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Άρθρο 1ο:  Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων – Ορισμοί 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην εργολαβική ανάθεση της αποκομιδής των 

απορριμμάτων στους οικισμούς Παλιουριάς – Κουτσουπιάς - Κόκκινου Νερού – Πλατιάς Άμμου - 

Στομίου (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Ι),  Καρίτσας – Στομίου- Ομολίου – Παλαιόπυργου και Αλεξανδρινής 

(ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΙΙ) των Δημοτικών Ενοτήτων Μελιβοίας και Ευρυμενών και τη μεταφορά τους στο 

ΧΥΤΑ Λάρισας, καθώς και στους οικισμούς Ρακοποτάμου – Πολυδενδρίου - Αγιοκάμπου – 

Σωτηρίτσας – Βελίκας (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΙΙΙ) της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας και τη μεταφορά τους 

στο ΣΜΑ Αγιάς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας 

στις συγκεκριμένες ενότητες για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου να διαθέσει 

γερανοφόρο όχημα για την ανάπτυξη των κάδων στους προαναφερόμενους οικισμούς, σύμφωνα με 

τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά στους συμβατικούς όρους οι οποίοι, σε 

συνδυασμό με τους όρους των λοιπών εγγράφων της Σύμβασης και των στοιχείων της προσφοράς, 

θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 

Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 

της Σ.Υ. θα έχουν την ακόλουθη σημασία: 

• ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της και τα επισυναπτόμενα σε αυτή λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη του διαγωνισμού, με βάση τα οποία οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να 

υποβάλλουν προσφορά. 

• ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση παρόχων συμμετέχει στο 

διαγωνισμό, προσκομίζει εγγυητική επιστολή συμμετοχής και υποβάλλει Προσφορά. 

• Σ.Υ.: Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• Τ.Τ.Π.: Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• ΣΥΜΒΑΣΗ: Η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Κυρίου του έργου και του Αναδόχου που αποτελείται 

από το Συμφωνητικό και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη/Έγγραφα της Σύμβασης που προσαρτώνται 

σε αυτό. 

• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1.3 της 

Διακήρυξης και αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ.  

35/2021  Μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, την 

οποία καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

• ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί με Σύμβαση παροχής των υπηρεσιών 

αποκομιδής απορριμμάτων. Επίσης, οι τυχόν νόμιμοι εκπρόσωποί του, κατάλληλα 
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εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής των 

υπηρεσιών. 

• ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η΄ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η΄ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο Δήμος Αγιάς Ν. Λάρισας. 

• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. 

• ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών 

που προβλέπονται και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως απορρέουν από τη 

Σύμβαση. 

 

Άρθρο 2ο: Συμβατικά Στοιχεία της Παροχής των Υπηρεσιών - Σειρά Ισχύος 

Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη/Έγγραφα της Σύμβασης και στοιχεία της παροχής των 

υπηρεσιών με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση αυτών, είναι τα παρακάτω και σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται ως εξής: 

1. Η Σύμβαση, 

2. Η Διακήρυξη, 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

5. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, 

6. Ο Προϋπολογισμός μελέτης, 

7. Το Τιμολόγιο μελέτης. 

 

Άρθρο 3ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την εξασφάλιση του Εργοδότη σχετικά με την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών και γενικά 

την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει προ ή κατά την υπογραφή της 

Σύμβασης, να καταθέσει στον Εργοδότη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης - 

σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5 και 4.1 της Διακήρυξης και το άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν. 4412/2016, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, 

η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  

 



 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Άρθρο 4ο: Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη, δασμούς και κρατήσεις υπέρ του 

Δημοσίου ή τρίτων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού, 

εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο Αγιάς. Αν μετά την ημέρα του διαγωνισμού επιβληθούν νέοι 

φόροι, τέλη και κρατήσεις ή τροποποιηθούν ή καταργηθούν άλλοι που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό 

πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα κατά την εξόφληση των τιμολογίων του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5ο. Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταλογισμοί - Πρόστιμα - Έκπτωση Αναδόχου 

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον 

ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου ως 

έκπτωτου αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης και ιδιαίτερα στο άρθρο 5.2 της 

Διακήρυξης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του Αναδόχου ο Δήμος Αγιάς 

διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης - σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - για την αποκατάσταση 

κάθε ζημιάς που θα μπορούσε να υποστεί από την αντισυμβατική παροχή των υπηρεσιών ή την 

παραβίαση των όρων της σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο: Εκτέλεση Υπηρεσιών 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 7ο: Επικοινωνία – Αλληλογραφία 

Όλες οι μεταξύ του Δήμου Αγιάς  και του αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν την παροχή 

ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε 

εγγράφως. 

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται 

κανένας από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

 

Άρθρο 8ο: Περιεχόμενο τιμών 

Στις τιμές της προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 

παροχή των υπηρεσιών, ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο Αγιάς, όπως προδιαγράφεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Αγιά, 14/05/2021 

Θεωρήθηκε 
Μ.Ε. Δημάρχου 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη του  
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ 
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

Αγιά, 14/05/2021 
Συντάχθηκε 

 
 

 
ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥΛΗ 
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