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I.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε διάφορα σημεία του Δήμου Δέλτα συσσωρεύονται μεγάλοι όγκοι μπάζων,
μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών απορριμμάτων, που προέρχονται από ανεξέλεγκτες
απορρίψεις. Ο καθαρισμός αυτών των χώρων έχει να κάνει με την υγεία, την αισθητική, τον
πολιτισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Εξ’ άλλου, παρόμοια υλικά προκύπτουν και από υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος στους
δημότες του. Η διαχείριση των εν λόγω απορριμμάτων, η ανακύκλωσή τους, εφ΄ όσον είναι
αξιοποιήσιμα, και συγκεκριμένα, η επαναφορά τους στη χρήσιμη γραμμή παραγωγής συντελεί
στην εξοικονόμηση ενέργειας, πρώτων υλών και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, τα ογκώδη απορρίμματα
όπως έπιπλα, στρώματα, ξύλα κ.λπ. προτού οδηγηθούν για απόρριψη στον Χ.Υ.Τ.Α πρέπει
υποχρεωτικά να υποστούν διαλογή και κατόπιν να τεμαχιστούν σε σπαστήρα (Η.Π.
50910/2727 – ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003). Επίσης, τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πρέπει να υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, σύμφωνα με τους
όρους της υπ΄Αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-08-2010) με θέμα «Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». Σχετικές είναι και οι διατάξεις του Ν. 4042/12.
Η φόρτωση-μεταφορά-επεξεργασία των αναφερομένων κατηγοριών απορριμμάτων
στις εγκαταστάσεις του αναδόχου έχει στόχο αφενός τον καθαρισμό του Δ. Δέλτα και
αφετέρου την ανάκτηση χρήσιμων υλικών και τη μείωση του όγκου τους. Κάτι τέτοιο δεν
είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία, καθότι ο Δήμος δεν διαθέτει τον
κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες
ανάγκες.
Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με το N. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και
σύμφωνα με τα άρθρα 209, 273 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, και το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 74.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 02.20.6142.005 του σκέλους εξόδων του
προϋπολογισμού του έτους 2017 με τίτλο «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων,
ογκωδών απορριμμάτων Δ. Δέλτα (2017)»-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
Ελλείψει τεχνογνωσίας και τεχνικών μέσων από την πλευρά του Δήμου Δέλτα είναι
απαραίτητο τις εργασίες αυτές, ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 €
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, να τις αναλάβει ιδιώτης (ανάδοχος) κατόπιν συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού.
Ο Δήμος Δέλτα δύναται να μεταφέρει με δικά του μέσα στις εγκαταστάσεις του αναδόχου
τα ΑΕΚΚ και τα ογκώδη απορρίμματα, τα οποία απορρίπτονται εντός των ορίων του Δήμου
Δέλτα. Η συλλογή και φόρτωση θα γίνεται με μηχανήματα της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επεξεργαστεί το σύνολο των ΑΕΚΚ που παραλαμβάνει, αφού
ο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης δε δέχεται ΑΕΚΚ σε καμία μορφή. Σε ότι αφορά στα ογκώδη
απορρίμματα ο ανάδοχος αφού τα επεξεργαστεί κατάλληλα, μεταφέρει το υπόλειμμα στο
χώρο του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης εντός κατάλληλων containers.
Η συγκεκριμένη εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV 90513000-6
(=Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων ).
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II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα αδρανή στερεά απορρίμματα, που συνήθως απορρίπτονται στο Δήμο, δύναται να
χαρακτηρισθούν ανάλογα με τη σύνθεσή τους στις κάτωθι κατηγορίες:
1. Μπάζα καθαρά (οικοδομικά απορρίμματα, μπετόν, τούβλα, πλακάκια, μάρμαρα)
2. Μπαζοαπορρίμματα (οικοδομικά απορρίμματα, μπετόν, τούβλα, πλακάκια,
μάρμαρα μαζί με λοιπά απορρίμματα όπως σακούλες, ξυλοπαλέτες, χαρτιά,
κουφώματα, χώματα, χόρτα, πέτρες κοκ)
3. Ογκώδη απορρίμματα (ντουλάπες, στρώματα, τζάμια, κλαδιά κ.λ.π.)
Η τεχνική περιγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων,
χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δ. Δέλτα (2017)».
Με την εργασία αυτή ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαχείριση, δηλαδή τη φόρτωση, μεταφορά,
επεξεργασία και ανακύκλωση των μπαζοαπορριμμάτων – χωμάτων - ογκωδών απορριμμάτων
που θα συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις του, με οχήματα του Δήμου, προβαίνοντας στο
διαχωρισμό – κατηγοριοποίηση τους, επεξεργασία (θραύση, τεμαχισμό) για μείωση του όγκου
τους και αξιοποίησή τους, όπου αυτό είναι εφικτό, και στη συνέχεια συνεργασία με
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις στο
νόμιμο ΧΥΤΑ.
Η εργασία περιλαμβάνει:
1.Διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02) για
να αποκτήσουν την μορφή που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ.Α. (μετά την επεξεργασία το μήκος εκάστου
τεμαχίου δε θα είναι μεγαλύτερο από επτά εκατοστά) και μεταφορά των επεξεργασμένων
ογκωδών απορριμμάτων, σε κατάλληλα containers κλειστού τύπου ή ανοιχτού τύπου τα οποία
μετά την πλήρωσή τους θα καλύπτονται πλήρως, ώστε να αποτρέπεται η διάχυση και η
διασπορά τους στο οδόστρωμα, για απόρριψη στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης.
Ο εργολάβος υποχρεούται να ανακυκλώνει ή να αξιοποιεί κατ΄ ελάχιστον το 30% της
παρεληφθείσας μηνιαίας ποσότητας ογκωδών απορριμμάτων. Το υπόλοιπο κατά µέγιστο 70%
θα διατίθεται στο ΧΥΤΑ (προσκομίζοντας τα ζυγολόγια απόρριψης στον Χ.Υ.Τ.Α. του
υπολείμματος της επεξεργασίας των ογκωδών απορριμμάτων).
Τα υπολείμματα που δεν μπορούν να τεθούν υπό περαιτέρω διαχείριση, θα φορτώνονται
και θα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ με οχήματα του αναδόχου.
Ο δήμος θα προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης απόθεσης σε ΧΥΤΑ, κατά περίπτωση.
2. Αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05,
17 08, 17 09), σύμφωνα με τους όρους της υπ. Αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1312/Β΄/24-08-2010) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακυκλώνει ή να αξιοποιεί κατ΄ ελάχιστον το 50% της
παρεληφθείσας ποσότητας των ΑΕΚΚ με βάση την υπ.αρ.36259/1757/Ε103/ Κοινή Υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β`/1312/24-08-2010).
Η φόρτωση και μεταφορά των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του αναδόχου για
επεξεργασία θα γίνεται με οχήματα του Δήμου Δέλτα, και θα προέρχονται από σημεία εντός
των ορίων του Δήμου Δέλτα, πλην ΒΙΠΕΘ ύστερα από εντολές της υπηρεσίας.
Έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.4042/12 αλλά και σύμφωνα με :
i)
την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα,
κατά το δυνατόν, να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, εφόσον αυτό είναι
περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό
ii)
με την αρχή της οικονομικότητας, ως μερικότερης εκδήλωσης της γενικής
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη
διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και επιβάλλει την εκπλήρωση των
σκοπών των δήμων με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του
προϋπολογισμού τους,
οι εγκαταστάσεις απόθεσης διαλογής και επεξεργασίας του αναδόχου θα βρίσκονται
στον Δήμο Δέλτα ή τους όμορους Δήμους σε απόσταση (οδικό κύριο ή επαρχιακό
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δίκτυο) όχι μεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου Δέλτα,
την Σίνδο, για λόγους καθαρά οικονομικούς. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων
οφείλει να καταθέσει βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εκδοθείσα από Δημόσια
Αρχή, με αφετηρία την Σίνδο και προορισμό τις εγκαταστάσεις του, που θα
αποδεικνύει ότι δραστηριοποιείται σε απόσταση εντός των 20χλμ από τη Σίνδο
(Πλατεία Δημοτικής Κοινότητας).
III. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Επεξεργασία – απόρριψη στον Χ.Υ.Τ.Α.
ογκωδών__απορριμμάτων
(Κωδικοί
Ε.Κ.Α.:20 03 07, 20 02)
Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ (Κωδικοί
Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 03, 17 04, 17 05,
17 08, 17 09)

2.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΑΞΙΑ
(€)

3.500

tn

16,00

56.000,00

500,00

tn

8,00

4.000,00

ΑΞΙΑ
60.000,00
ΦΠΑ 24%
14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ
74.400,00
Η συνολική θα βαρύνει τον κωδικό 02.20.6142.005 του σκέλους εξόδων του προϋπολογισμού
του έτους 2017 με τίτλο «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων
Δ. Δέλτα (2017)»-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού λήφθησαν υπ’ όψιν υποβληθείσες
παρόμοιες οικονομικές προσφορές σε διαδικασίες του Δήμου Δέλτα παλαιότερων ετών.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού μόνο βάση τιμής.
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της παρούσης.
Θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η καθαρή τιμή σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης του κάθε
είδους και η συνολική καθαρή τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδος.
CPV 90513000-6

IV.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :
Αντικείμενο συγγραφής
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εργασία με τίτλο «Διαχείριση
μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δ. Δέλτα (2017)», η οποία θα
ανατεθεί μετά από συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό.
β) Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων και
των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), τα οποία απορρίπτονται
εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα.
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
Άρθρο 2ο :
Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06
 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08
 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 3ο :
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Τεχνική περιγραφή
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Ο προϋπολογισμός της προσφοράς.
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Άρθρο 4ο : Εγγυήσεις
Με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ ή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και
πιστή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβαση
εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (η οποία εγγυητική επιστολή θα
επιστραφεί μετά τη λήξη της εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας όπως προβλέπεται
στην αντίστοιχη νομοθεσία - Ν. 4412/16).
Άρθρο 5 - Τεχνικά προσόντα αναδόχου – Προϋποθέσεις συμμετοχής στον
διαγωνισμό
5.1
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και πρέπει απαραίτητα εκτός από τις ειδικές
άδειες διαχείρισης για τους κωδικούς ΕΚΑ που περιγράφονται παρακάτω, να διαθέτουν
πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου εν ισχύ, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους
σ` αυτό, ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το αντικείμενο της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
5.2
Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας ή
αξιοποίησης ογκωδών απορριμμάτων καθώς και των Α.Ε.Κ.Κ. οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει
απαραίτητα να διαθέτουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ στην
οποία θα περιλαμβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) και οι
ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης. Ειδικότερα, για
τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο υποψήφιος θα πρέπει, σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, να μπορεί να
διαχειριστεί κατ΄ ελάχιστον απόβλητα τα οποία χαρακτηρίζονται από τους ακόλουθους
κωδικούς ΕΚΑ:
17 01

Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

17 01 01

σκυρόδεμα

17 01 02

τούβλα

17 01 03

πλακίδια και κεραμικά

17 01 07

μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικά εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06* του ΕΚΑ (μείγματα που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες).

17 02

Ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 02 01

ξύλο

17 02 02

γυαλί

17 02 03

πλαστικό

17 03

Μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και
προϊόντα πίσσας

17 03 02

μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο
σημείο 17 03 01* του ΕΚΑ (μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν
λιθανθρακόπισσα)

17 04

Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)

17 04 01

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02

αλουμίνιο

17 04 05

σίδηρος και χάλυβας
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17 04 07

ανάμεικτα μέταλλα

17 04 11

καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10* του
ΕΚΑ (καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες
επικίνδυνες ουσίες)

17 05

Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από
ρυπασμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών

17 05 04

χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03* του
ΕΚΑ (χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες)

17 05 06

μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05* του
ΕΚΑ (μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες)

17 08

Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

17 08 02

υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01* του ΕΚΑ (υλικά δομικών
κατασκευών με βάση το γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες)

17 09

Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 09 04

μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 09 01* (απόβλητα δομικών
κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιλαμβάνουν υδράργυρο), 17 09
02* (απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που
περιλαμβάνουν PCB) και 17 09 03* (άλλα απόβλητα δομικών
κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων μειγμάτων
αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες).

20 02

Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα
νεκροταφείων)

20 03 07

Ογκώδη απόβλητα



Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα με
αστερίσκο (*) και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα,
σύμφωνα με την απόφαση 2001/118/ΕΚ (ΕΕL 47/2001) (Η.Π. 50910/2727 – ΦΕΚ
1909/Β/22-12-2003).

Για την διαχείριση των ΑΕΚΚ ο διαγωνιζόμενος οφείλει να είναι συμβεβλημένος με
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
5.3
Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ
(επεξεργασμένων ή μη επεξεργασμένων) απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να διαθέτουν Άδεια
Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων σε ισχύ από την Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος συνεργάζεται με εταιρία συλλογής και μεταφοράς
στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει η συνεργαζόμενη εταιρία:



να διαθέτει Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων.



να έχει σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
ΑΕΚΚ.



Να διαθέτει σύμφωνο συνεργασίας με τον Ανάδοχο.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί για τους
κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται παραπάνω.
5.4

Επιπλέον οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να:
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Είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008 για εργασίες διαχείρισης μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων, ή αντίστοιχο από διαπιστευμένο οργανισμό τυποποίησης, για τη
διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.




Διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004
ή εφάμιλλο αυτού.

Διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό εφοδιασμένο με τις
απαραίτητες νόμιμες άδειες (Διαπιστευμένη γεφυροπλάστιγγα, σπαστήρας,
εκσκαφέας-φορτωτής , ανατρεπόμενο φορτηγό κ.α).

Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις αναδόχου


Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου Δέλτα
προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί
ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα
ή βλάβη, που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν
άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση της εργασίας.

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της
εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης
αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο
αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με
άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η
διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. Υποχρεούται να
ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης
εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί
στην επανόρθωση της.

Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα
προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15
ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους
και θα καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση
εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

Όλες οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την
ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία και προδιαγραφές και θα πρέπει με πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη του αναδόχου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα θέματα που άπτονται της
επεξεργασίας μέχρι και απόθεσης των απορριμμάτων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την
εκτέλεση της εργασίας. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι
εφοδιασμένος με τις νόμιμες άδειες (άδεια χρήσης μηχανήματος κ.α.) και πιστοποιήσεις.

Ο εξοπλισμός του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας
θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και επιβάλλεται να πλένεται σε τακτά διαστήματα.

Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την
επίβλεψη υπευθύνων της εταιρείας που θα έχουν αποδεδειγμένα την ανάλογη κατάρτιση.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με
το άρθρο 216 του ν.4412/16. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος και γίνεται
με μέριμνα του αναδόχου. Θα καταγράφεται το είδος (κωδικός) και η ποσότητα των υλικών που
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στέλνονται για ανακύκλωση καθώς και τα οχήματα που τα μεταφέρουν.


Ο Δήμος θα διαθέτει τα ανάλογα οχήματα, οι συμβατικές εργασίες φόρτωσης και
μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων και των ΑΕΚΚ θα εκτελούνται από τον Δήμο με τα δικά
του οχήματα από Δευτέρα έως και Σάββατο σε συνάρτηση με τα προγράμματα αποκομιδής των
απορριμμάτων του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση και η μεταφορά θα γίνεται με μηχανήματα της



υπηρεσίας.


Εφόσον ο Δήμος το κρίνει απαραίτητο, η ζύγιση του φορτίου που παραλαμβάνεται
στην εγκατάσταση, θα πρέπει να γίνεται παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από την υπηρεσία
καθαριότητας.

Κάθε δρομολόγιο μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων ή ΑΕΚΚ θα εκτελείται με
όχημα του Δήμου στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας του αναδόχου. Μετά
την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εγγράφως τους αρμόδιους για
την παραλαβή των φορτίων υπαλλήλους κοινοποιώντας το σχετικό έγγραφο στον Δήμο.

Απαγορεύεται ρητά κατά την απόρριψη των επεξεργασμένων ογκωδών αποβλήτων
και αποβλήτων κήπων και πάρκων στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης να αναμειγνύονται κάθε άλλου
είδους απόβλητα πέρα από τα εν λόγω απόβλητα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τους κωδικούς
ΕΚΑ: 20 02 και 20 03 07. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Χ.Υ.Τ.Α.
Μαυροράχης για το είδος του απορριπτόμενου φορτίου.
Άρθρο 7 - Υποβολή Προσφοράς

7.1

Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει πλήρη Φάκελο Προσφοράς, το
περιεχόμενο του οποίου περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης.

7.2

Ειδικότερα ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει απαραίτητα με την Τεχνική Προσφορά
(επί ποινής αποκλεισμού) να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών: (Τεχνικά χαρακτηριστικά
εγκαταστάσεων, διάγραμμα ροής, τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού
(π.χ. οχήματα, σπαστήρας κ.λ.π.), την εμπειρία και την εξειδίκευση του συμμετέχοντος στο
διαγωνισμό σε ανάλογες εργασίες (είδος – θέση έργου – ιδιοκτήτης/Δήμος) καθώς και τον
τρόπο εκτέλεσης του έργου (ημερησίως μεταφερόμενες ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες
κ.λ.π)
β) Την τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτει ο συμμετέχων ώστε να ανταποκριθεί σε
έκτακτες ανάγκες και σε περίπτωση ζημίας/βλάβης.
γ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σε ισχύ, στην οποία θα περιλαμβάνονται
απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων (ΕΚΑ), καθώς επίσης και οι ποσότητες των αποβλήτων που μπορούν να
υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης
δ) Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων (για τον ίδιο τον
υποψήφιο ή συνεργαζόμενη εταιρία), σε ισχύ, στην οποία θα περιλαμβάνονται απαραίτητα οι
κωδικοί των αποβλήτων, όπως αυτοί αναγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων
(ΕΚΑ)
ε) Σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Σε
περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται από συνεργαζόμενη εταιρία, θα πρέπει να
υποβληθεί σύμβαση συνεργασίας της εταιρίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ και σύμφωνο συνεργασίας αναδόχου με την συνεργαζόμενη εταιρεία.
στ) Πιστοποιητικό ποιότητας (πχ ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο) από διαπιστευμένο οργανισμό
τυποποίησης, για τη διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων,
ζ) Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για παράδειγμα ISO 14001:2004, ή
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εφάμιλλο αυτού.
η) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι η εταιρία διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για
την εκτέλεση της εργασίας (πίνακας εξοπλισμού, φωτογραφίες κ.λ.π)
θ) Πιστοποιητικό διακρίβωσης της γεφυροπλάστιγγας των εγκαταστάσεων του αναδόχου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση ύπαρξης Σπαστήρα στις εγκαταστάσεις του για θραύση απορριμμάτων για
μείωση του όγκου τους και περεταίρω επαναχρησιμοποίηση τους, καθώς και τεμαχισμό των
ογκωδών απορριμμάτων.
κ) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), για το ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 & 4 του άρθρου 73 και 74 του
Ν. 4412/2016.
Η συμμετοχή τους δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24
του Ν. 4412/2016.
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό
πρόσωπο) από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα
και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα της διακήρυξης.
7.3
Για τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
λάβουν υπ' όψη, ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και
τα έξοδα που αφορούν:
α) τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού
β) το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της
άψογης λειτουργίας του .
γ) τη λειτουργία και κίνηση του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση, κλπ)
δ) την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές
των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την
απασχόληση του
ε) την αμοιβή και κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού
στ) τις δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού
ζ) την ασφάλιση ή αποζημίωση ατυχημάτων του προσωπικού καθώς επίσης και κάθε φύσης
αποζημίωση προς τρίτους, κάθε είδους τέλη και φόρους οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο, Κ.Ε.Κ, τέλη
κυκλοφορίας, κλπ)
η) την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης του έργου. κλπ.
θ) τυχόν επιπλέον διαφορά χρέωσης τιμής εναπόθεσης λόγω κακής εκτέλεσης του έργου στον
ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
ι) τις δαπάνες συμμετοχής στο διαγωνισμό και τις δημοσιεύσεις της διακήρυξης .
κ) τα έξοδα εγγυητικών επιστολών, τους τόκους κινήσεως κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης
επιβαρύνσεις.
Άρθρο 8 – Χρονική διάρκεια της σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι δωδεκάμηνη, αρχής γενομένης από την υπογραφή της. Σε
περίπτωση κατά την οποία δεν εξαντληθούν οι προμελετηθείσες ποσότητες δύναται να
παραταθεί επί εξάμηνο, χωρίς να γίνει υπέρβαση του προϋπολογισμού της δαπάνης με
απόφαση Δ.Σ.
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Κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση που εγκατασταθεί και τεθεί σε
λειτουργία σπαστήρας στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης από τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού
Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Δέλτα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ανάθεση των εργασιών
επεξεργασίας – απόρριψης στον Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.:20 03 07,
20 02 ) και των εργασιών μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20
02) σε κατάλληλο χώρο του αναδόχου.
Άρθρο 9 - Χρόνος έναρξης της εργασίας - Ρήτρες
Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο
εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όμως
δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δέκα (10) ημερών, διάστημα εκτιμούμενο ως
επαρκές για την εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του
απαιτούμενου εξοπλισμού και προσωπικού, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο
χρόνος έναρξης εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και ρητά στις
προσφορές.
Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών εντός του χρόνου έναρξης που
καθορίστηκε στην προσφορά του. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα. Μετά
την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού και εφαρμόζονται οι ανάλογες
κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.
Βασική επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η συστηματική κάλυψη των ανοικτών
containers για τη μεταφορά των επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων για απόρριψη στον
χώρο του Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης ή η χρήση container κλειστού τύπου.
Άρθρο 10 - Τρόπος πληρωμής
10.1 Εργασίες αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ
Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες αξιοποίησης
και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ θα γίνεται με την προσκόμιση ζυγολογίου όπου θα φαίνεται η
διαφορά στο βάρος του φορτηγού άδειο και γεμάτο.
Η ανάδοχος εταιρεία θα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ακολούθως θα
συντάσσεται η βεβαίωση πιστοποίησης εργασιών από την αρμόδια ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
του Δήμου. Η πληρωμή του εργολάβου θα πραγματοποιείται μετά την ηµεροµηνία λήψης
(ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο του ∆ήµου ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης), του
σχετικού παραστατικού, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
10.2 Εργασίες
απορριμμάτων

επεξεργασίας

–

απόρριψης

στον

Χ.Υ.Τ.Α.

ογκωδών

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες επεξεργασίας
και απόρριψης στον Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορριμμάτων θα γίνεται με την προσκόμιση
ζυγολογίου όπου θα φαίνεται η διαφορά στο βάρος του φορτηγού άδειο και γεμάτο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο ανάδοχος να πραγματοποιήσει απόρριψη
στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, είναι να διαθέτει άδεια απόρριψης από τον Δήμο, η οποία
πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση που εκδίδει ο Δήμος Δέλτα έπειτα από έγγραφο αίτημα
του αναδόχου. Το αίτημα θα πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα από την
ημέρα της απόρριψης.
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προβεί η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου στην
έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης εργασιών για τις παρεχόμενες εργασίες επεξεργασίας και
απόρριψης ογκωδών απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης, θα πρέπει ο ανάδοχος να
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προσκομίζει τα ζυγολόγια απόρριψης στον Χ.Υ.Τ.Α. του υπολείμματος της
επεξεργασίας των ογκωδών απορριμμάτων (ποσότητα όχι μεγαλύτερη του 70%
της παραληφθείσας από τον Δήμο.
Ειδικά για τα ΑΕΚΚ η ποσότητα θα πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερη του 50% της
παρεληφθείσας από τον Δήμο ποσότητας.
Εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η πληρωμή του αναδόχου θα
πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής από το λογιστήριο του
∆ήµου ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης), του σχετικού παραστατικού.
10.3 Ο ανάδοχος θα πληρώνεται στο τέλος της εργασίας ύστερα από το πέρας
πιστοποιημένης εργασίας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών
εκτελεσθέντων εργασιών είναι η βεβαίωση πιστοποίησης εργασιών από την αρμόδια Δ/νση το
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Δέλτα και το
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από το αρ. 200
του Ν. 4412/16.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του
αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της πληρωμής
που πιστοποιήθηκε και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Επισημαίνεται ότι έκδοση και υποβολή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να
γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης πιστοποίησης εργασιών.
Άρθρο 11 - Κρατήσεις
Στη συμβατική αξία της εργασίας, εκτός του Φ.Π.Α, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, η
οποία επιβαρύνει τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη κράτηση ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 12 - Κυρώσεις αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση και από τις διατάξεις του ν.4412/16 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση να συμμορφωθεί προς τις
υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Ειδική πρόσκληση
μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι την οριστική
παραλαβή της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική
πρόσκληση, υφίσταται τις κυρώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4412/16 .
Άρθρο 13 : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 14 - Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06) και του Ν.
4412/16.
Ο Συντάξας
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Τμήματος
Καθαριότητας και
Πρασίνου
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σίνδος 21/02/2016

Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου,
Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων

ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
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