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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 

 Στις Αχαρνές. σήμερα  28 Ιουλίου 2015, στα Δημαρχείο Αχαρνών, οδός 

Φιλαδελφείας 87, Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Αττικής, τα κάτωθι μέρη 

α) Αφενός ο Δήμος Αχαρνών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Κασσαβό, 

καλούμενος στο εξής «Εργοδότης» και αφετέρου 

β)  η Εταιρεία  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. (ΕΠΤΑ Α.Ε.)    με 

ΑΦΜ  095669147  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/ΝΣΗ Ηνιόχου 16, ΤΚ 15238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, που 

εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Μαρία Σταματελοπούλου - Μπούρκα, και θα καλείται στα ε-

πόμενα «Ανάδοχος»,  
 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου προς τον Εργοδότη για την  

«Υπηρεσία Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αχαρνών », όπως περιγράφεται στην 41/2015 μελέτη που 

συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκε με την 432/28.05.2015 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Οι εν λόγω υπηρεσία «Εκπόνηση του Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Α-

ποβλήτων (ΑΣΑ)» θα αποσκοπεί στα εξής: 

 Τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του κόστους διαχείρισης 

για το Δήμο. 

 Την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης  προκειμένου να επιτευχθεί ο 
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στόχος του 50% το 2020 

 Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 Την κατάθεση του Σχεδίου στον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότηση του 

στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 βάσει σχετικής επιστολής της Περι-

φερειάρχη Αττικής. 

Στο αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνονται τα εξής:  

 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δήμο 

(συμπ. όλων των διαφορετικών ρευμάτων, π.χ. σύμμεικτα, συσκευασίες, ΑΗΗΕ, μπαταρίες, κλπ.) 

 Διαμόρφωση τοπικών στόχων για τη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Δια-

χείρισης Αποβλήτων  

 Διαμόρφωση εξειδικευμένων προτάσεων για το Δήμο, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης 

 Δημιουργία συστήματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφών) με σκοπό τη με-

ταφορά τους στη μονάδα κομποστοποίησης  

 Δημιουργία πράσινου σημείου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών (όχι 

μόνο συσκευασιών). Ένα ‘πράσινο’ σημείο, αποτελεί χώρο εντός του Δήμου, μικρής έκτασης, όπου 

ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα 

(όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα (κήπων, πάρκων) και άλλα είδη με σκοπό 

την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες της αγοράς. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. σχολεία, επιχειρήσεις) 

 Οικονομική ανάλυση για τα  έργα αλλά και τις μελέτες και υπηρεσίες  που χρειάζονται για την ωρί-

μανση, κατασκευή και λειτουργία  όλων των προβλεπόμενων έργων ΔΣΑ και πρόταση για την εξε-

ύρεση χρηματοδότησης (ΕΠΕΡΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΠ) 
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ΑΡΘΡΟ 2ο:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών του Άρθρου 1, ορίζεται σε ένα (1) μήνα από 

την υπογραφή της παρούσας. Στον χρόνο αυτό δεν υπολογίζονται διαστήματα όπου αναμένεται 

έγκριση από το Δήμο προτάσεων που έχουν υποβληθεί.  

Συγκεκριμένα, το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί: 

1. Προπαρασκευαστικές Ενέργειες / Εργασίες Διοίκησης του Έργου / Διασφάλιση Ποιότητας: δέκα 
ημέρες. 

2. Μελέτη Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αχαρ-

νών: είκοσι (20) ημέρες 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  
ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου συμφωνείται στο ποσό των 14.000,00 € συν ΦΠΑ 

(3.220,00 €), δηλαδή συνολικά 17.220,00 €. Από την παραπάνω αμοιβή θα παρακρατηθούν από τον 

Εργοδότη οι νόμιμες  κρατήσεις που βαρύνουν με βάση το νόμο τον Ανάδοχο. 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε μία δόση, με την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο:  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

Τα παραδοτέα του Αναδόχου προς τον Εργοδότη ανά φάσεις (πακέτα εργασίας) έχουν ως εξής: 

1. Προπαρασκευαστικές Ενέργειες / Εργασίες Διοίκησης του Έργου / Διασφάλιση Ποιότητας, όπου 

δεν υφίστανται παραδοτέα. Η παροχή υπηρεσιών αφορά σε θέματα συνεργασίας και συντονισμού με 

τα αρμόδια κατά περίπτωση στελέχη του εργοδότη (Υπηρεσίες Δήμου Αχαρνών). 

2. Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης  Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Αχαρνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο:  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Ο Ανάδοχος θα δύναται, κατά την διακριτική του ευχέρεια και κρίση, να χρησιμοποιεί τρίτους 

(ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα), είτε προς υποβοήθησή του, είτε 

προς αντικατάσταση μελών της ομάδας έργου, στην παροχή των υπηρεσιών της παρούσας. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα ανακοινώνει προς έγκριση στον Εργοδότη τα στοιχεία των 

συνεργαζόμενων Εταιρειών ή φυσικών προσώπων, τα οποία θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο αντίστοιχη 

εμπειρία και τεχνογνωσία με τα μέλη της ομάδας έργου που αντικαθιστούν. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο: 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα από τον Ανάδοχο, καθώς και όποια αλλαγή σε αυτά 

ή/και όποια δηλωθούν στο μέλλον, τηρούνται  σε ειδικό αρχείο από τον Εργοδότη για την εξυπηρέτη-

ση της συνεργασίας του με τον Ανάδοχο, για όσο χρόνο διαρκεί η συνεργασία αυτή και μετά τη λήξη 

της. Με την παρούσα ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα 

του Εργοδότη να τηρεί αρχείο ευαίσθητων δεδομένων κατά τους ορισμούς του Ν.2472 /1997. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης δύναται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα Σύμβαση, εφ’ όσον 

υφίσταται σοβαρός λόγος όπως η διακοπή της χρηματοδότησης του έργου ή η μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλει προς τον Ανάδοχο τα δεδουλευμένα, 

τα οποία θα παραδοθούν στον Εργοδότη εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας 

από αυτόν.   

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ως προς την ερμηνεία ή την εκτέλεση της Σύμβασης 

και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιχειρείται να λυθεί εξωδίκως και εφόσον αυτό δεν 

επιτευχθεί, θα λύεται από τα αρμόδια δικαστήρια. 

Η τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, προς απόδειξη 

τούτου, συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτά, υπογράφτηκε σε 

έξι πρωτότυπα, από τα οποία έλαβε ένα ο Ανάδοχος. 

 
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ  - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 

(ΕΠΤΑ Α.Ε.) 

Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΠΟΥΡΚΑ 
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