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                                     ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Καθαρισμός 

χώρων παράνομης απόρριψης 

απορριμμάτων για λόγους 

αντιπυρικής προστασίας με χρήση 

μηχανήματος τύπου προωθητήρα 

γαιών» 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1
ο
 : Αντικείμενο 

Η εκτέλεση υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων  

του Δήμου Δράμας για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου 

προωθητήρα γαιών όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της αριθμ. 

5/2017 μελέτης. 

 

 Άρθρο 2
ο
 : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος 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 Ν. 

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

Με την 520/2017 (ΑΔΑ : ΩΖΕΠΩ9Μ-ΗΧΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 3
ο
: Συμβατικά στοιχεία 

Πέραν του συμφωνητικού τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα παρακάτω: 

Α. Η Τεχνική περιγραφή 

Β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός – τιμολόγιο μελέτης  

Γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 4
ο
 Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών 

Η εργασία θα εκτελεστεί σε διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης . 

 

Άρθρο 5
ο
 : Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες με δικό του προσωπικό, υλικά  και  

μέσα, όπου απαιτείται και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική μελέτη.   

 

 



Άρθρο 6
ο
 : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 7
ο
 : Τρόπος πληρωμής  

Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 20.000,00 € συν τον Φ.Π.Α 

24%, δηλαδή συνολικά ποσό των 24.800,00 € και θα  βαρύνει πίστωση του Κ.Α 

20.6262.08 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. ετών 2017 και 2018. 

Το ύψος του ποσού αποτελεί εκτίμηση και όχι δέσμευση του δήμου, με συνέπεια μη 

πραγματοποίηση της συνολικής εργασίας δε θα επιφέρει δέσμευση οικονομική ή άλλη.  

Η πληρωμή  θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο και την πιστοποίηση των 

εκτελεσθεισών εργασιών. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη.  

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμιά αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. 

 

Άρθρο 8
ο
 : Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που πιθανόν να εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής αρμόδια είναι 

τα δικαστήρια της Δράμας. 

                                   

 

 

 

15/11/17 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15/11/17 

Ο συντάκτης Ο προϊστάμενος της  Δ/νσης  

         

 

 

 

               Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Γεωργούδης Γεώργιος Μαυρίδης Δημήτριος 

ΤΕ  Μηχ/γος Μηχ/κός Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός  

 


