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ΥΠΗΡΕΣΙΑ : « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας 

από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 

που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής 

περιοχής     Δήμου Ηράκλειας » 

 

CPV υπηρεσίας: 90512000-9 (Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων)    

Προϋπολογισμός : 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

    
 
 
 

       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την  ανάθεση της  υπηρεσίας 

 «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην 

θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής     Δήμου 

Ηράκλειας  
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: 
 

 
1. Την υπ΄ αρ. 648/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 

απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(Σ.Μ.Α.) του  Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση 

“Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου 

Ηράκλειας” προϋπολογισμού 20.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από 

τον Δήμαρχο Δράμας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. 

2. Τις διατάξεις της παραγράφους 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 ¨Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ.13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/08. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.  

 

 

 



 

4. Ότι ο ηλεκτρονικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της 29-10-2015 διεξήχθη 

κανονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη διακήρυξη, αλλά δεν 

αναδείχθηκε ανάδοχος λόγω της απόρριψης όλων των διαγωνιζόμενων με την 

απόφαση 18264/30-11-2015 του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης, λόγω ενστάσεων. 

5. Την 6749/03-09-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης, που αφορά την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 

στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και ορίζει το σχέδιο δράσης για την 

αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και των εναπομεινάντων Χ.Α.Δ.Α, ο Δήμος μας 

μεταφέρει τα απορρίμματά του στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών που 

βρίσκονται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της 

κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας, 

6. Ότι για την διασφάλιση της υγείας των πολιτών και της εφαρμογής επιβάλλεται να 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) και 

μετά την 31-12-2015 ημερομηνία λήξης της τρέχουσας σύμβασης που προέκυψε  

μετά από τον πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό της 06-08-2015.  

  

   Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση 

έγγραφων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  

προσφορά (μεγαλύτερο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισμού) για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά 

των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του  Δήμου Δράμας στον Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 

Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου 

της κτηματικής περιοχής Δήμου  Ηράκλειας"» 

 
 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα πρόσκληση µπορούν να καταθέσουν ή να 

αποστείλουν ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την  

Τρίτη 22-12-2015 στις 10.00 το πρωί τι προσφορές τους, οι οποίες θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τα παρακάτω : 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Δράμας και η συνολική 

δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6262.09  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.   
 

 
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 

 
      ΑΡΘΡΟ 1.  

 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
 

1.1 Δεκτοί στην διαδικασία 
Μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή 

Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και 
έχουν εμπειρία  στο φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού. 
    
 Δεν γίνονται δεκτοί:  

1. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο.  
2. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν 

εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις.  
4. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν 

μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να 
συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι  

 
 



 
 
 πολλαπλές προσφορές. Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη διαδικασία για δικό του 
 λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας. Κανείς δεν μπορεί  να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια 
 εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου 
 συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση 
 αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές. Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη 
 δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί 
 σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο.  

5.Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα συμπληρώνοντας το 

συνημμένο έντυπο της υπηρεσίας . Επίσης, όλα τα δικαιολογητικά  εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν 

είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήμως μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή 

αποκλεισμού. 
 

   ΑΡΘΡΟ 2.  

   ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 

 
 Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

  Α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  και  
  Β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
  2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 

           Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  όλα τα απαιτούμενα κατά 
το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο 
(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν :  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 43, παρ.1 του ΠΔ 60/07. (Στην περίπτωση νομικών προσώπων 

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, 

άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας). Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διεξαγής της διαδικασίας.  

Όσον αφορά τους έλληνες πολίτες:  

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής  από το   οποίο να προκύπτει ότι ο 

συμμετέχων δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού συμβιβασμού 

ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας. 

Επιπλέον, στην περίπτωση νομικών προσώπων: 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 
εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  Υπηρεσία της Περιφέρειας, 
στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  
όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού, κλπ. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας 
της συμμετέχουσας στην διαδικασία   επιχείρησης ή ΓΕΜΗ, Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού, κλπ. 
 
 



 
 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα εκδιδόμενα πιστοποιητικά δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, είναι δυνατό να αντικατασταθεί, για τα σημεία 
που δεν αναφέρονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά, από  Ένορκη Δήλωση που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ασφαλισμένου 
προσωπικού και εργοδότη) κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας. Σε 
περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και 
(4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις φορολογικές  υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (Τεχνικού ή Επαγγελματικού), µε το οποίο 
βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται µε το αντικείμενο της υπό 
ανάθεσης σύμβασης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.  

 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων που περιγράφονται και  τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ 
και του δημοσίου και ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 90 ημερών. 

 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με 
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 Σε περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), υπεύθυνη δήλωση για το γνήσιο των 
υπογραφών των μελών της), στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που 
επιλεγούν για τη συγκεκριμένη εργασία θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή. 

 Τεχνική έκθεση στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του διαγωνιζομένου, δηλαδή: 

 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, δηλαδή τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των 
φορτηγών αυτοκίνητων μεταφοράς των απορριμμάτων, περιλαμβανομένου του ιδίου 
βάρους και  της χωρητικότητας και περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος για 
την εξασφάλιση της ποιότητας του υπηρεσιών του. 

 Ο τρόπος λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και ο τρόπος εκτέλεσης της 
εργασίας μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης, των ημερησίως μεταφερόμενων 
ελάχιστων και μέγιστων ποσοτήτων. 

 Δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες. 

 Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους. 

 Ο μέγιστος αριθμός οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων που διαθέτει ο 
διαγωνιζόμενος. 

 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει την άμεση εκτέλεση των εργασιών με την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 Τις απαιτούμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων.  

 Τα παρακάτω α) άδεια κυκλοφορίας, β) Κ.Τ.Ε.Ο., γ) ασφάλιστρα, δ) τέλη κυκλοφορίας 
,ε) Π.Ε.Ι οδηγών εν ισχύ. 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων είναι γνώστης του χώρου του Σ.Μ.Α. (διότι οι οι 
εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α. δεν μετατρέπονται) και μπορεί να μεταφέρει με τα οχήματα και 
τα container του τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.). 

 Υπεύθυνη δήλωση ότι η μεταφορά των απορριμμάτων θα γίνεται αυστηρώς με τα 
οχήματα τα οποία καταθέτει ο ενδιαφερόμενος και ότι τα οχήματα που θα 
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια τη σύμβασης δεν είναι δεσμευμένα με άλλες 
 συμβάσεις. 

  
   
 
 
 
 



 
  2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 

       Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του προσφέροντα. Το έντυπο που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον 
διαγωνιζόμενο βρίσκεται συνημμένο στο τέλος της παρούσης πρόσκλησης. 
       Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις. Η 
τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο  μέχρι και την οριστική παραλαβή 
της εργασίας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε  αξίωση του 
αναδόχου πέραν  της  τιμής της προσφοράς του.   
          Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες τριακόσιες εξήντα (90) 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας. 
 

   ΑΡΘΡΟ 3.  
   ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ  
 

   Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς.  

   Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
    ΑΡΘΡΟ 4.  
    ΑΝΑΚΉΡΥΞΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ - ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ 

 
  Οι φάκελοι συμμετοχής θα ανοιχθούν παρουσία όλων των συμμετασχόντων στην 
 πρόσκληση από την επιτροπή Διαγωνισμού που ορίσθηκε με την υπ΄ αρ.148/2015 
 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και με την οποία διεξήχθει ο ηλεκτρονικός 
 διαγωνισμός της 29-10-2015 με το ίδιο αντικείμενο. 
  Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής.  

   Σε  περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή 
γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. 

   Η κατακύρωση του αναδόχου γίνεται με εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Καθαριότητας και   
Ανακύκλωσης προς τον Δήμαρχο και με απόφαση Δημάρχου. 

   Ο  μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της διαδικασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτοί ορίζονται. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να  είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με 
το συνημμένο υπόδειγμα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την τελική 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας.  

  Η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται 
 στη διακήρυξη. 
  Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας, όπως 
 προκύπτει από την τιμή της προσφοράς του μειοδότη κατά τη διαδικασία. 
 
   
   ΑΡΘΡΟ 5   
   ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ - ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ 

 
     Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται και καταβάλλεται τμηματικά. Σε περίπτωση 
 αύξησης του  συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει τον Δήμο.  

 Η πληρωμή θα γίνεται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών μετά την πιστοποίηση της 
έντεχνης και  πλήρους εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
 αναδόχου εξαιτίας  συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 
 πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικό πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

 Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα συμφωνητικού, αντίγραφα κλπ., καθώς και οι κάθε 
φύσεως νόμιμες κρατήσεις και εισφορές, φόροι κλπ. 

 Οι πληρωμές θα γίνονται μετά από την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η 
πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, στο όνομα του δικαιούχου. 

 
 
   
 
 



 
 
   ΑΡΘΡΟ 6.   
   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ ΑΝΑΔΌΧΟΥ 
 

  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
 αναλάβει την  υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε  οποιοδήποτε 
 τρίτο, οποιαδήποτε  έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του  κατά την 
 εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση  να μην 
 γνωστοποιήσει  οποιοδήποτε  έγγραφο ή  πληροφορία που σχετίζεται με το έργο 
 που θα εκτελέσει χωρίς την  προηγούμενη έγγραφη  έγκριση της  Αναθέτουσας Αρχής.  

 
 

   ΑΡΘΡΟ 7.   
   ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ – δΙΑΙΤΗΣΊΑ 

 
  Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

 που τυχόν θα  προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
 σύμβασης που θα  υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά 
 δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Δράμας.  

 
 

 
 

 

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 

 

       ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

 Κατάστημα............................................................................................. 

  Ημερομηνία  Έκδοσης.......... 

  Ευρώ.................................…  

 Προς: ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 Δράμα  

  

 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ………….. € 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
……………………………………………………………………………….. (………….) ευρώ, υπέρ 
τ………………………………………………………., Δ/νση………………………για την καλή εκτέλεση των 
όρων της σύμβασης που αφορά την εργασία « Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) 
του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας 
στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) 
Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της 
κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » 
  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω  που απορρέουν από την καλή 
εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε μας. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                              
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου    
Ταχ. Κώδ. : 66100                                                    
Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης                                                          
Τηλ. : 2521350664  
Fax :  2521020562 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr 
e-mail: dmavr@dimosdramas.gr      

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ  
 

        

 
         

 
 «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια 
Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » 

     
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20.000,00  €  (του Φ.Π.Α. 23% μη συμπεριλαμβανομένου)  
                                                             
 CPV υπηρεσίας: 90512000-9 (Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων)          
 
 

 
 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 

Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι οι υπηρεσίες της μεταφόρτωσης και μεταφοράς των Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 

Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος 

Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας σε απόσταση περίπου 100 km από το 

Σ.Μ.Α.. 

Πιο συγκεκριμένα, τα απορριμματοφόρα και τα φορτηγά του Δήμου με απορρίμματα  του 

διευρυμένου Δήμου Δράμας θα προσέρχονται στον Σ.Μ.Α. που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με το Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) σε απόσταση περίπου εννέα (9) χιλιομέτρων από το κέντρο 

της πόλης Δράμας και θα αδειάζουν το φορτίο τους σε κατάλληλα φορτηγά αυτοκίνητα ειδικών 

προδιαγραφών, όπως περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Τα απορρίμματα δεν πρέπει 

να σκορπίζονται στην εδαφική επιφάνεια του Σ.Μ.Α., ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος χώρου. 

Στη συνέχεια, με ευθύνη του αναδόχου τα απορρίμματα ασυμπίεστα ή συμπιεσμένα με την 

συμβολή κατάλληλου οχήματος, θα μεταφέρονται στον καθορισμένο χώρο υποδοχής (Χ.Υ.Τ.Α της 

Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος 

Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας). 

Η διάρκεια παροχής  των υπηρεσιών της μελέτης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και 

μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και  με την έκπτωση που 

θα δοθεί ανα τόνο, μπορούν να μεταφερθούν τουλάχιστον 1.000,00 tn. 

Η τιμή μονάδος  παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άμεση μεταφορά των απορριμμάτων έτσι ώστε στο χώρο 

μεταφόρτωσης να μη παραμένουν αδιάθετα απορρίμματα, κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται με 

παραμονή σε επιφυλακή, στον χώρο μεταφόρτωσης τουλάχιστον ενός (1) επί πλέον οχήματος 

μεταφοράς απορριμμάτων, πλην αυτών που θα μεταφέρουν τα απορρίμματα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, τόσο κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών όσο και των αργιών προσαρμόζοντας το χρόνο 

– ωράριο εργασίας και παρέμβασης, ανάλογα με το πρόγραμμα – ωράριο αποκομιδής και προσκόμισης 

απορριμμάτων του Δήμου Δράμας και των δρομολογίων μεταφοράς μέρους των Α.Σ.Α. στον Χ.Υ.Τ.Α. 

Υποδοχής από το Δήμο Δράμας με ίδια μέσα. 

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και όλων των 

αναγραφόμενων στα τεύχη της μελέτης. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑ 20.6262.09 του προϋπολογισμού εξόδων 

έτους 2016 ποσού .  

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόνο, σύμφωνα με την μελέτη. Η εκτέλεση της θα διέπεται από 

τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 

Η επιμέτρηση και ο έλεγχος των ποσοτήτων των υπηρεσιών της μελέτης θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης. 

Η επίβλεψη των υπηρεσιών της μελέτης θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Δράμας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και λοιπών συναφών διατάξεων. 

 

 
 
 
 
 
              

 
   Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

   ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        
       

    ΤΕ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                  ΔΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ     
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου    
Ταχ. Κώδ. : 66100                                                    
Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης                                                          
Τηλ. : 2521350664  
Fax :  2521020562 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr 
e-mail: dmavr@dimosdramas.gr                                                              

 
 
 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

Α
/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α.
Τ. 

Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ
Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

1 

Μεταφόρτω
ση, 

μεταφορά 
Αστικών 
Στερεών 

Αποβλήτων 
(Α.Σ.Α.) και 
εκφόρτωση 

αυτών 

1 τόννος 1.000,00 20,00 20.000,00 

 
 
 

90512000-9 

 Σύνολο 20.000,00  

Φ.Π.Α. 23% 4.600,00  

Συνολική Δαπάνη 24.600,00  

 
 
              

 
   Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α..)  

 Για την μεταφόρτωση, τη μεταφορά και εκφόρτωση ενός (1) τόνου Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον 

Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που 

βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου 

Ηράκλειας που βρίσκεται σε απόσταση 100km περίπου από τον Σ.Μ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης.  

 Στην τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών και εξόδων του αναδόχου  όπως :  το 

κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που θα διαθέσει ο ανάδοχος για τη μεταφόρτωση, 

τη μεταφορά και εκφόρτωση των Α.Σ.Α., το κόστος  απασχόλησης κατάλληλου προσωπικού, το κόστος 

καυσίμων κίνησης, τα έξοδα επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού, τις ασφάλειες, τις άδειες, τις 

κρατήσεις, τους φόρους,  τα έξοδα δημοσίευσης, το εργολαβικό όφελος  και κάθε δαπάνη που δεν έχει 

αναφερθεί πλην όμως αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Τιμή μονάδος : είκοσι ευρώ  (20) € ανά τόνο Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) (χωρίς  Φ.Π.Α.) 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

  ΑΡΘΡΟ 1 

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α) Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία της μεταφόρτωσης και μεταφοράς των Α.Σ.Α. του 

διευρυμένου Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας 

στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 

που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 km από το Σ.Μ.Α.. 

β)Η παράδοση της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. 

γ)Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 

  ΑΡΘΡΟ 2 

  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος : 

 1. Η Διακήρυξη 

 2. Η υπογραφείσα Σύμβαση 

 3. Το τιμολόγιο της μελέτης 

 4. Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 Η Τεχνική Έκθεση 

 

  ΑΡΘΡΟ 3 

  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού 

υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής  

αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 

Συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
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  ΑΡΘΡΟ 4 

  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ -  ΠΛΗΡΩΜΗ -  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 

 Η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των 

προς παράδοση υπηρεσιών και την πιστοποίηση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/νση Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης). 

 Επειδή η παράδοση της υπηρεσίας θα είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας. Ο Δήμος θα εξοφλεί τον 

ανάδοχο μετά την παραλαβή της  υπηρεσίας και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

  ΑΡΘΡΟ 5 

  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την καθημερινή παροχή των 

συμφωνηθέντων υπηρεσιών και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες (3) ημέρες, 

υποχρεούται να πληρώσει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της 

συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που εκτελέστηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) 

ημερών, του επιβάλλεται ποινική ρήτρα πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας 

που εκτελέστηκε εκπρόθεσμα. 

 Εάν ο πάροχος καθυστερήσει την παράδοση της υπηρεσίας και δημιουργεί προβλήματα στην 

μεταφορά των Α.Σ.Α., μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 

συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

  ΑΡΘΡΟ 6 

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των 

υπηρεσιών. Η υπηρεσία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος 

αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή.  

 

  ΑΡΘΡΟ 7 

 Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, και ότι άλλο ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνουν όλα 

τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.  

 

  ΑΡΘΡΟ 8 

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των υπηρεσιών μεταφόρτωσης, μεταφοράς και 

απόρριψης απορριμμάτων και σε περίπτωση βλάβης των οχημάτων ή αδυναμίας παροχής των 

 

 

 



 

 

 

 

υπηρεσιών της σύμβασης υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο που να καλύπτει τα 

βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερομένων οχημάτων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το  

προβλεπόμενο πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Οι διαγωνιζόμενοι  θα υποβάλλουν στοιχεία με τα         

οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα εφαρμόσουν (συνεργεία, 

τεχνικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, άδειες κλπ) 

2. Ο ανάδοχος θα τελεί πάντοτε υπό εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές της 

οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η 

εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει απόλυτη συμμόρφωση στις οδηγίες του  υπευθύνου του Χ.Υ.Τ.Α. υποδοχής ως 

προς τον τρόπο, τόπο κ.α. απόρριψης των απορριμμάτων   

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές Διατάξεις 

περί καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων. 

5. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών θα αμείβεται 

και θα ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 

ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 

νόμιμη άδεια υπηρεσίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί των οχημάτων 

μεταφοράς που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε 

περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. Όταν 

διαπιστωθεί από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα 

από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, απαιτείται από τον εργολάβο η απομάκρυνση του 

εξοπλισμού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου. 

6. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό η 

νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

7. Η Δημοτική Αρχή σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει 

έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία, δεκαπέντε (15) ημέρες 

νωρίτερα, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

8.  Τον εργολάβο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και οι δαπάνες δημοσίευσης της 

παραπάνω δημοπρασίας και ότι άλλο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  

9.  Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων των διατάξεων της 

εργατικής νομοθεσίας. 

10 Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των απορριμμάτων με αυτοκίνητα χωρίς στεγάνωση για την αποφυγή της 

ρύπανσης, σύμφωνα με όλα όσα ρητά προβλέπονται στην σύμβαση. 

11. Για τη μεταφορά των απορριμμάτων ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί κατάλληλα αδειοδοτημένα 

αυτοκίνητα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως , τα οποία θα έχουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

άδειες. 

 

 

 



 

 

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ανάλογα με την παράβαση του εργολάβου  ο Δήμος δύναται να 

προχωρήσει στη προσωρινή ή οριστική λύση της συνεργασίας χωρίς αποζημίωση του εργολάβου για 

διαφυγόντα κέρδη.   
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5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
  ΑΡΘΡΟ 1  

  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι: 

1. Η Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Η υπογραφείσα Σύμβαση 

3. Το τιμολόγιο της μελέτης 

4. Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

7. Η Τεχνική Έκθεση 

 

  ΑΡΘΡΟ 2  

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του 

Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας 

(Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της 

κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας» που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100km από το Σ.Μ.Α..  

β) Τόπος παροχής της υπηρεσίας : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας 

και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 

που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας σε απόσταση 100km περίπου από τον Σ.Μ.Α.. 

 

  ΑΡΘΡΟ 3 

  3.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές 

εγκρίσεις με τις οποίες εναρμονίζεται και η Εθνική νομοθεσία. 

 

 

 

http://www.dimos-dramas.gr/


 

 

 

  3.2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 Τα οχήματα που θα μεταφέρουν τα Α.Σ.Α. πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) ωφέλιμου φορτίου 

τουλάχιστον είκοσι (20) tn  . 

Αυτά μπορεί να είναι : 

(α) Οχήματα τριών (3) ή τεσσάρων (4) αξόνων ανοικτού τύπου επί του οποίου φέρεται ανεξάρτητο 

απορριμματοκιβώτιο μετακινούμενο με κατάλληλο μηχανισμό του οχήματος 

ή 

(β) Συρμός με ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο όχημα επί των οποίων φέρονται ανεξάρτητα 

απορριμματοκιβώτια, μετακινούμενα με κατάλληλο μηχανισμό του ανελκυστήρα 

ή 

(γ) Τράκτορας δύο (2) ή τριών (3) αξόνων με επικαθήμενη καρότσα δύο (2) ή τριών (3) αξόνων  

 Η δυνατότητα μεταφοράς των οχημάτων θα είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. & τις 

ισχύουσες διατάξεις του  Κ.Τ.Ε.Ο. Τα οχήματα θα είναι σε άριστη κατάσταση από την άποψη κατασκευής 

και λειτουργίας, εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες, θα είναι περασμένα από Κ.Τ.Ε.Ο. και 

θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., τις υγειονομικές 

διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

 Οι οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική άδεια. 

 

  3.3.  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

 Τα απορριμματοκιβώτια Θα είναι κλειστού τύπου, κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου. Θα 

φέρουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την φορτοεκφόρτωση των απορριμμάτων. Η 

κατασκευή των απορριμματοκιβωτίων θα αποτρέπει τη διαρροή στραγγισμάτων κατά την φόρτωση, 

αναμονή και μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Το πλήθος των απορριμματοκιβωτίων που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι τέτοιο ώστε να καλύπτονται τις καθημερινές ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο 

ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άμεση μεταφορά των απορριμμάτων έτσι ώστε στο χώρο 

μεταφόρτωσης να μη παραμένουν αδιάθετα απορρίμματα, κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται με 

παραμονή σε επιφυλακή, στον χώρο μεταφόρτωσης, ικανού αριθμού επί πλέον απορριμματοκιβωτίων, 

πλην αυτών που θα μεταφέρουν τα απορρίμματα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, τόσο κατά την 

διάρκεια των εργάσιμων ημερών όσο και των αργιών, προσαρμόζοντας το χρόνο - ωράριο εργασίας και 

παρέμβασης, ανάλογα με το πρόγραμμα – ωράριο αποκομιδής και προσκόμισης απορριμμάτων, καθώς 

και των δρομολογίων μεταφοράς των Α.Σ.Α. με ίδια μέσα από  το Δήμο Δράμας . Σε περίπτωση δε, που 

ένα απορριμματοκιβώτιο χαλάσει ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα. 

 

  ΑΡΘΡΟ 4 

  ΤΌΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι από το συγκεκριμένο σημείο φόρτωσης στον Σ.Μ.Α. του  

Δήμου Δράμας έως το σημείο εκφόρτωσης στον τελικό χώρο διάθεσης. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια 

Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας). 

 

 



 

 

 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης.  

 Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο τόσο κατά την διάρκεια των εργάσιμων 

ημερών όσο και των αργιών, όταν αυτό απαιτείται, προσαρμόζοντας το χρόνο - ωράριο εργασίας και 

παρέμβασης στο πρόγραμμα του Δήμου (ωράριο αποκομιδής και προσκόμισης των Α.Σ.Α. στον Σ.Μ.Α., 

δρομολόγια μεταφοράς μέρους παραγόμενων Α.Σ.Α του Δήμου στον εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α.).  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει τα προς διάθεση φορτηγά αυτοκίνητα εντός της ίδιας 

ημέρας πλήρωσής τους για να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η δημιουργία 

προβλημάτων με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.  

 Οι εργασίες θα προσαρμόζονται και θα ολοκληρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 

Δράμας και τις εντολές της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, με δυνατότητα διαμόρφωσης του ωραρίου 

νωρίτερα ή και αργότερα σε έκτακτες περιστάσεις.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον απαιτηθεί, και κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες σε περίπτωση έκτακτων αναγκών και να διαθέσει τυχόν απαραίτητο 

επιπλέον εξοπλισμό εφόσον δοθεί εντολή και ο Δήμος έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια για τη χρήση του 

Χ.Υ.Τ.Α. για τις περιπτώσεις αυτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει  σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας και τον υπεύθυνο 

λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Υ., εάν απαιτηθεί, για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο χώρο 

μεταφόρτωσης, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, για την 

έκδοση τυχόν απαιτούμενων Αστυνομικών αδειών υπηρεσίας, καθώς και για την συμμόρφωση του προς 

τις εκάστοτε Αστυνομικές υποδείξεις. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, των εργαζομένων, των μηχανικών 

των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες 

νόμους και διατάξεις, φέροντας μονομερώς κάθε ευθύνη για οιανδήποτε συνέπεια που προκύπτει από τη 

μη τήρηση αυτών. 

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων έχοντας 

και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των υπηρεσιών, ακόμη και αν 

αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη αυτού αλλά σε τυχαίο γεγονός. 

 Όσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κ.λ.π. προκύπτουν λόγω της εκτελέσεως της εργολαβίας (π.χ. 

πρόστιμα κλπ) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο της υπηρεσίας. 

  

  ΑΡΘΡΟ 6 

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται για την νόμιμη ασφάλιση του προσωπικού που θα απασχολήσει.    

 

 

 

 



 

 

  ΑΡΘΡΟ 7 

   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Για την αποφυγή των οποιονδήποτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να τηρούνται τα 

παρακάτω : 

Κατά τις φάσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας που πραγματοποιούνται εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν 

ρύπανση περιβάλλοντος, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. καθαριότητα των οχημάτων 

κ.α.) . Επίσης να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με την 

σχετική νομοθεσία. 

 

  ΑΡΘΡΟ 8 

   ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια 

του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και για την πρόληψη ατυχημάτων ή 

ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο 

προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι ευθύνες 

βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, αστικές και ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων 

για τις περιπτώσεις αυτές. 

 Σε περίπτωση βλάβης των οχημάτων ή αδυναμίας παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο που να καλύπτει τα βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά των προσφερομένων οχημάτων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 

πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή.  

 Σε περίπτωση βλαβών του εξοπλισμού από ανωτέρω βία ή θεομηνία ή από άλλη αιτία χωρίς 

υπαιτιότητα του αναδόχου, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 48 και 49 του Π.Δ. 28/80.  Σε περίπτωση βλαβών 

τρίτων ή των εγκαταστάσεων του εργοδότη από υπαιτιότητα του αναδόχου, έχει εφαρμογή το άρθρο 47 

του Π.Δ. 28/80. 

 Προς αποφυγή δε του ανωτέρου θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η παραμονή σε επιφυλακή, 

στον χώρο μεταφόρτωσης, τουλάχιστον ενός (1)  επί πλέον φορτηγού μεταφοράς των απορριμμάτων, 

πλην αυτών που θα μεταφέρουν τα απορρίμματα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

 

  Άρθρο 9  

  ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

κυρίως την υποχρέωσή του να διαθέτει έγκαιρα και σε καλή κατάσταση τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με 

τις κείμενες διατάξεις για τα έργα των Ο.Τ.Α. 

 Βασική επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η αποφυγή στραγγισμάτων κατά την μεταφορά 

καθώς και η συμμόρφωση του με τις οδηγίες του υπεύθυνου λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. της Π.Ε. Σερρών. 

 Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την 

υπηρεσία πλημμελώς και κατόπιν συνεχούς επανάληψης της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικο διαμαρτυρία και σε προθεσμία δέκα πέντε 

(15) ημερών να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως. 

 



   

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

 Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 

63, παρ 3 ,του Π.Δ. 28/80. 

 

  ΑΡΘΡΟ 11 

  ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ 

 Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής : Η αμοιβή του αναδόχου είναι ανάλογη με  το βάρος των  

αστικών στερεών απορριμμάτων όπως καθορίζεται στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό της μελέτης. 

Ο τρόπος ελέγχου της μεταφερόμενης ποσότητας Α.Σ.Α. θα γίνεται μετά από την ζύγιση των φορτηγών  

 

οχημάτων προ και μετά την απόρριψη των απορριμμάτων στον χώρο του Σ.Μ.Α. του Δήμου Δράμας και 

στον χώρο διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α. της Π.Ε. Σερρών) αντίστοιχα. Ένα απόκομμα από το τριπλότυπο των 

ζυγολογίων, υπογεγραμμένο από αρμόδιο του φορέα υποδοχής των απορριμμάτων, με φροντίδα του 

αναδόχου θα περιέρχεται στην υπηρεσία επίβλεψης σε εβδομαδιαία κατάσταση. Στο απόκομμα εκτός 

από το μικτό βάρος και το απόβαρο, θα σημειώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, η ώρα, η 

ημερομηνία και το ονοματεπώνυμο του οδηγού. Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πιστοποίηση 

υπηρεσιών από τον ανάδοχο που θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εβδομαδιαίες καταστάσεις με 

δρομολόγια και τα ζυγολόγια , θα ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με την έκδοση του 

σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών θα δρομολογείται η πληρωμή του εργολάβου. Η τιμή 

προσφοράς ανά μεταφερόμενο τόνο θα παραμένει σταθερή χωρίς αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια 

της σύμβασης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης 

και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα 

επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 

 

  ΑΡΘΡΟ 12  

  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

  ΑΡΘΡΟ 13 

   ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 

συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος 

στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από τον Γενικό 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης. 

 

 

 

 



 

 

 

  ΑΡΘΡΟ 14 

  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ 

 Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας επιλύονται κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 273, του Ν.3463/2006. 

 

             
 
   Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

   ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        
       

    ΤΕ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                  ΔΙΠΛ.ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 
 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

«Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας  

από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας  

στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής 

Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας”  

αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας» 

 

 

 

   
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  της ανωτέρω υπηρεσίας 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
                                                 

      Έκπτωση           …………………….. ………………………..  τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                       …………………………………………………….  (%)    (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
  
 
 
 
 

 
         Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 
 

                  (υπογραφή – σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Δράμας, θα αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του ∆ήµου µας και  στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήμου, από σήµερα έως 

και την Τρίτη 22-12-2015 ηµέρα της διαδικασίας . 
 

 
 

 

 

 
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


