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ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
ΑΟΘΟΝ 1ο: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
Η παξνχζα αθνξά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά,
επεμεξγαζία θαζψο θαη πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο)
πξν-δηαιεγκέλσλ
ξεπκάησλ
Αζηηθψλ
ηεξεψλ
Απνβιήησλ
(ΑΑ)
θαη
ζπγθεθξηκέλα:
o 3.428tn Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ (ΒΑΑ) (ΝΚΑΓΑ Α
ΔΟΓΑΠΗΩΛ) θαη
o 2.500tn Απνβιήησλ απφ Αλαθπθιψζηκα Τιηθά πιελ ζπζθεπαζηψλ(ΑΑΤ)
(ΝΚΑΓΑ Β ΔΟΓΑΠΗΩΛ)
ηελ παξνχζα θάζε, ηα ελ ιφγσ ξεχκαηα απνηεινχλ αληηθείκελν εθαξκνγήο
ηζάξηζκσλ πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) πνπ επίθεηληαη πξνο
πινπνίεζε εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη, πιένλ ηεο παξαιαβήο
θαη κεηαθνξάο, ηα πξν-δηαιεγκέλα ξεχκαηα ΑΑ ζα ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαθχθισζεο – αμηνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα:
 Οη 3.428tn ΒΑΑ ζα νδεγεζνχλ πξνο επεμεξγαζία ζε αδεηνδνηεκέλεο
εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ, κε ή ρσξίο αλάθηεζε
ελέξγεηαο, παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ (compost).
 Οη 2.500tn ΑΑΤ ζα νδεγεζνχλ ζε αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο
δηαρσξηζκνχ κέζσ κεραληθψλ κέζσλ ή/θαη ρεηξνδηαινγήο θαη ελ ζπλερεία
δεκαηνπνίεζεο κε ζηφρν ηελ παξαγσγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ – ζηφρσλ.
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IIΑ ηεο Οδεγίαο
2004/18/ΔΚ έρνπλ ηαμηλφκεζε θαηά CPV (Κνηλφ ιεμηιφγην γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο) ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 213/08: 90510000-5 Τπεξεζίεο
Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ.
Δπίζεο ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ
πξνβιεπφκελσλ ππεξεζηψλ πεξηγξάθεηαη
επαξθψο ζηελ ππ’ αξηζκφλ 1/2015 Tερληθή Μειέηε (κε ηα ζπλ/λα ηεο), πνπ
ζπληάρζεθε απφ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο-Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο-ΚαζαξηφηεηαοΑλαθχθισζεο & πληήξεζεο Πξαζίλνπ θαη ζεσξήζεθε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο.

ΑΟΘΟΝ 2ο: ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
Γηα ηελ αλάζεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο έρνπλ εθαξκνγή ηδίσο νη
θαησηέξσ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο:
1. Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α΄/8-8-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο ».
2. N.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26.3.2014)«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο … θαη
ινηπέο ξπζκίζεηο».
3. Ν.4155/2013 ( ΦΔΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
Τπνπαξάγξαθν ζη.20 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4254/2014 (Φ.Δ.Κ.
85/Α/7.4.2014).
4. Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο…..4127/2013».
5. Ν.4071/2012 (Φ.Δ.Κ. 83α /1104/2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε,
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο
2009/50/ΔΚ» θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 16, παξάγξαθνο 3 απηνχ.
6. Ν.4038/2012 (ΦΔΚ 14/Α) πεξί ζπκπιήξσζεο ηνπ Π.Γ.118/07(ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄,
Άξζξν 9) & ηξνπνπνίεζεο ηεο χζηαζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άξζξν 10).
7. Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ –
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)
– Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
8. Ν.3886/2010 (Φ.Δ.Κ. 173 /Α΄) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε
δεκφζησλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία
89/665/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία
92/13/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία 2007/66/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335).
9. Ν.3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαζψο θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηνχ κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.
4210/13.
10. Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87 Α’) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
11. ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο ».
12. ΠΓ 148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία
2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο
Απξηιίνπ 2004, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 190/Α/29.09.2009).
13. Ν.3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68 Α’) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»
14. Ν.3536/2007 «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη
ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο» θαη εηδηθφηεξα ην Άξζξν 30, παξάγξαθνο 1
εδάθην α) απηνχ.
15. ΠΓ 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία
2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Ννεκβξίνπ 2005.

16. Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (Ν. 3463/2006) θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 1 θαη
ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ κε
ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07
17. Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ
279/Α΄) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/2005 ‘‘Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
18. Ν.2690/1999 «Δπηθχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/Α/ 9-3-99).
19. Ν.2503/1997 «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε
ζεκάησλ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 107/Α/30-597).
20. Ν.2307/1995 (Φ.Δ.Κ. 114 13 Α’/15.6.1995) «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή
Απη/ζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
21. Ν.2198/1994 αξζ. 24 «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» (ΦΔΚ 43/Α/22-394), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
22. Ν.1650/1986
«Γηα
ηελ
πξνζηαζία
ηνπ
πεξηβάιινληνο»
(ΦΔΚ
160/Α/18.10.1986), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3010/2002 «Δλαξκφληζε
ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία
νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
(ΦΔΚ 91/Α/25.04.2002).
23. ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ»
24. Π1/542/4/3/2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5) εγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην
Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)»
25. Απφθαζε
12179(Φ.Δ.Κ.
1893/2014)
«Καζνξηζκφο
εκεξήζησλ
θαη
Δβδνκαδηαίσλ Ννκαξρηαθψλ & Σνπηθψλ Δθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο Γεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ».
26. ΤΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»
27. ΚΤΑ ππ’ αξηζκ. Π1/2380/18.12.2012 «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».
ΑΟΘΟΝ 3ο: ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο:
1. Η Γηαθήξπμε
2. Η Τπνγξαθείζα χκβαζε
3. Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
4. Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
5. Η Σερληθή Έθζεζε
6. Η ππνβιεζείζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
7. Η ππνβιεζείζα Σερληθή Πξνζθνξά
ΑΟΘΟΝ 4ο: ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ- ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ –
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
1. Ο αλάδνρνο θάζε νκάδαο εξγαζηψλ ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ζπλερψο ηελ
απφιπηε ππνζηήξημε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε
δηαρείξηζε (παξαιαβή, πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη
πξνζσξηλή ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο) ησλ πξν-δηαιεγκέλσλ

ξεπκάησλ ΑΑ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα ππνβάιινπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή
ππνδνκή θαη νξγάλσζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα εθαξκφζνπλ (εμνπιηζκφο,
πξνζσπηθφ, άδεηεο θ.ιπ.).
2. Ο αλάδνρνο θάζε νκάδαο εξγαζηψλ ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, πξνο ηηο εληνιέο ηεο νπνίαο νθείιεη ν ίδηνο θαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ απφιπηε ζπκκφξθσζε.
3. Ο αλάδνρνο θάζε νκάδαο εξγαζηψλ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ηζρχνπζεο Αζηπλνκηθέο, Τγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο Γηαηάμεηο πεξί θαζαξηφηεηαο θαη
επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ.
4. Ο αλάδνρνο θάζε νκάδαο εξγαζηψλ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην επαξθέο θαη
θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη,
ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ
επίζεο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο ζε θάζε έιεγρν θαη λα δηαζέζεη ην
απαηηνχκελν γη' απηφ πξνζσπηθφ.
5. Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά
φηη απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε
απαζρφιεζεο αιινδαπψλ ζα πξέπεη απηνί λα θαηέρνπλ λφκηκε άδεηα εξγαζίαο, ε
νπνία ζα ζεσξείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
5. Ο αλάδνρνο θάζε νκάδαο εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζχκβαζε
ή γηα θάπνην κέξνο απηήο απφ άιιν θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα, παξά κφλν χζηεξα απφ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ
πνπ ζα ρνξεγείηαη εγγξάθσο ή έπεηηα απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
6. Σνλ αλάδνρν θάζε νκάδαο εξγαζηψλ βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ελψ ν
ΦΠΑ βαξχλεη ηνλ Γήκν. Σνλ αλάδνρν - αλαδφρνπο βαξχλνπλ επίζεο νη δαπάλεο
δεκνζίεπζεο ηεο παξαπάλσ δεκνπξαζίαο.
7. Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν ηα
πξφζσπα πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ Παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 5ο: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζην ζχλνιν απηψλ (Οκάδα Α’ θαη Οκάδα Β’)
αθνινπζνχλ ηα Δπξσπατθά πξφηππα θαη ηηο Δπξσπατθέο Σερληθέο εγθξίζεηο κε ηηο
νπνίεο ελαξκνλίδνληαη θαη νη εζληθνί ππνρξεσηηθνί θαλφλεο.
ΑΟΘΟΝ 6ο: ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΚΝΠ
Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηηο σο άλσ παξερφκελεο ππεξεζίεο (δει. ηελ παξαιαβή,
πξνζσξηλή ελαπφζεζε, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαζψο θαη ηελ πξνζσξηλή
ελαπφζεζε ηνπ ππνιείκκαηνο επεμεξγαζίαο, ζπλνιηθά 5.928tn πξν-δηαιεγκέλσλ
ξεπκάησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα, 3.428tn
Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ (ΒΑΑ) θαη 2.500tn Απνβιήησλ απφ
Αλαθπθιψζηκα Τιηθά (ΑΑΤ) πιελ ζπζθεπαζηψλ) θαη ηηο φπνηεο άιιεο ππνρξεψζεηο
θαη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ απφθαζε δηαθήξπμεο θαη ηα
παξαξηήκαηά ηεο) έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ηπιακοζίων ζαπάνηα πένηε
χιλιάδων εκαηόν δώδεκα ευπώ (345.112,00€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ 23% πνπ επηκεξίδεηαη ζηηο Οκάδεο σο εμήο:
 Οκάδα Α: 185.112,00€, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%
 Οκάδα Β: 160.000,00€, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%
δειαδή ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηεηπακοζίων είκοζι ηεζζάπων χιλιάδων
ηεηπακοζίων ογδόνηα επηά
ευπώ και εβδομήνηα έξι
λεπηών
(424.487,76€)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% πνπ επηκεξίδεηαη ζηηο
Οκάδεο σο εμήο:
 Οκάδα Α: 227.687,76€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%



Οκάδα Β: 196.800,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%

ΆΟΘΟΝ 8Ν: ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΙΖΟΩΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ο αλάδνρνο θάζε νκάδαο εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη κεληαία
Σερληθή Έθζεζε Πξνφδνπ ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
- ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ πνπ ππήξμαλ αληηθείκελν παξαιαβήο,
πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο (Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά
Απφβιεηα γηα ηελ Οκάδα Α ή Απφβιεηα Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ Με πζθεπαζηψλ
γηα ηελ Οκάδα Β) θαζψο επίζεο θαη ε πνζφηεηα ηνπ ππνιείκκαηνο απφ ηελ
επεμεξγαζία (εγθαηάζηαζε αεξφβηαο απνδφκεζεο (θνκπνζηνπνίεζεο) πξνο
παξαγσγή compost ή εγθαηάζηαζε αλαεξφβηαο ρψλεπζεο πξνο αλάθηεζε
ελέξγεηαο (κέζσ βηναεξίνπ) θαη παξαγσγήο compost (κεηα-θνκπνζηνπνίεζε
ρσλεχκαηνο) γηα ηελ Οκάδα Α ή εγθαηάζηαζε κεραληθνχ δηαρσξηζκνχ θαη
δεκαηνπνίεζεο
(εξγνζηάζην
κεραληθήο
αλαθχθισζεο)
ή
εγθαηάζηαζε
ρεηξνδηαινγήο θαη δεκαηνπνίεζεο (θέληξν δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ) γηα
ηελ Οκάδα Β.
- νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ππάξρεη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ
φπσο παξαζηαηηθά, δπγνιφγηα θιπ
Η παξαιαβή θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά
αλά κήλα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, αθνχ
πξνεγνπκέλσο ειεγρηεί ε ζπκθσλία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ
κε ηα ζηνηρεία παξάδνζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ζα
ηεξνχληαη ζηνλ Γήκν Δξκηνλίδαο.
Με ηελ θαηάζεζε ησλ ηηκνινγίσλ ν Αλάδνρνο (- Αλάδνρνη) ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ είζπξαμε ηνπ:
i. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο
ii. Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηνλ ίδην, αλ πξφθεηηαη γηα
θπζηθφ πξφζσπν, ή ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, θιπ), φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ
πξφζσπν. Οη ζπκπξάμεηο θαη θνηλνπξαμίεο απνδεηθλχνπλ ηελ αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα φισλ ησλ κειψλ ηνπο.
iii. Γηπιφηππα γξακκάηηα θαηαβνιήο θξαηήζεσλ πνπ πηζαλφλ νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
Ο Αλάδνρνο θάζε νκάδαο εξγαζηψλ ππνρξενχηαη αθφκα λα πξνζθνκίζεη θαη
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ
πιεξσκή ηεο απαίηεζεο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
(α) Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο,
νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο θαη πληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ
θνξέσλ, φπσο πρ: ηα ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, ΠΔΓΜΔΓΔ, TEE θιπ.
(β) Η ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ο θφξνο
απηφο ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ Αλάδνρν, κε ηελ πιεξσκή θάζε
Λνγαξηαζκνχ.
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.
Ο έιεγρνο ηεο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα
θαζνξίδεηαη θαη ζα ειέγρεηαη θαηά ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν πνπ ζα ζέηεη
ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
ΑΟΘΟΝ 9ο: ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ & ΑΞΝΞΙΖΟΩΚΖ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξηο εμαληιήζεσο πνζφηεηαο ΠξνΓηαιεγκέλσλ Ρεπκάησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ αλά Οκάδα παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα:



Μέρξηο εμαληιήζεσο παξαιαβήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο 3.428tn
Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ θαη
 Μέρξηο εμαληιήζεσο παξαιαβήο, κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο 2.500tn
Απνβιήησλ Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ Με πζθεπαζηψλ.
Δθηηκάηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ πνζνηήησλ ησλ θαζεκεξηλά παξαγφκελσλ αλά
πξν-δηαιεγκέλν ξεχκα απνξξηκκάησλ πνπ παξέρνληαη ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε ηεο
ππεξεζίαο Πεξηβάιινληνο, φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα αλέξρεηαη
πεξίπνπ ζηηο 310 εκέξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ
310 εκεξψλ παξέιζεη ρσξίο λα έρνπλ εμαληιεζεί νη παξαπάλσ αλαγξαθφκελεο
αλά Οκάδα εξγαζηψλ, πνζφηεηεο (γηα ηελ κία εθ ησλ δχν ή θαη ηηο δχν Οκάδεο),
ηφηε ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ησλ 310 εκεξψλ δχλαηαη λα παξαηαζεί (γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε Οκάδα ή θαη γηα ηηο δχν Οκάδεο αληίζηνηρα) φρη φκσο πέξαλ ηνπ
ηξηκήλνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ππάξμεη νηθνλνκηθή ππέξβαζε.
Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε έιεγρν ηεο ζηαδηαθήο
πινπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ελ ζπλερεία, πηζηνπνίεζεο ηεο θαιήο
εθηέιεζεο απηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. Ο
έιεγρνο ηεο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα θαζνξίδεηαη
θαηά ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν πνπ ζα ζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Η
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ - αλαδφρσλ, σο αληίηηκν ηεο αμίαο ηεο παξερφκελεο
ππεξεζίαο, ζα γίλεηαη ζε Δπξψ (€), κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν
πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία
έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη νη
ζπκθσλεζέληεο φξνη λα θεξχμεη κε απφθαζή ηεο έθπησην ηνλ αλάδνρν θαη λα
δηελεξγήζεη λέα ζε βάξνο ηνπ δεκνπξαζία θαζψο επίζεο ην δηθαίσκα ηεο
θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ
αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο
νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο
πιεξσκή πνζφ.

ΆΟΘΟΝ 10Ν:ΣΟΝΛΝΠ ΔΛΑΟΜΖΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ – ΟΖΡΟΔΠ – ΘΖΟΜΖ ΡΝ
ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΩΡΝ
Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ
αλάινγν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ εληφο (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη εθφζνλ ε
θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα
πνζνχ (€500,00) γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη γηα 10 ζπλνιηθά εξγάζηκεο
εκέξεο. Μεηά ηελ δηαπίζησζε παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ ν
αλάδνρνο θαζίζηαηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 28/80.
Απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ αλάδνρνπ ε απξφζθνπηε δηελέξγεηα ησλ
πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε
δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηεο κίαο εκέξαο κε
ππαηηηφηεηα ηνπ αλάδνρνπ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ απηνχ επηβάιιεηαη,
σο ξήηξα πνζφ (€300,00) αλά πεξίπησζε θαη γηα θάζε εκέξα δηαθνπήο.
ε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη εθφζνλ
απηφ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο
επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο πνζνχ €500.00, γηα θάζε εκέξα πνπ απνδεδεηγκέλα
θξίλεη φηη ν εξγνιάβνο εθηειεί ην έξγν πιεκκειψο θαη αληηζπκβαηηθά.
Η Γεκνηηθή Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, φηαλ απνδεδεηγκέλα θξίλεη φηη ν
αλάδνρνο εθηειεί ην έξγν πιεκκειψο θαη φηη κεηά απφ ζπλερή επαλάιεςε ηεο

αληηζπκβαηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, λα ηνλ θαηαζηήζεη έθπησην αθνχ πξψηα ηνλ
θαιέζεη κε εμψδηθε δηακαξηπξία θαη ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, λα
ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ.

ΆΟΘΟΝ 11Ν: ΓΔΛΗΘΑ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ & ΔΘΛΔΠ – ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ
ΑΛΑΓΝΣΝ
1. Ο Αλάδνρνο (- Αλάδνρνη) δεζκεχεηαη ξεηά θαη ακεηάθιεηα λα εθπιεξψλεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε πνπ
ζπλνδεχνπλ ηε Γηαθήξπμε κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε, θαη
αλαιακβάλεη φιεο ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε.
Αλ ν Αλάδνρνο (- Αλάδνρνη) θιεζεί απφ ηνλ Γήκν λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ
απηνχ (ηνπ Γήκνπ) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε
χκβαζε. Δάλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γήκνο Δξκηνλίδαο) δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο.
2. Ο Αλάδνρνο - Αλάδνρνη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ιακβάλεη φια ηα
αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απαιιάζζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γήκνο
Δξκηνλίδαο) θαη ηνπο ππαιιήινπο απηήο απφ θάζε επζχλε, φζνλ αθνξά ζε
νπνηεζδήπνηε δηεθδηθήζεηο ή επζχλεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ απφ αηχρεκα ή ζάλαην
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο, ν Αλάδνρνο - Αλάδνρνη ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα
έρεη αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ
πξνηείλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ ΠΓ 60/2007. Οη πξνηεηλφκελνη
ππεξγνιάβνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα δεηνχκελα ζηε Γηαθήξπμε. ε κηα ηέηνηα
πεξίπησζε δελ αίξεηαη ε επζχλε ηνπ θπξίνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν
Αλάδνρνο - Αλάδνρνη (θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ
ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Δξκηνλίδαο), νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο
πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο.
3. Ο Αλάδνρνο - Αλάδνρνη ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά:
α) ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ)
θαη ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α, θ.ιπ.,
β) ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία
γ) ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ
δ) εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ
εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ
αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ - Αλαδφρσλ, απηφο αλαιακβάλεη λα
πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γήκνο Δξκηνλίδαο) φια ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο
Τπεξεζίεο.
4. Ο Αλάδνρνο - Αλάδνρνη δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Δξκηνλίδαο), άκεζα ή
έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή ηνλ
Γήκν.
5. Tα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ - Αλαδφρσλ θαη ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Δξκηνλίδαο) ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη θαη' αξρήλ
κε ηειενκνηφηππν (telefax), ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα απνζηέιινληαη κε
ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξψλ θαη λα είλαη ζπληεηαγκέλα
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

6. Ο Αλάδνρνο (- Αλάδνρνη) ππνρξενχηαη λα θάλεη ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ
ππνδνκψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ δήισζε ζηελ ππνβιεζείζα ηερληθή ηνπ
πξνζθνξά. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππνδνκψλ είλαη δπλαηή κφλν
ζε πεξίπησζε πνπ απηφο αληηθαηαζηαζεί κε εμνπιηζκφ - ππνδνκέο φκνησλ
πξνδηαγξαθψλ θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ζην Γήκν θαη ηελ έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε απηνχ.
ΆΟΘΟΝ 12Ν: ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΝ ΓΖΚΝ
Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν (- Αλαδφρνπο), ρσξίο
επηβάξπλζε, φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε, εθφζνλ είλαη
δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο παξαδψζεη.
ΆΟΘΟΝ 13Ν: ΓΗΑΦΝΟΔΠ – ΓΗΑΦΩΛΗΔΠ – ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ
1. Tα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ
αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα
αλαγξαθφκελα ζην ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ
νξίδεηαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ζηελ Δ..Τ. ηεο παξνχζαο.
Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ κπνξεί λα δηνξζψλνληαη πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε
εκπηζηνζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα κε
κεηαβάιεη κνλνκεξψο ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη
γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
2. Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηζπκβνχλ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά
"αλψηεξεο βίαο", ηα νπνία ζαθψο θαη απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ
ειέγρνπ θαη ηεο επζχλεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαζέλα εθ ησλ κεξψλ δηθαηνχηαη λα
αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθφζνλ απηά ηα
γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά παξεκπνδίδνπλ ηελ εθπιήξσζε ηνπο.
Σν παξαπάλσ δηθαίσκα πθίζηαηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλέπεηεο ησλ
πεξηζηαηηθψλ απηψλ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην Νφκν, ή ηε ζχκβαζε.
Η κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο,
δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα ή αμίσζε ππέξ ή θαηά ηνπ εηέξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
Γελ αλαζηέιιεηαη ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ή ε θαηαβνιή ακνηβψλ, πνπ
θαηέζηεζαλ απαηηεηέο πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ άλσ γεγνλφησλ ή πεξηζηαηηθψλ.
Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ (- Αλαδφρσλ) άξλεζε
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά
πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν ή ηελ
ζχκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν Αλάδνρνο (- Αλάδνρνη)
αξλεζεί ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Γήκνο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν Αλαδφρνπο έθπησην, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.
ΆΟΘΟΝ 14Ν: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ – ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΩΛ
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Δξκηνλίδαο) θαη ηνπ Αλαδφρνπ
- Αλαδφρσλ επηιχνληαη θαηά ηα ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.3886/2010.
ΑΟΘΟΝ 15ο: ΕΖΚΗΔΠ – ΑΡΣΖΚΑΡΑ
Ο αλάδνρνο (- αλάδνρνη) έρεη ππνρξέσζε θαη επζχλε λα παίξλεη φια ηα κέηξα πνπ
πξέπεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ θαη γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ή δεκηψλ ζε νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή
πξάγκαηα. Γηα αηπρήκαηα ή δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα ζπκβνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ - αλαδφρσλ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ν Γήκνο δελ έρεη θακία επζχλε. Οη
επζχλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν (- αλαδφρνπο), αζηηθέο θαη πνηληθέο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ λφκσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. ε

πεξίπησζε βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ ή νπνηνλδήπνηε ηξφπν αδπλακίαο εξγαζίαο, ν
αλάδνρνο - αλάδνρνη ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν.
ΆΟΘΟΝ 16Ν: ΓΙΩΠΠΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ
Η χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ (Αλαδφρσλ) θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γήκνο Δξκηνλίδαο) ή άιισλ ειιεληθψλ
αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη
νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή
κεηάθξαζε απφ ή/θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ
Αλάδνρν (- Αλαδφρνπο) θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην.
ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη
ησλ εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα.
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