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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης 
υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της 
Δ.Κ Αχαρνών. Τα απόβλητα αυτά θα οδηγηθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης 
προς αξιοποίηση (ενδεικτικά: παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, φυτοχωμάτων, 
εναλλακτικών καυσίμων (pellet), compost).  
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών της 
διαχείρισης των αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, διαλογή κ.λ.π), έως και την 
τελική διάθεση αυτού. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των ανώτερων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των  29.986,00             
ευρώ χωρίς ΦΠΑ (37.182,64 ευρώ με ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του 
Δήμου Αχαρνών από τον ΚΑ: 20-6142.002 «Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών Δ.Κ 
Αχαρνών» του προϋπολογισμού του έτους 2022. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 
για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με 
αριθμητικούς κωδικούς: 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο. 
Περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της 
σύμβασης, θα διέπουν τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης υπολειμμάτων 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
90511100-3 Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών 

απορριμμάτων 
 

 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(ευρώ) 

Δαπάνη 
(ευρώ) 

1 

Υπηρεσίες αποκομιδής, 
μεταφοράς και διαχείρισης 
υπολειμμάτων καθαρισμού 

βλάστησης 

τόνος (tn) 1363 22,00 29.986,00 

Σύνολο 29.986,00 

Φ.Π.Α. 24% 7.196,64 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 37.182,64 

 

 



 

 

 

 

καθαρισμού βλάστησης της Δ.Κ Αχαρνών. Είναι αναγκαία η επιλογή οικονομικού φορέα που θα 
αναλάβει την αποκομιδή, μεταφορά και διαχείριση υπολειμμάτων καθαρισμού βλάστησης λόγω 
του όγκου αυτών σε συνδυασμό με την παρούσα υλικοτεχνική υποδομή της υπηρεσίας 
καθαριότητας, η οποία δεν επαρκεί για την άμεση απομάκρυνση του συνόλου των αποβλήτων 
αυτών. 
Άρθρο 2ο: Τεχνικές προδιαγραφές 
Συλλογή - Μεταφορά των αποβλήτων 
Τα υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης αποτελούνται κυρίως από κλαδιά, γρασίδι, φύλλα,  
κορμούς δένδρων κ.λ.π 
Η επεξεργασία των υλικών γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του οικονομικού 
φορέα ή/και συνεργατών αυτού. 
Η φόρτωση και μεταφορά των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα ή/και 
συνεργατών αυτού θα γίνεται με προσωπικό και οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα έργου, 
λειοτεμαχιστής κλπ.) του οικονομικού φορέα. Τα οχήματα θα εισέρχονται στη μονάδα 
ανακύκλωσης-ανάκτησης του οικονομικού φορέα ή/και συνεργατών αυτού, όπου θα ζυγίζεται το 
κάθε όχημα και θα εκδίδεται το αντίστοιχο ζυγολόγιο, το οποίο θα αποτελεί ένα από τα 
παραστατικά για την πληρωμή του αναδόχου.  
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την αποκομιδή, μεταφορά, τυχόν επεξεργασία (ενδεικτικά: 
διαλογή/κοπή/θρυμματισμό/λειοτεμαχισμό) και την τελική διάθεση των επεξεργασμένων υλικών 
σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες, είτε απ' ευθείας είτε μέσω αδειοδοτημένων προς τούτο 
συνεργατών του καθώς και το κόστος όλων των παραπάνω εργασιών. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω 
τελική διάθεση περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα και στο 
προϋπολογισμένο με το παρόν ποσό. 
Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να αποτυπώσει τη διακίνηση των αποβλήτων που 
παραλαμβάνει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και να ενημερώσει σχετικά το Δήμο.  
Ο οικονομικός φορέας και οι συνεργάτες του πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή 
(εξοπλισμό και εγκαταστάσεις) ώστε να παρέχουν την υπηρεσία που περιγράφεται στο παρόν. 
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει τη μεταφορά των αποβλήτων με οχήματα, τα οποία θα 
διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυση των αποβλήτων 
στους δρόμους. 
Άρθρο 3ο: Συμπληρωματικά στοιχεία 
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει: 
1) Να είναι εγγεγραμμένος και καταχωρημένος στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του 
άρθρου άρθρο 52 του νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/2021). 

2) Να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 
ασφαλιστικού ορίου τουλάχιστον 100.000 € ετησίως στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική 
κάλυψη αφορά σε αστική ευθύνη έναντι τρίτων και επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα 
κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου συμβάντος. 

3) Ο ίδιος ή οι συνεργάτες αυτού να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες.   
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής. 
 Το τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους 
οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους της συμβάσεως, θα πραγματοποιηθούν οι 
εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης αποβλήτων καθαρισμού βλάστησης του Δήμου 
Αχαρνών. 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
> Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
> Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία». 
> Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 
> 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», 
> 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 4 του π.δ. 118/07 (Α'150) 
> Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού 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., 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 της 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 
1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες" 
> 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. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 
> Του Ν. 4497/2016 (Α' 171) Άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)» 
> Του Ν.4555/18 « Πρόγραμμα Κλεισθένη » 
> Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) 
κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, 
Π.Δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα 
ισχύουν. 
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της υπηρεσίας 
3.1 Η δαπάνη των εργασιών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 37.182,64 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
3.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2022. 
3.3 Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 
Άρθρο 4ο: Συμβατικά Στοιχεία 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση παροχή 
υπηρεσίας, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω: 
> Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές. 
> Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
> Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
Άρθρο 5ο: Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης. 

5.1 Το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Οικονομική Επιτροπή) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της 
υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
5.2 Στον οικονομικό φορέα που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται 
ιδιοχείρως πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 6ο: Υπογραφή σύμβασης 
6.1 Ο οικονομικός φορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

6.2 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτηση του σχετικού συμφωνητικού στο κεντρικό 
ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων και διαρκεί δώδεκα (12) μήνες ή νωρίτερα μέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

Άρθρο 7ο: Παραλαβή της υπηρεσίας - επίβλεψη 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία: 



 

 

 

 

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Για τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος να 
παραδώσει στην υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τα σχετικά παραστατικά (ζυγολόγια) 
καθώς και συμπληρωμένο τον κάτωθι συγκεντρωτικό πίνακα: 
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Ποσότητα  
Αποβλήτου tn 
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Συλλογής & 
Μεταφοράς 
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Αποβλήτου 

Εργασία ανάκτησης/ 
Διάθεσης του 
Αποβλήτου στον τελικό 
αποδέκτη 

……………. …………… ……………… ………………. ………………… 
 
Άρθρο: 8ο Πληρωμές οικονομικού φορέα 
8.1 Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η πληρωμή 

της αξίας των υπηρεσιών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
8.2 Όλες οι πληρωμές του οικονομικού φορέα υπόκεινται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, 

τέλη, δασμούς, και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ. κατά τις κείμενες 
διατάξεις που ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

8.3 Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο 
όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των δήμων" και σύμφωνα με τη διαδικασία παραλαβής και με την έκδοση των 
σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση των αντιστοίχων απαραιτήτων δικαιολογητικών 
πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του 
πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

8.4 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραδόσεις. 
8.5 Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από ίδιους πόρους. 
Άρθρο 9°: Αθέτηση όρων συμφωνίας 
Η από μέρους του οικονομικού φορέα αθέτηση όρου της παρούσης διακήρυξης και της 
υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρης συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών παρέχει στο 
Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 10: Ανωτέρα βία 
Ο οικονομικός φορέας που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής 
της. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) 
ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή 
ολική αδυναμία του να εκτελέσει τη σύμβαση που του ανατέθηκε. 
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών. 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ 
Δήμου Αχαρνών και οικονομικού φορέα, θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 12ο: Υποχρεώσεις Οικονομικού Φορέα 
12.1 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει στα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία όπως 
προβλέπεται απ' τον νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. Σε περίπτωση απασχόλησης 
αλλοδαπών αυτοί θα πρέπει να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας. 
12.2 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο να 



 

 

 

 

αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος 
στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημίας, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ ετησίως (Ν. 4685/2020) 
12.3 Ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του 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 X του 
Προσαρτήματος Α' του Ν4412/16. 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 
αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2 και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 
12.4 Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές 
οδηγίες και προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού 
φορέα, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
12.5 Ο οικονομικός φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία ήθελε 
προξενηθεί συνεπεία εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία 
χρησιμοποιούνται απ' αυτόν. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς 
και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός αν η ζημία ή 
βλάβη προξενήθηκε από ενέργειες ή υπαιτιότητα του Δήμου, των αντιπροσώπων του ή των 
υπαλλήλων του. 
12.6 O οικονομικός φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην 
μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 
12.7 Ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το 
απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό. 
13.8 Εάν οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει ο οικονομικός φορέας δεν είναι σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται 
να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές στο χρόνο που θα ορίσει ο Δήμος 
12.9 Οι οδηγοί - χειριστές να είναι ικανοί και έμπειροι και να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια 
οδηγού-χειριστή, λίστα των οποίων θα κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα. Σε 
περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην άμεση 
αντικατάστασή τους.  
13.10 Τα οχήματα-μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας, λίστα των 
οποίων θα κατατεθεί με την προσφορά του οικονομικού φορέα, θα πρέπει να διαθέτουν τις 
απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας σε ισχύ, να έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσεως, να είναι νόμιμα 
ασφαλισμένα και ΚΤΕΟ.  
12.11   Οι δαπάνες λειτουργίας των οχημάτων-μηχανημάτων έργου όπως οδηγοί, χειριστές, 
καύσιμα, λιπαντικά κ.λ.π. βαραίνουν τον οικονομικό φορέα. 
12.12. Το κόστος επισκευής & συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, από οποιαδήποτε 
αιτία προκύψει κατά την διάρκεια της συμβάσεως, βαρύνουν τον οικονομικό φορέα. 
12.13 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τα μέσα ατομικής 
προστασίας κατά την ώρα εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
12.14 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 
προστασία και διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως υπηρεσιών που βρίσκονται 
κοντά στην εκτελούμενη υπηρεσία για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. 
Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του οικονομικού φορέα, επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο.  
12.15 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες 
όπως ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια των εργασιών. 
12.16 Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της καθ' ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου 
η οποία δύναται να ορίσει υπεύθυνο/ους παρακολούθησης του έργου. 
12.17 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Υπηρεσία, με 
τον προσφορότερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωσή του, καθώς και για την άμεση λήψη απ' αυτήν 
σχετικών οδηγιών. 



 

 

 

 

12.18 Απαγορεύεται η απόρριψη των αποβλήτων του Δήμου που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο 
αυτής της μελέτης σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής ή η ανεξέλεγκτη απόρριψη αυτών στο 
περιβάλλον. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι από τα παραπάνω ο οικονομικός φορέας 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
12.19 Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται 
στα άρθρα του συνόλου της μελέτης της Υπηρεσίας. 
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