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ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Άρθρο 1ο      Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται  να γίνει  η εργασία  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ  από δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων η οποία θα πραγματοποιείται
από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία.  
Οι παρούσες εργασίες είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού  20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομενου του
ΦΠΑ. 

Άρθρο 2ο   :   Ισχύουσες διατάξεις
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις (όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν):

1. Το άρθρο 209 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') 
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α')
3. To  N.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α’)   «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
4. Την  Κ.Υ.Α.  8243/1113  (ΦΕΚ  138  Β/08-03-1991)  «Καθορισμός  μέτρων  και  μεθόδων  για  την

πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου»
5. Το  Π.Δ.212/2006  (ΦΕΚ  212  Α/09-10-2006)  «Προστασία  των  εργαζομένων  που  εκτίθενται  σε

αμίαντο κατά την εργασία» σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την
τροποποίηση αυτής 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την εγκύκλιο εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας

6. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ Α΄160/16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 
7. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί  για τη διαχείριση

επικίνδυνων αποβλήτων», 
8. την  Κ.Υ.Α.24944/1159/06  (ΦΕΚ  791  Β΄)  «Έγκριση  Γενικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών  για  τη

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», 
9. Το  Ν.4042/2012  «Ποινική  προστασία  του  Περιβάλλοντος»  -  Εναρμόνιση  με  την  οδηγία

2008/99/ΕΚ  «Πλαίσιο  παραγωγής  και  διαχείρισης  αποβλήτων  –  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία
2008/98/ΕΚ «Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ»

10. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ.  Γ1/20655/2897 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή
στην  επιστημονική  και  τεχνική  πρόοδο  των  παραρτημάτων  της  Οδηγίας  2008/68/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  σχετικά  με  τις  εσωτερικές  μεταφορές
επικίνδυνων  εμπορευμάτων  και  κωδικοποίηση  των  κ.υ.α.  35043/2524  (ΦΕΚ  1385/Β’/2010),
52280/4720  (ΦΕΚ  2640/Β’/2011),  52167/4683  (ΦΕΚ  37/Β’/2012)  και  40955/4862  (ΦΕΚ
2514/Β’/2013).», (ΦΕΚ Β 1495/16.07.2015), όπως ισχύει.



11. Αποφ-62952/5384/16  (ΦΕΚ-4326/Β/30-12-16)  «Εγκριση  Εθνικού  Σχεδίου  Διαχείρισης
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το Αρθ-31 του Ν-4342/15»

12. Τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου …(Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 172/2015)
13. Κάθε  διάταξη  (Νόμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτική  εγκύκλιο  που  διέπει  την  ανάθεση  και

εκτέλεση  της   εργασίας της  παρούσας  σύμβασης,  έστω  και  αν  δεν  αναφέρονται  ρητά
παραπάνω.

Άρθρο 3ο :         Συμβατικά στοιχεία
Τα  συμβατικά  τεύχη  και  στοιχεία,  με  βάση  τα  οποία  θα  εκτελεστεί  η  εργασία,  είναι  τα
αναφερόμενα  παρακάτω.  Σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  περιεχομένων  σ'  αυτά  όρων,  η  σειρά
ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

α. Το Συμφωνητικό
β. Η Οικονομική προσφορά 
γ. Το Τιμολόγιο μελέτης
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε. Η Τεχνική περιγραφή 
ζ. Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας

Άρθρο 4ο :Ε  γγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν

(5%) της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα  με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016..

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

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

Άρθρο 5ο :Τόπος - χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Η εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο θα γίνεται  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και  την
ισχύουσα νομοθεσία.
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι οι δημοτικοί και κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Χανίων.

Η περισυλλογή των αποβλήτων θα πρέπει α ολοκληρώνεται εντός πέντε εργασίμων ημερών (ενδιάμεσες
προθεσμίες) από την ειδοποίηση από την υπηρεσία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. . Η προθεσμία
υπολογίζεται από την επομένη της ειδοποίησης. 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού ποσού. 

Άρθρο 6ο :Υποχρεώσεις του αναδόχου
6.1 H υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση της
φύσης των εργασιών και των γενικών και τοπικών συνθηκών. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο
ανάδοχος  οφείλει  να  προσκομίσει        σ      υμφωνητικό        σε  ισχύ  μεταξύ  της  επειχείρησής   του  και  της
πιστοποιημένης  εγκατάστασης  παραλαβής   (τελικός  αποδέκτης),  όπου  θα  αναφέρεται  η  εργασία
διάθεσης  ή  ανάκτησης  (      D        ή        R)        των  αποβλήτων  στην  εγκατάσταση  του  αποδέκτη,  επίσημα
μεταφρασμένο. 
6.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους των
αδειών και εγκρίσεων που διαθέτει ή/και θα εξασφαλίσει.
6.3 Να προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις
γύρω από το χώρο που του διατίθεται για την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε
ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης
υλικών,  λόγω κακού  χειρισμού  των μηχανημάτων ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από μηχανικά
μέσα. 
6.4  Σε  περίπτωση  ζημιάς  ή  καταστροφής  σε  υπάρχουσες  κατασκευές  ή  σε  στοιχεία  του  φυσικού
περιβάλλοντος,  ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα (ή το φυσικό



περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή του, με δαπάνες του, χωρίς να
δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης.
6.5  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συγκροτήσει  τα  συνεργεία  διεξαγωγής  της  εργασίας  με
εξειδικευμένο έμπειρο  προσωπικό, μηχανήματα, φορτηγά, αυτοκίνητα, εργαλεία κ.λ.π.  και ευθύνεται
για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της.
6.6. Ο Ανάδοχος θα έχει τη διεύθυνση και επίβλεψη των εργασιών και υποχρεούται να χρησιμοποιήσει
για τα μηχανήματα και  τα οχήματά του ικανούς και  έμπειρους χειριστές,  οδηγούς και  εργατοτεχνικό
προσωπικό, που να κατέχουν το νόμιμο δίπλωμα ή άδεια της ειδικότητας στην οποία απασχολούνται και
είναι ο μόνος υπεύθυνος για όλα τα εργασιακά θέματα που τυχόν ανακύψουν. 
6.7  Ο ανάδοχος έχει  την  υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής  νομοθεσίας,  των
διατάξεων και  κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
εργοδότη,  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  ώστε  να  εξαλείφονται  ή  να  ελαχιστοποιούνται  οι  κίνδυνοι
ατυχημάτων  ή  επαγγελματικών  ασθενειών  κατά  την  φάση  εκτέλεσης  εργασιών  σύμφωνα  με  την
ισχύουσα νομοθεσία.
Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
Να  παρέχει  μέσα  ατομικής  προστασίας  στους  εργαζόμενους,  να  επιβλέπει  ανελλιπώς  την  ορθή
εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την
αναγκαιότητα  της  τήρησης  των  μέτρων  αυτών  κατά  την  εργασία,  να  ζητά  τη  γνώμη  τους  και  να
διευκολύνει  τη  συμμετοχή  τους  σε  ζητήματα  ασφάλειας  και  υγείας  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία.
6.8  Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  εξασφαλίσει  τις  απαραίτητες  άδειες  και  εγκρίσεις  που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
6.9  Ο ανάδοχος έχει  την υποχρέωση για την κοινοποίηση  των πιστοποιητικών και  βεβαιώσεων που
αφορούν στην ανατεθείσα εργασία στις  αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο.
6.10 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν 4412/2016 και να
τραβά φωτογραφίες κατά την πρόοδο των εργασιών

Άρθρο 7ο :   Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές  δεν υπόκεινται  σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,  αλλά  παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής
Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία για
την οργάνωση του προγράμματος και την εκτέλεσή του. Επίσης, θα πρέπει να τηρεί ημερολόγιο και να
τραβά φωτογραφίες πριν και μετά  την συλλογή των αποβλήτων σε κάθε θέση.
Για  την  εκτέλεση  της  παραπάνω  εργασίας  η  αμοιβή του  αναδόχου  καθορίζεται  στο  ποσόν  που  θα
διαμορφωθεί,  μετά την προσφορά που θα δώσει επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της), προκειμένου να είναι μειοδότης.
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται και τμηματικά,  ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής
υπηρεσιών του αναδόχου και  ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών,  εφόσον δεν υπάρχουν νομικά
κολλήματα και μετά τον προληπτικό έλεγχο από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με
τον ν.  3202/2003

Άρθρο 9ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη,
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα
της δημοπρασίας. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Χανίων.

Άρθρο   10  ο :  Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου.
Σε  περίπτωση  παραβίασης  ενδιάμεσων  ή  της  συνολικής  προθεσμίας  επιβάλλονται  ποινικές  ρήτρες
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.  4412/2016.

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  τις οδηγίες και εντολές της
υπηρεσίας, και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα



με  το  πρόγραμμα  εργασιών,  δίνει  στον  Εργοδότη το  δικαίωμα  να  καταγγείλει  την  σύμβαση  και  να
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν.  4412/2016. 

Άρθρο 11ο :   Επίλυση διαφορών
Οι  διαφορές  που  θα  εμφανισθούν  κατά  την  εφαρμογή  της  σύμβασης,  επιλύονται  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διατάξεις.

Μάϊος 2017
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