελέγχους θα εισέλθουν στη 

Μονάδα. 

Σε περίπτωση που παρά ταύτα θα εισέλθουν στη μονάδα μη αποδεκτά απόβλητα, η 

ευθύνη απομάκρυνσης και διάθεσής τους θα ενημερώσει τον ΕΣΔΑΚ και θα λάβει εντολή 

απομάκρυνσης τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση. Επιπλέον όμως, 

εφόσον εισέλθει ογκώδες η μη αποδεκτό απόβλητο στη μονάδα με τρόπο που δεν 

μπορεί να ελεγχθεί και προκληθεί τέτοια βλάβη που θα οδηγήσει σε παύση λειτουργίας 

της Μονάδας (π.χ. κρυμμένο σε σακούλα απορριμμάτων) τότε δεν θεωρείται 

υπαιτιότητα του Αναδόχου, και 

α) ο Ανάδοχος θα επισκευάσει τη βλάβη με δικά του έξοδα και θα απομακρύνει το μη 

αποδεκτό απόβλητο με δική του ευθύνη. 

β) ο Ανάδοχος δεν θα πληρώσει τις σχετικές ρήτρες για όσες μέρες δε λειτουργεί η 

μονάδα. Η μεταφορά των απορριμμάτων σε αυτή όμως την περίπτωση θα γίνεται μέσω 

του ΣΜΑ, οπότε οι δαπάνες μεταφοράς θα βαρύνουν το δήμο Ηρακλείου.  

 

10.12 ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τυχόν πλεονάζουσες ποσότητες απορριμμάτων, που δεν μπορούν να αποθηκευτούν 

προσωρινά για να γίνει αργότερα επεξεργασία τους στην εγκατάσταση 

προεπεξεργασίας, θα οδηγούνται στο ΣΜΑ Ηρακλείου και εν συνεχεία στον ΧΥΤΑ.  

 

 

11. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Θα διενεργείται περιοδικός έλεγχος της εγκατάστασης όπως περιγράφεται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο του τεύχους τεχνικής περιγραφής και θα αφορά: 

1.Την Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 

2. Την Εγκατάσταση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας 

3. Την Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Γερανογέφυρας – Κλαρκ) 

4. Την Διακρίβωση της Γεφυροπλάστιγγας 

5. Τον περιοδικό έλεγχο του Υποσταθμού Μέσης Τάσης 

6. Τον περιοδικό έλεγχο του Η/Ζ 

7. Τον περιοδικό έλεγχο του αεροσυμπιεστή 

   

12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Σε περίπτωση υπογραφής νόμιμων συμβάσεων ανάληψης επί μέρους υπηρεσιών από 

τρίτους ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει σχετική αίτηση και δήλωση των δύο 

μερών συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες για την επι μέρους υπηρεσία νόμιμες άδειες. 

Η υπηρεσία θα διενεργήσει τον έλεγχο και θα δοθεί η τελική έγκριση. (Για παράδειγμα 



 

 

ο μεταφορές των επεξεργασμένων απορριμμάτων θα πρέπει να διαθέτει τις 

απαιτούμενες άδειες μεταφοράς.)  

Επίσης θα προσκομίσει λίστα διακριβωμένων εργαστηρίων για την παραλαβή της 

δειγματοληψίας και την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων φυσικοχημικών, χημικών 

και περιβαλλοντικών αναλύσεων. Η υπηρεσία θα διενεργήσει τον έλεγχο και θα δοθεί η 

τελική έγκριση για τη λίστα. 

 

13. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο 

το προσωπικό που θα απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί κοινωνικών ασφαλειών. Ο Ανάδοχος εκτός από την ασφάλιση των υλικών και 

εξοπλισμού, που αναφέρεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ., υποχρεώνεται να 

προβεί σε ασφάλιση κατά παντός κινδύνου καθώς και σε ασφάλιση αστικής ευθύνης 

από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 

(κατασκευή και 2ετή λειτουργία η όσον παραταθεί). 

 

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου 

 

Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή, μερική ή 

ολική, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. τυχαία 

περιστατικά, σφάλματα μελέτης ή και κατασκευής, manufactures risk, ελαττωματικά 

υλικά, λανθασμένη εργασία, κλπ.) με εξαίρεση τους κινδύνους από ανωτέρα βία, όπως 

αυτή έχει νομολογηθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. 

Η ασφάλιση θα είναι στη συνολική σημερινή αξία του εξοπλισμού (κτίρια, εξοπλισμός, 

υλικά, υπηρεσίες κλπ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, 

σύμφωνα με την πραγματική αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώματος της υπασφάλισης. 

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 

 

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου, 

έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους 

για: σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ή 

και ζώα, που προκαλούνται καθ' όλη την διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 

συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, 

οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη της σύμβασης (άρθρο 13, της 

Ε.Σ.Υ.), δηλαδή με την παράδοση της εγκατάστασης στον ΕΣΔΑΚ μετά την 3ετή 

λειτουργία.  



 

 

Εάν μετά την ημερομηνία περάτωσης των έργων, προκύψει ανάγκη επισκευής, 

συντήρησης, ή άλλης σχετικής ρύθμισης, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του 

συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της 

αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων. Η ασφάλιση αυτή πρέπει να είναι με τους ίδιους 

όρους, όπως και η αρχική και με διάρκειά της όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των 

εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λ.π. 

Ο Εργοδότης, το εν γένει προσωπικό του Συνδέσμου και οι Σύμβουλοί του θεωρούνται 

τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης 

ευθύνης έναντι αλλήλων (crossliability). Η ασφαλιστική εταιρεία  είναι υποχρεωμένη να 

αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου, του Εργοδότη και του 

προσωπικού τους, στην περίπτωση, που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω προσώπων και η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να καταβάλει κάθε ποσό 

εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λ.π., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη 

μέσα στα όρια των ποσών, που αναφέρονται κατά περίπτωση σαν ανώτατα όρια 

ευθύνης των ασφαλιστών. 

Στο ασφαλιστήριο των παραπάνω παραγράφων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι : 

- Ο Εργοδότης θα είναι συνασφαλισμένος. 

- Τα ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν, τροποποιηθούν, ή λήξουν χωρίς 

την γραπτή, με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση 

της ασφαλιστικής εταιρείας τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον Εργοδότη. 

- Ο Εργοδότης, το προσωπικό του καθώς και όλοι οι Σύμβουλοι και συνεργάτες 

του, θεωρούνται τρίτα σαν πρόσωπα. 

- Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Κρήτης, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη 

προστήσαντος). 

- Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στον Εργοδότη τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

ή Βεβαίωση Ασφάλισης έως την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου , τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης. Διαφορετικά ο 

Εργοδότης, χωρίς ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με 

ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής του, στο όνομα για λογαριασμό και με δαπάνες 

του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για 

λογαριασμό του, σαν πληρεξούσιος. 

- Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και εάν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλισθεί 

έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων ως προς την αστική ευθύνη  έναντι τρίτων από 

τον Εργοδότη και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων υποβάλλεται από τον ανάδοχο στον 

Εργοδότη δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την 

εγκατάσταση του Αναδόχου επί τόπου του έργου, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί 



 

 

πρώτα. Τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για 

την κάλυψη της αστικής ευθύνης του Αναδόχου, λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν 

εργασιών συντήρησης, επισκευής, ή άλλης σχετικής ρύθμισης μέσα στα πλαίσια των 

συμβατικών υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από την 

έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λ.π. 

 

14. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Κατά τη σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται 

και να λαμβάνει υπ' όψη τις διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, 

Κανονισμών κ.λ.π., που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα (π.χ. ΝΔ. 

400/70, Ν.489/76, Ν1256/82, Ν.1418/84, ΠΔ.609/85, ΠΔ 218/99 κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, οι εξαιρέσεις, 

απαλλαγές κ.λ.π., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση από τον 

Εργοδότη. 

Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου, που απορρέουν από την Σύμβαση, ιδιαίτερα 

σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, 

εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα πέρα από τα 

ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη 

ικανοποιητικές από τον Εργοδότη, ο Εργοδότης δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με 

δαπάνες του Αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (έντοκα με τον 

νόμιμο τόκο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν, είτε με 

κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 

Αναδόχου. 

Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους 

ασφαλιστές τα οφειλόμενα ποσά των ασφαλίστρων, ο Εργοδότης, για να αποφύγει 

ενδεχόμενη ακύρωσή του ή των ασφαλίστρων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα 

στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν 

του, σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

 

Ο Εργοδότης επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ.λ.π. 

του Αναδόχου κάθε ποσό, που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές, 

λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω 

ασφαλιστηρίων. 

 



 

 

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

15.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα 

να τις παραδώσει. 

 

15.2 ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον 

Ανάδοχο. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και τα 

οριζόμενα στα άρθρα 4.1, 4.2, 4.3 της παρούσας. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα του 

διμήνου από  την υποβολή του λογαριασμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016 και Ν.4152/2013. Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός διμήνου, η 

Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη μετά από έγγραφη όχληση σύμφωνα με το Ν. 

4152/2013. 

Στο βαθμό που σε ένα μήνα από την ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού από την 

Ομάδα Επίβλεψης, ο Ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί, τότε έχει το δικαίωμα να διακόψει 

την παροχή υπηρεσιών και να απαιτήσει τόκους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

16. ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 

 

16.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Tα 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 την παρ. 1.1 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 της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει 

μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη 

διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

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 εργοδότης μπορεί να 

κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

17. ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 133 ΤΟΥ Ν 

4412/2016) 

 

Γενικά ισχύει το άρθρο 133 του Ν,4412/16. 

 

Εάν δροµολογηθεί σύµφωνα µε τον ΠΕΣ∆ΑΚ η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός της 

ΜΠΑ µε νέα Εργολαβία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργαστεί απρόσκοπτα 

µε τον έτερο εργολήπτη εφόσον κριθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δυνατή η 

συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας. Σε αντίθετη περίπτωση διακόπτεται η σύµβαση 

λειτουργίας της ΜΠΑ, χωρίς αποζηµίωση στον Ανάδοχο.  

 

Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει 

λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους, η σύμβαση παρατείνεται 

αυτοδικαίως μέχρι εξάντληση των ποσοτήτων.  

 

17.2 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση 

εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή 

υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 

λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την 

δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης 

Αρχής. 

 

17.3 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 219 ΤΟΥ Ν 4412/2016) 

∆ύο µήνες πριν τη λήξη  της Σύµβασης θα γίνει τεχνική και οικονοµική αξιολόγηση του 

συνόλου της εγκατάστασης από ανεξάρτητο αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (ο οποίος 

αποδεδειγµένα θα διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία αξιολόγησης έργων) της επιλογής 

του ΕΣ∆ΑΚ µετά από εισήγηση της ∆Υ στην Προϊσταµένη Αρχή (Ε.Ε. ΕΣ∆ΑΚ). Σε 



 

 

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί τον επιλεγµένο αξιολογητή θα πρέπει να 

εκφράσει εγγράφως και αναλυτικά τις αντιρρήσεις του εντός πέντε εργάσιµων ηµερών 

από κοινοποιήσεως της σχετικής απόφασης και σε περίπτωση που αυτές κριθούν 

εύλογες και ισχυρές ο ΕΣ∆ΑΚ είναι υποχρεωµένος να επιλέξει άλλο αξιολογητή. Η τεχνική 

αξιολόγηση της εγκατάστασης θα γίνει µε δεδοµένη την ηλικία αυτής συνυπολογίζοντας 

τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια των 

κατασκευαστών, συνεκτιµώντας ότι ο Ανάδοχος είχε την υποχρέωση αφενός την καλή 

λειτουργία και τακτική και έκτακτη συντήρησή της και αφετέρου την έγκαιρη 

αποκατάσταση των βλαβών, σε οποιοδήποτε λόγο και αν οφείλονται, εκτός της φυσικής 

φθοράς αυτού λόγω παλαιότητας αλλά και την αντικατάσταση όποιου µέρους της 

εγκατάστασης απαιτηθεί λόγω οποιασδήποτε φθοράς µε δαπάνες του. Σε περίπτωση 

που η ίδια παροχή υπηρεσιών επαναληφθεί από τον ίδιο ανάδοχο συµφώνα µε τις 

διατάξεις του αντίστοιχου άρθρου  της ΕΣΥ, η αξιολόγηση θα γίνει αντιστοίχως 2 µήνες 

πριν το στο πέρας της τελευταίας σύµβασης.   Ο αξιολογητής θα υποβάλλει αναλυτική 

τεχνοοικονοµική πρόταση και αναλυτικό δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα εκπόνησης για τις 

όποιες πιθανές τεχνικές επεµβάσεις κρίνει ότι απαιτούνται στην εγκατάσταση. Οι 

προτάσεις του αξιολογητή θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές αναντίρρητα και από τον 

Ανάδοχο και από τον ΕΣ∆ΑΚ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του να προβεί 

αναντίρρητα στην πλήρη προταθείσα εµπρόθεσµα αποκατάσταση των παρατηρήσεων 

του αξιολογητή , µετά την οποία ο ανεξάρτητος αξιολογητής θα βεβαιώσει την 

ικανοποίηση ή µη των προτάσεων του. Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο Ανάδοχος δεν 

εκπλήρωσε πιστά τις υποχρεώσεις του, ο ΕΣ∆ΑΚ θα προβεί στην παρακράτηση των 

εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. Οι δαπάνες για τον ανεξάρτητο 

αξιολογητή θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Εργοδότη. 

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του 

Αναδόχου που εκδίδεται από την Δ.Υ. όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των 

παραδοτέων από τον Ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του 

υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός 2 

μηνών από την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

Παράλληλα συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής του 

εξοπλισμού και των μηχανημάτων και των λοιπών υποδομών του ΧΥΤΑ. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται τμηματικά στον Ανάδοχο σύμφωνα με το 

Άρθρο 5.1 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Η ολοκλήρωση του αντικειμένου της προμήθειας πιστοποιείται  μετά  την ολοκλήρωση 

του αντικειμένου της προμήθειας του εξοπλισμού και των υλικών, με βεβαίωση που 

εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή. Εντός μηνός η  επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει οριστικά 

το αντικείμενο της προμήθειας και επιστρέφεται η αντίστοιχη εγγυητική. 

 

18. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στο άρθρο 205 του Νόμου 4412/16. Η διοικητική και η δικαστική 



 

 

διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στο Νόμο. 

 

19. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

19.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή το Ελληνικό και το 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ιδίως το θεσμικό πλαίσιο όπως ορίζεται στην διακήρυξη. 

Ειδικότερα για την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικό με τους χώρους υγειονομικής 

ταφής απορριμμάτων και γενικότερα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

  

19.2 ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη 

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. 

 

 

 

             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο                                                                                                                                                                                                              

 

   ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ                                              ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ   

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ 

 

                                                                                      ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ  

                                                                                                                                                     

                                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. 

  

  

 


