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ΘΕΜΑ: «Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε. Αιγείρας»
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της εργολαβίας
Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας επίχωσης απορριμμάτων στον Χώρο
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αιγείρας.
Αναλυτικότερα, αφορά την διάστρωση και συμπύκνωση απορριμμάτων, την προμήθεια
μεταφορά γαιωυλικών και κάλυψη με αυτά του ημερήσιου όγκου των απορριμμάτων, την
διαμόρφωση κλίσεων, την κατασκευή κάθε είδους αναχωμάτων με ίδια μέσα και υλικά, την
κατασκευή περιμετρικών τάφρων, την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, κ.λ.π. καθώς και
όλες τις απαραίτητες προμήθειες ή μεταφορές που ενσωματώνονται στις εργασίες. Ειδικότερα
αντικείμενο των εργασιών είναι η Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων των Δημοτικών
Ενοτήτων Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού στον Χ.Υ.Τ.Α. στην θέση Κακιχούνη της Δ.Ε.
Αμπελοκήπων καθώς και όλων των απορριμμάτων που φθάνουν στο χώρο διάθεσης ογκωδών
με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, εφόσον τυγχάνουν της έγκρισης του φορέα διαχείρισης.
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους,
οι οποίοι θα ισχύσουν για την εκτέλεση και αποπεράτωση της εργασίας, σε συνδυασμό και
παράλληλα με τους όρους και τα λοιπά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης, τα οποία
αλληλοσυμπληρώνονται και ισχύουν με τη σειρά που ορίζεται στη μελέτη.
Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπομένων εργασιών περιέχονται στον
«Προϋπολογισμό μελέτης», συμβατικές δε τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας
του «Τιμολογίου μελέτης».
Άρθρο 2ο
Ανάθεση εργασίας-Σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας
Η εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας (της εργασίας) θα γίνει μετά από σύμβαση που θα
συναφθεί ύστερα από συνοπτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 & του
άρθρου 209 του Ν 3463/06.
Η σύμβαση για την εκτέλεση της εργασίας θα συνάπτεται με βάση την απόφαση
ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω νομοθεσίας.
Ο ανάδοχος θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης
έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής επικυρωμένης και εγκεκριμένης από την αρμόδια Aυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της
απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών και όχι
λιγότερο των 5 ημερών.
Μη εμφάνιση του αναδόχου ή μη προσκόμιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται
έκπτωση του αναδόχου και μη υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 3ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης και την πιστή εφαρμογή των όρων της και κάθε
απαίτηση του κυρίου της εργασίας κατά του αναδόχου που προκύπτει ένεκα της εργασίας, ο

ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος ίση με το 5% επί του συμβατικού προϋπολογισμού της μελέτης εκτός του Φ.Π.Α..
Η μη καλή εκτέλεση θα συνεπάγεται έκπτωση του αναδόχου με ταυτόχρονη έκπτωση
μέρους ή όλης της εγγύησης υπέρ του εργοδότου μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και απόφαση της προϊσταμένης αρχής, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 4ο
Διάρκεια εκτέλεσης εργασίας -Προθεσμίες – Παρατάσεις
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διεξάγει το σύνολο των εργασιών, μέσα σε χρονικό
διάστημα 144 ημερών εργασίας κατανεμημένες ανά εβδομάδα ανάλογα με το φόρτο εργασίας,
ήτοι για δώδεκα (12) μήνες περίπου ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, αρχομένης
από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση
βεβαιωμένης μη τήρησης των όρων από τον ανάδοχο αλλά και σε περίπτωση μη καλής
συνεργασίας με το Δήμο και αποδεδειγμένης μη δυνατότητας ανταπόκρισης του αναδόχου στις
υποχρεώσεις του. .
Άρθρο 5ο
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα, για την σταλία
των οποίων δεν δικαιούνται περαιτέρω αποζημίωση.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για
να τηρήσει τις προθεσμίες και τους όρους υλοποίησης της εργασίας χρειαστεί να συγκροτήσει
πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας
κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την
υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή
άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο.
Άρθρο 6ο
Τρόπος επιμέτρησης εργασιών
Για τον τρόπο επιμέτρησης της εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει
ημερολόγιο εργασιών. Θα υπάρχει έλεγχος από την επίβλεψη, της ποιότητας των εργασιών σε
συνεργασία με τον υπεύθυνο του αναδόχου. Η καθημερινή εφαρμογή της Υγειονομικής Ταφής
σύμφωνα με τα παραπάνω θα πιστοποιείται με την προσυπογραφή δελτίου από τον
επιβλέποντα. Με βάση τα δελτία αυτά θα συντάσσονται οι μηνιαίοι λογαριασμοί.
Άρθρο 7ο
Λογαριασμοί - Πληρωμές - Κρατήσεις
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται βάσει τιμολογίου, αφού υποβάλει την απαραίτητη προς
τούτο πιστοποίηση και επιμετρητικό πίνακα.
Οι πληρωμές των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου επιβαρύνονται με την
προκαταβολή κατά νόμο του φόρου εισοδήματος.
Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες
επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
Στις εντολές πληρωμής προστίθενται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο της εργασίας.
Άρθρο 8ο
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική
περιγραφή και στα τεύχη υπολογισμών της μελέτης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τη σύμβαση και να συμμορφώνεται
ακριβώς με τις διατάξεις των συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων
της σύμβασης.
Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι σχετικές διατάξεις για τη
διαδικασία επίλυσης διαφωνιών περί παροχής υπηρεσιών (ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας –
δικαστική επίλυση διαφορών) του Ν. 4412/2016.

Καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών που έχουν πράγματι
εκτελεσθεί δηλαδή καταβάλλεται η δαπάνη μόνο για τις ημέρες που διενεργήθηκε η εργασία της
επίχωσης των απορριμμάτων ανοιγμένη (η εργασία) σε ημερομίσθια μηχανημάτων και
προβλέπονται από την προσφορά του αναδόχου, οποιαδήποτε αλλαγή θα εγκρίνεται από την
Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο.
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Άρθρο 9ο
Λοιποί όροι – Χρηματοδότηση – Πρόσθετες πληροφορίες
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω εργασίας θα είναι από πόρους του Δήμου.
Τόπος εκτέλεσης της εργασίας είναι ο Χ.Υ.Τ.Α. στην θέση Κακιχούνη της Τ.Κ.
Αμπελοκήπων της Δ.Ε. Αιγείρας .
Η επίχωση των απορριμμάτων θα γίνεται ανά εβδομάδα ανάλογα με το φόρτο εργασίας,
κατά τις ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της και κατόπιν
υπόδειξης του επιβλέποντα.
Με ευθύνη του αναδόχου, τα απορρίμματα θα προωθούνται σε σημεία που αυτός θα
επιλέγει και θα υποδεικνύει προς επίχωση.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται επιτόπου του
έργου και να εκτελεί τις εντολές που θα δίνονται από την Υπηρεσία.
Αστικός υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο είναι ο ανάδοχος από την υπογραφή της
σύμβασης.
Άρθρο 10ο
Ισχύουσες διατάξεις
Για την εκτέλεση της παρούσας εργολαβίας ισχύουν:
1. ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
2. ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α')
3. ο Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/8.6.2006 τεύχος Α')
4. ο Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
5. ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
6. ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» .
7. ο 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».
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