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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  13/2016 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     Πόροι ΔΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.500,00€ Χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η σταδιακή παροχή υπηρεσιών μεταφοράς της 
παραγόμενης λυματολάσπης από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης στο Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση ‘’Κλεφτόβιγλα’’ με φορτηγά αυτοκίνητα 10 tn έως  
14 tn. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά θέματα, που 
σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη Πρόχειρου 
Διαγωνισμού’’. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια του διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας, η εκτέλεση της σύμβασης και 

η παροχή της υπηρεσίας (εκτέλεση μεταφοράς) διέπονται από τις διατάξεις των ακολούθων 
νομοθετημάτων : 
 Του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοικήσεως». 
 Του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Των άρθρων 132 και 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
 Της αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύποι και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

 Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση δια-τάξεων του Π.Δ. 
318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα, που προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση) 
2. Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού 
3. Οικονομική Προσφορά 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Τεχνική Περιγραφή 
6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η παροχή της υπηρεσίας (μεταφορά παραγόμενης λυματολάσπης) θα γίνεται σταδιακά 

σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης. Η λυματολάσπη 
που θα παραχθεί και θα μεταφερθεί σε διάστημα δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών εκτιμάται σε 
7.500 τόνους.   

Η προθεσμία παροχής της υπηρεσίας αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και 
ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες ή την εξάντληση του ποσού της σύμβασης. 

Η  ΔΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την προς μεταφορά λυματολάσπη μέχρι 
ποσοστό 30%, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του αναδόχου, λόγω περιορισμού του 
αντικειμένου της υπηρεσίας.  

Ο χρόνος της ημερήσιας εργασίας θα είναι η καθαρή απασχόληση του φορτηγού 
αυτοκινήτου στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος μετάβασης στην αρχική θέση 
εργασίας που ορίστηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. καθώς και ο χρόνος επιστροφής στην έδρα του 
αναδόχου. 

Σε περίπτωση βλάβης του φορτηγού-αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα 
πιστοποιείται ο καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η παροχή της υπηρεσίας (μεταφορά λυματολάσπης) θα πραγματοποιείται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες κυρίως προγραμματισμένα, αλλά είναι πιθανή και έκτακτη μεταφορά 
λυματολάσπης. 

Τις προγραμματισμένες ημέρες μεταφοράς της λυματολάσπης ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να έχει στη διάθεση της Υπηρεσίας όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που έχει 
συμπεριλάβει στη σχετική κατάσταση, και τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2) και  
το καθένα θα έχει δυνατότητα μεταφοράς 10 έως 14 tn.  

Για την προγραμματισμένη μεταφορά λυματολάσπης ο ανάδοχος θα ενημερώνεται – 
τηλεφωνικώς ή γραπτώς - την προηγούμενη ημέρα.  

Για την έκτακτη μεταφορά λυματολάσπης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει την 
υπηρεσία στη θέση φόρτωσης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ωρών από την τηλεφωνική 
ειδοποίηση του. 

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία προς τρίτους από την απασχόληση των 
φορτηγών και των οδηγών. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά το φορτηγό αυτοκίνητο που πρόσφερε 
κατάλληλο προς εργασία και με κατάλληλο προσωπικό (οδηγό) που κατέχουν τις απαιτούμενες 
άδειες οδηγού. 

Το μισθωμένο φορτηγό αυτοκίνητο κατά την έναρξη της ημερήσιας εργασίας οφείλει να 
είναι πλήρες καυσίμων και έτοιμο προς εργασία, με τον κατάλληλο οδηγό σύμφωνα με τις 
οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ίδιος ανάδοχος κληθεί για εργασία με 
περισσότερα του ενός φορτηγού αυτοκινήτου οφείλει να προσκομίσει το καθένα από αυτά 
επανδρωμένο με τον κατάλληλο οδηγό. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του φορτηγού 
αυτοκινήτου, όπως: αποζημίωση οδηγού, καύσιμα, λιπαντικά, υλικά και εργασίες συντήρησης, τις 
απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την 
λειτουργία και χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή με τον πληρεξούσιο 
που έχει ορίσει, ευρισκόμενος καθημερινά επιτόπου του έργου. Ο ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος 
αντιπρόσωπός του πρέπει να είναι αποδεκτός από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, πρέπει να είναι 
κάτοχος της απαιτούμενης για το φορτηγό αυτοκίνητο άδειας, αποδεδειγμένης πείρας στην 
οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου μεγέθους και τύπου όπως αυτό της παρούσης εργολαβίας. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση 
αποπομπή των απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων οδηγών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό 
του Αναδόχου. Για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του έργου, την πλήρη 
ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Η προσφερόμενη τιμή δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας (μεταφορά λυματολάσπης) είναι 

ανάλογη με την ποσότητα (βάρος) της μεταφερόμενης λυματολάσπης, και σύμφωνη με την 
οικονομική προσφορά (έκπτωση επί τοις εκατό) που υπέβαλε για την τιμή μονάδας (tn) του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Η καταβολή του ποσού θα γίνεται μετά την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών του 
αναδόχου. Το δελτίο παροχής υπηρεσιών θα εκδίδεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα και θα 
αφορά την παροχή της υπηρεσίας τον αμέσως προηγούμενο μήνα. 

Το δελτίο παροχής υπηρεσιών θα συνοδεύεται από :  
α)  Ημερολόγιο παροχής της υπηρεσίας, υπογραμμένο από τον ανάδοχο και αρμόδιο  

υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  
β)  Βεβαίωση αρμόδιου υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για την καλή και σύμφωνα με τη  

σύμβαση παροχή της υπηρεσίας και 
γ)  Ζυγολόγιο από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. 

Το δελτίο παροχής υπηρεσιών θα εξοφλείται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή 
του στην Οικονομική Υπηρεσία μαζί τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.  
 
 



  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ– ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  Μίσθωση φορτηγού – αυτοκινήτου 
  για τη μεταφορά λυματολάσπης 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο ανάδοχος βαρύνεται εξ ολοκλήρου με όλους 
ανεξαιρέτως του φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές που ισχύουν κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού, καθώς και με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

Η μισθοδοσία, η ασφάλιση και οι λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού που θα 
απασχολείται για την παροχή της υπηρεσίας (μεταφορά λυματολάσπης) βαραίνουν αποκλειστικά 
τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψουν διαφορές μεταξύ 
αναδόχου και Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ή/ και Αναθέτουσας Αρχής, αυτές θα επιλύονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ      ΔΕΥΑΛ 

 
 
 

 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                
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