
                                                                                                       

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στις Αχαρνές σήμερα  20, του μηνός Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ., 

στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κ.  Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «Εργοδότης» 

και 

1. η κα. Σοφία Τσαλίδου νόμιμη εκπρόσωπος, της εταιρείας «ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», (Α.Φ.Μ.: 

800330273, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων και έδρα στην οδό Νικομήδειας 16, 136 72 Αχαρνές), , κάτοχο 

του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΚ 816650/18-12-2013 Τ.Α. ΑΧΑΡΝΕΣ, που θα αποκαλείται 

εφεξής στην παρούσα «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 72 του Ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως της παρ. 2γ του άρθρου 32. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016. 

5. Την με αρ. πρωτ. 7169/04-08-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ) σύμφωνα με την οποία, ο Δήμος Αχαρνών κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

6. Την με αρ. πρωτ. 628/28-01-2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 

Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) σύμφωνα με την οποία, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης του Δήμου Αχαρνών. 

7. Την με αριθμ. 03/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

8. Το με αρ. πρωτ. 12975/14-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που 

αφορά στην ανάγκη των υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς & διάθεσης σύμμικτων αποβλήτων. 

9. Το με αρ. πρωτ. 14060/16-02-2022 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 19385/01-03-2022 βεβαίωση πρόβλεψης πίστωσης για τη διάθεση πίστωσης 

συνολικού ποσού 74.370,24 €, σε βάρος του Κ.Α. 20-6142.010,  στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
 

 
 
 
 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»  
 

 
 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 62875ab22b1cceec6f7479f4 στις23/05/22 08:36





11. Την με αρ. 62/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της 

προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση των ανωτέρω υπηρεσιών, στην 

έγκριση της ανωτέρω μελέτης και στην συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων. 

12. Την με αρ. πρωτ. 23110/11-03-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία 

«ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.». 

13. Την με αρ. πρωτ. 28445/29-03-2022 προσφορά της εταιρείας «ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.». 

14. Το με αρ. πρωτ. 35472/14-04-2022 πρακτικό της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση. 

15. Την με αρ. 235/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση τού 

ανωτέρω πρακτικού και στην ανάθεση των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς σύμμικτων 

αποβλήτων, στην εταιρεία «ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.». 

16. Την με αρ. 244/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην παράταση 

προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών για τις υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης 

σύμμεικτων αποβλήτων. 

17. Την με αρ. πρωτ. 41127/06-05-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 
Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «Ανάδοχο», τις υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς & διάθεσης 

σύμμεικτων αποβλήτων, συνολικού ποσού 74.370,24 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά 

ως εξής: 

 

Η «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την εκτέλεση των  ανωτέρω υπηρεσιών με τους κατωτέρω όρους: 

Άρθρο 1. 

Η «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την αποκομιδή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία 

(ενδεικτικά: απομετάλλωση/αποπέτρωση/κοπή/θρυμματισμό/λειοτεμαχισμό) και την τελική διάθεση των 

επεξεργασμένων υλικών που περιέχονται στο ρεύμα των ανάμεικτων κλαδεμάτων σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένες μονάδες (πχ. ενεργειακής αξιοποίησης), είτε απ'ευθείας, είτε μέσω αδειοδοτημένων προς 

τούτο συνεργατών του. Τα υλικά αυτά εκτρέπονται κατ' αυτό τον τρόπο από την ταφή.  

Α/Α Είδος CPV Μον. Μέτρ. Ποσ. Τιμή  
Μον. Σύνολο 

1. 
Υπηρεσίες αποκομιδής και  
μεταφοράς & διάθεσης 
σύμμεικτων αποβλήτων. 

90511100-3   Τόνος 1.764 34,00 59.976,00 

Μερικό σύνολο: 59.976,00 

Φ.Π.Α. 24 %: 14.394,24 

Γενικό σύνολο: 74.370,24 
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Η επεξεργασία των υλικών δύναται να γίνεται σε χώρους του Δήμου, με προσωπικό και εξοπλισμό 

της «Αναδόχου», καθώς και σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της «Αναδόχου» ή/και 

συνεργατών αυτής. 

Η «Ανάδοχος» υποχρεούται με δικό της προσωπικό και οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα έργου, 

λειοτεμαχιστής κλπ.) να προβαίνει στην αποκομιδή και μεταφορά των υλικών στις εγκαταστάσεις της 

«Αναδόχου» ή/και συνεργατών. Τα οχήματα θα εισέρχονται στη μονάδα ανακύκλωσης-ανάκτησης της 

«Αναδόχου» ή/και συνεργατών αυτής, όπου θα ζυγίζεται το κάθε όχημα και θα οδηγείται σε κατάλληλο 

χώρο προσωρινής αποθήκευσης. 

Η «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένη να αποτυπώσει τη διακίνηση των αποβλήτων που παραλαμβάνει 

στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να ενημερώσει σχετικά το Δήμο. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση 

να συντάξει το Ισοζύγιο Μάζας των αποβλήτων αυτών από την παραλαβή τους έως και την τελική διάθεσή 

τους. 

Η «Ανάδοχος» θα αναλάβει τη μεταφορά των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της με οχήματα, τα 

οποία θα διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυση των αποβλήτων 

στους δρόμους. 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση των εργασιών και την παράδοση των σχετικών 

παραστατικών (ζυγολόγια) στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, οι οποίες θα εκτελούνται 

τμηματικά ή στο σύνολό τους από την «Ανάδοχο» και θα περιλαμβάνουν μόνο υπηρεσίες που θα έχουν 

παρασχεθεί, συμπεριλαμβανομένου τις αμοιβές του προσωπικού (αμοιβές, ασφάλιση κ.λ.π.) και γενικώς 

όλων των δαπανών λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπών εξόδων της «Αναδόχου» που δεν 

αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένου και  του κόστους διαχείρισης και εναπόθεσης στον πάροχο 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Οικοδομικών Υλικών (ΑΕΚΚ).  

Άρθρο 2. 

Η «Ανάδοχος» θα μεταβαίνει σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με εντολές που 

θα της δίδονται από την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. 

 Για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων-οχημάτων από την ανάδοχο πρέπει να έχει ληφθεί 

υπ όψιν  η ιδιαιτερότητα και ιδιομορφία της περιοχής όπως κατάσταση δρόμων, πλάτος δρόμων κ.λ.π. Η 

«Ανάδοχος» δεν δύναται να ισχυριστεί ότι δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αποκομιδή σε σημεία του 

Δήμου, που της υπεδείχθησαν, λόγω αδυναμίας του εξοπλισμού της. 

Η «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την 

ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Η «Ανάδοχος» δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών, επικαλούμενη 

τυχόν δυσχέρειες, γιατί η προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να τις εκτελέσει στα χρονικά όρια 

της σύμβασης. 

Η «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένη να αποδεικνύει την ικανότητα των σύννομων τελικών αποδεκτών 

παραγωγής και διάθεσης  εναλλακτικού καυσίμου προς ενεργειακή αξιοποίηση, οι οποίοι θα διαθέτουν 
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την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια και θα διαθέτουν στην εγκατάστασή τους γεφυροπλάστιγγα με 

πιστοποιητικό διακρίβωσης από εγκεκριμένο οργανισμό κατά ΕΣΥΔ ή/και σε τελικό αποδέκτη 

ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, ο οποίος θα διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια και να είναι 

εγγεγραμμένος και καταχωρημένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του Ν. 

4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 

43942/4026/2016 (Β' 2992) όπως ισχύει. 

Άρθρο 3. 

 Η «Ανάδοχος» εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής. 

Άρθρο 4. 

Η αποκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα. Τα μηχανήματα και 

τα οχήματα που χρησιμοποιεί θα συντηρούνται από την «Ανάδοχο»  και θα είναι σε άριστη κατάσταση, 

έτοιμα  για χρήση. Στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές του 

προσωπικού, το κόστος των διοδίων, το κόστος του νόμιμου χώρου εναπόθεσης, τα καύσιμα (πετρέλαιο 

ελαιολιπαντικά – ορυκτέλαια) που καταναλώνονται κατά την λειτουργία – πορεία –μεταφορά, καθώς και 

κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της λειτουργίας των οχημάτων - 

μηχανημάτων. Η ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση με ανάλογο μηχάνημα ή φορτηγό όχημα σε 

περίπτωση βλάβης εντός 24 ωρών. 

Η «Ανάδοχος» οφείλει να χρησιμοποιήσει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό το οποίο θα  

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από αυτήν. Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου 

προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια 

εργασίας η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην απομένουν υπολείμματα στον χώρο συλλογής και να 

υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα συγκέντρωσης αυτών, όπως φτυάρια κλπ.. Στη συνέχεια θα 

πραγματοποιείται μεταφορά στη συνεργαζόμενη μονάδα επεξεργασίας του αναδόχου. 

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι η «Ανάδοχος» εκτελεί  το 

έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη αντισυμβατικής συμπεριφοράς να την κηρύξει 

έκπτωτη, αφού πρώτα την καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών να 

υποβάλλει τις απόψεις της εγγράφως. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η 

προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Η «Ανάδοχος» για αυτή την 

καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, άλλως ρητώς δηλώνει ότι 

παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξίωσής της. 

Η ανάδοχος υποχρεούται στην κάλυψη βλάβης ή ζημίας έναντι τρίτων καθώς και την επαναφορά 

του περιβάλλοντος στη πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας. Η ανάδοχος υποχρεούται στην 

αντικατάσταση με ανάλογο μηχάνημα ή φορτηγό όχημα σε περίπτωση βλάβης εντός 24 ωρών. 

Άρθρο 5. 
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Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως τις 30/06/2022 ή μέχρι την εξάντληση του 

οικονομικού αντικειμένου. 

Άρθρο 6. 

Η «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Άρθρο 7. 

Η «Ανάδοχος» οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

Άρθρο 8. 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα 

ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1.  Η με αρ. 03/2022 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

2. Η προσφορά της «Αναδόχου». 

Η «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης και 

προσκόμισε την με αρ. 837206 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 

2.399,04 €, (ποσοστό 4 % επί του προϋπολογισμού, χωρίς τυχόν έκπτωση και Φ.Π.Α.). 

Η «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

Η παρούσα σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε ένα (1) πρωτότυπο και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

           Για τον «Εργοδότη»                 Για την «Ανάδοχο» 
                        Ο Δήμαρχος Αχαρνών 
 
 
 

                  Σπυρίδων Βρεττός                                 Σοφία Τσαλίδου 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 62875ab22b1cceec6f7479f4 στις23/05/22 08:36




		2022-05-23T08:36:22+0300


		2022-05-23T08:42:33+0300
	AIKATERINI MARINI




