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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Διαχείριση ογκωδών
και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών,
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του
Δήμου Σερρών έτους 2018 »
ΠΡ/ΣΜΟΣ : 119.997,16 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου 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. 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 1318/Β΄/24-08-2010) με θέμα «Μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
Ελλείψει τεχνογνωσίας και τεχνικών μέσων από την πλευρά του Δήμου Σερρών είναι απαραίτητο
τις εργασίες αυτές, ενδεικτικού προϋπολογισμού 119.997,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
να τις αναλάβει ιδιώτης (ανάδοχος).
Ο Δήμος Σερρών μεταφέρει με δικά του μέσα στις εγκαταστάσεις του αναδόχου τα ΑΕΚΚ και τα
ογκώδη απορρίμματα, τα οποία απορρίπτονται εντός των ορίων του Δήμου Σερρών. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να επεξεργαστεί το σύνολο των ΑΕΚΚ που παραλαμβάνει, αφού ο Χ.Υ.Τ.Α.
Παλαιοκάστρου 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
Παλαιοκάστρου εντός κατάλληλων containers.
Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση και μεταφορά για τα ογκώδη απορρίμματα και τα ΑΕΚΚ προς το
σύστημα θα γίνεται με μηχανήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου. Το σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ η ο αδειοδοτημένος χώρος αποθήκευσης
ΑΕΚΚ δεν δύναται να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιομ. από το κέντρο της
πόλεως των Σερρών.
Το αντικείμενο των Κάδων ογκωδών αντικειμένων

του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης

παροχής υπηρεσιών είναι τοποθέτηση κάδων ογκωδών σε σημεία τα οποία θα υποδειχθούν από την
υπηρεσία στις Δημοτικές Κοινότητες και στο Δήμο Σερρών. Στους κάδους αυτούς οι δημότες θα
αποθέτουν τα άχρηστα ογκώδη υλικά, που θα τοποθετηθούν σε όλο τον δήμο όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.

α/α

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ

1

Ορεινή

1

2

Σέρρες

5

3

Επτάμυλοι

1

4

Σκούταρι

2

5

Αγ. Ελένη

1

6

Αδελφικό

1

7

Βαμβακούσα

1

8

Κάτω Καμήλα

1

9

Κουβούκλιο

1

10

Κουμαριά

1

11

Κωνσταντινάτο

1

12

Πεπονιά

1

13

Μητρούσι

2

14

Αναγέννηση

1

15

Άνω Καμήλα

1

16

Βαμβακιά

1

17

Μονοκκλησιά

1

18

Προβατάς

2

19

Λευκώνας

2

20

Καλά Δέντρα

1

21

Χριστός

1

22

Ελαιώνας

1

23

Οινούσα

1

24

Βροντού

1

25

Ξηρότοπος

1

26

Μετόχι

1

Σύνολο

34

Το άδειασμα των κάδων θα γίνεται με ειδικό όχημα από τον πάροχο των υπηρεσιών, μετά από
ειδοποίηση της υπηρεσίας σε χώρο διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και (Α.Ε.Κ.Κ.) που θα
βρίσκεται, όπως ανωτέρω έχει διατυπωθεί σε απόσταση έως και 20 χιλιομ. από το κέντρο της
πόλεως των Σερρών.
Τα υλικά κατασκευής του κάδου θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από
υλικό άφλεκτο και ανθεκτικό σε κακώσεις και βανδαλισμούς ,καθώς επίσης θα πρέπει να είναι
ανθεκτικός στο φορτίο το οποίο θα τοποθετείται μέσα για μεταφορά . Οι διαστάσεις δε του
κάδου θα πρέπει να έχει χωρητικότητα οκτώ (8) κυβικών μέτρων το ελάχιστο.
Το όχημα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την μεταφορά και εκκένωση του κάδου θα είναι
κατάλληλα διαμορφωμένο για την συγκεκριμένη εργασία.
Κατά την μεταφορά ο πλήρης κάδος θα πρέπει να σκεπάζεται με κατάλληλο
προστατευτικό ώστε να μην διασπείρονται απορρίμματα στον δρόμο.

IΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία περιλαμβάνει:
Διαλογή και επεξεργασία ΑΕΚΚ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακυκλώνει ή να αξιοποιεί το
100% της προσληφθείσας μηνιαίας ποσότητας υλικών.
Διαλογή και επεξεργασία των ογκωδών απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 01 39, 20 01 40,
20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07 ) για να αποκτήσουν την μορφή που απαιτεί ο
Χ.Υ.Τ.Α. (το μήκος εκάστου τεμαχίου δε θα είναι μεγαλύτερο από επτά εκατοστά) και
μεταφορά των επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων, σε κατάλληλα container κλειστού
τύπου ή ανοιχτού τύπου τα οποία μετά την πλήρωσή τους θα καλύπτονται πλήρως, για
απόρριψη στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Ο εργολάβος υποχρεούται να
ανακυκλώνει ή να αξιοποιεί κατ΄ ελάχιστον το 30% της παρεληφθείσας μηνιαίας ποσότητας
ογκωδών απορριμμάτων.
Αξιοποίηση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 04, 17 05, 17 08,
17 09), σύμφωνα με τους όρους της υπ΄Αριθμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1318/Β΄/24-082010) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και πιο συγκεκριμένα εισαγωγή στο
σύστημα υλικά κατεδαφίσεων με πολλά πρόσκειται σκυροδέματα.
Mεταφορά του υπολείμματος (70% το ανώτερο) ογκωδών απορριμμάτων από τις
εγκαταστάσεις του αναδόχου προς το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου με οχήματα της εταιρίας του
αναδόχου. (Το κόστος διάθεσης του ΧΥΤΑ αποτελεί ευθύνη του Δήμου Σερρών), με μέγιστη
απόσταση τα 35,00 χιλιόμετρα.
Τοποθέτηση 34 Κάδων απορριμμάτων ογκωδών αντικειμένων 7 κ.μ. έως 8 κ.μ. σε όλους τους
οικισμούς του Δήμου, όπως αναλυτικά παρακάτω αναφέρεται, η μεταφορά τους στον χώρο
ανακύκλωσης – επεξεργασίας για εκκένωση και η επανατοποθέτηση των στα σημεία λήψεις
των.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες 25/01/2018
Σέρρες 25/01/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ

Σέρρες 25/01/2018

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΕ Α β.

ΠΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΕ Α β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Αποκομιδής& Ανακύκλωσης
Αρ. Μελέτης : 3/2018

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α β.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Διαχείριση ογκωδών
και
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους
2018» ΠΡ/ΣΜΟΣ 119.997,16 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣ/ΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΑΞΙΑ
(€)

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Εισαγωγή ογκωδών απορριμμάτων στη
μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. (Κωδικοί Ε.Κ.Α.:20
01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 02 03, 20
03 01, 20 03 03, 20 03 07.

460,00

tn

25,00

11.500,00

2

Απόβλητα καθαιρέσεων (μεμονωμένα)
αποβλήτων

2.250,00

tn

1,33

2.992,50

3

Απόβλητα καθαιρέσεων ανάμικτα

2.600,00

tn

3,02

7.852,00

4

Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 04,
17 05, 17 08, 17 09)

5.200,00

tn

7,54

39.208,00

5

Μεταφορά του υπολείμματος (70% το
ανώτερο) ογκωδών απορριμμάτων από
τις εγκαταστάσεις του αναδόχου προς
ΧΥΤΑ με οχήματα της εταιρίας του
αναδόχου, σε 35,00 χιλ. Από Τιμολόγιο
Δημοσίων Έργων χρέωση 0,19 Ευρώ
/m3 * km
Συντελεστής αναγωγής ~ 0,3 tn / m3
ασυμπίεστου υπολείμματος
Tιμή μονάδος : 0,19 / 0,3 = 0,63
€/tn*km
0,63*35km = 22,17 €/tn

320,00

tn

22,17

7.094,40

6

Κάδος ογκωδών αντικειμένων (7 κ.μ.
έως 8 κ.μ.) 34 τεμ

625,00 αδειάσματα

45,00

28.125,00

Σέρρες 25/01/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

96.771,90

ΦΠΑ 24%

23.225,26

ΣΥΝΟΛΟ

119.997,16
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σέρρες 25/01/2018
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΕ Α β.

ΠΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΕ Α β.

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΡΧ/ΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α β.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΑΣ
Τμήμα Αποκομιδής & Ανακύκλωσης
Αρ. Μελέτης :3/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 – Γενικά στοιχεία
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εργασία με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων
και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου
Σερρών » (Αρ. Μελ.:3/2018),
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 Σερρών, καθώς και η τοποθέτηση μεταλλικών κάδων ογκωδών αντικειμένων .
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 119.997,16 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του
Φ.Π.Α. 24%.
Άρθρο 2 - Διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
α) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
β) Tου N.4412/2016
γ) Ττου Π.Δ 80/2016
Άρθρο 3 - Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

α) Η υπ΄αρ.3/2018 μελέτη
β) Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων.
γ) Η σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας.
Άρθρο 4 - Εγγυήσεις
Κατά 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 του προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς να
υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο αναλογούν Φ.Π.Α. (η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και λειτουργίας όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη νομοθεσία).
Άρθρο 5 - Τεχνικά προσόντα αναδόχου
5.1
Για τις εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας ή αξιοποίησης ογκωδών
απορριμμάτων καθώς και των Α.Ε.Κ.Κ. ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 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, ο ανάδοχος 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 02

Ξύλο, γυαλί και πλαστικό

17 04

Μέταλλα

17 05

Χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών

17 08

Υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

17 09

Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

20 01 39

Πλαστικά

20 01 40

Μέταλλα

20 02 02

χώματα και πέτρες

20 02 03

Άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα

20 03 01

Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα

20 03 03

Υπολείμματα από καθαρισμό δρόμων

20 03 07

Ογκώδη απόβλητα

Για την διαχείριση των ΑΕΚΚ ο ανάδοχος οφείλει να είναι συμβεβλημένος με εγκεκριμένο συλλογικό
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
5.2
Για τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ (επεξεργασμένων ή
μη επεξεργασμένων) απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη
Επικίνδυνων Αποβλήτων σε ισχύ από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΕ Σερρών
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.
Σε κάθε περίπτωση η άδεια συλλογής και μεταφοράς θα πρέπει να έχει εκδοθεί για τους κωδικούς ΕΚΑ που
αναφέρονται παραπάνω.

Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών 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 καθ οιονδήποτε 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 μεταφοράς και
επεξεργασίας 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 ειδικότερα τα container επιβάλλεται να πλένονται σε τακτά διαστήματα.
Τα οχήματα μεταφοράς θα είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και θα είναι
κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις
υγειονομικές διατάξεις.
Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδηγήσεως (Δ! κατηγορίας και άνω)
και τριετή προϋπηρεσία τουλάχιστον.
Οι εργασίες θα γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, υπό την επίβλεψη υπευθύνων
της εταιρείας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και του Κ.Ο.Κ περί
καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ημερολόγιο εργασιών. Η τήρηση ημερολογίου είναι
βασικός συμβατικός όρος και γίνεται με μέριμνα του αναδόχου.
Οι συμβατικές εργασίες φόρτωσης και μεταφοράς των ογκωδών απορριμμάτων και των ΑΕΚΚ θα
εκτελούνται από τον Δήμο με δικά του οχήματα από Δευτέρα έως και Σάββατο σε συνάρτηση με τα
προγράμματα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου.
Σε κάθε περίπτωση η φόρτωση και μεταφορά για τα ογκώδη απορρίμματα και τα ΑΕΚΚ προς το
σύστημα θα γίνεται με μηχανήματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Σερρών

Κάθε δρομολόγιο μεταφοράς ογκωδών απορριμμάτων ή ΑΕΚΚ που εκτελείται είτε με όχημα του Δήμου
είτε με όχημα του αναδόχου θα συνοδεύεται από σχετική Εντολή Μεταφοράς και Εναπόθεσης Ογκωδών ή
ΑΕΚΚ στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας του αναδόχου. Στην Εντολή αναφέρεται ρητά
το είδος του μεταφερόμενου φορτίου χαρακτηρισμένο από τους κωδικούς ΕΚΑ, καθώς και η ποσότητα του
φορτίου (σε tn). Ο αρμόδιος υπάλληλος του αναδόχου καλείται να συνυπογράφει την Εντολή κατά την
παραλαβή του φορτίου. 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 ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου να αναμειγνύονται κάθε άλλου είδους απόβλητα πέρα από τα
εν λόγω απόβλητα τα οποία χαρακτηρίζονται από τους κωδικούς ΕΚΑ 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 02
03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον ΧΥΤΑ
Παλαικάστρου για το είδος του απορριπτόμενου φορτίου με χρήση των Βεβαιώσεων – Αδειών απόρριψης του
Δήμου.
Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν την απόρριψη των απορριμμάτων (τέλη
διάθεσης) που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου στον Χ.Υ.Τ.Α Παλαιοκάστρου.
Άρθρο 7 – Χρονική διάρκεια της σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης θα είναι 12 δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ή έως ότου
εξαντληθούν οι ποσότητες αρχής γενομένης από την υπογραφή της. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν
εξαντληθούν οι προμελετηθείσες ποσότητες δύναται να παραταθεί επί τετραμήνου.
Κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση που εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία
σπαστήρας στον Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας , ο Δήμος Σερρών διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ανάθεση των
εργασιών επεξεργασίας – απόρριψης στον Χ.Υ.Τ.Α. ογκωδών απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.:20 01 39, 20
01 40, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07) και των εργασιών μεταφοράς ογκωδών
απορριμμάτων στο χώρο του αναδόχου.

Άρθρο 8 - Χρόνος έναρξης της εργασίας - Ρήτρες
Ο ανάδοχος, υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και
προσωπικό εντός της προθεσμίας, 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.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 500 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10)
συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο
ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ
80/2016, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον N.4412/2016 .
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.
Αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου η απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης και μεταφοράς
των απορριμμάτων, όταν ζητείται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Διευκρινίζεται ότι η διακοπή των εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 48 ωρών με
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα 1.000 € ανά
περίπτωση.
Βασική επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η συστηματική κάλυψη των ανοικτών container για τη
μεταφορά των επεξεργασμένων ογκωδών απορριμμάτων για απόρριψη στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α
Παλαιοκάστρου ή η χρήση container κλειστού τύπου.

Άρθρο 9 - 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 πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Κάδων ογκωδών
αντικειμένων θα γίνεται με την προσκόμιση αναλυτικής επιμέτρησης.
Εντός 10 ημερών από το τέλος του μηνός η ανάδοχος εταιρεία θα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών και ακολούθως θα συντάσσεται βεβαίωση πιστοποίησης εργασιών από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου. Η πληρωμή του εργολάβου θα πραγματοποιείται, το αργότερο εντός ενενήντα (90)
ημερών από την λήξη του μήνα, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Επίσης δεν αναγνωρίζονται λόγοι προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής ούτε αναθεώρηση των τιμών
μονάδος της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
10.2

Εργασίες επεξεργασίας ογκωδών απορριμμάτων

Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες επεξεργασίας ογκωδών
απορριμμάτων θα γίνεται με την προσκόμιση ζυγολογίου όπου θα φαίνεται η διαφορά στο βάρος του
φορτηγού άδειο και γεμάτο.
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προβεί η Διεύθυνση Καθαριότητας στην έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης
εργασιών για τις παρεχόμενες εργασίες επεξεργασίας θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίζει τα ζυγολόγια
εισόδου ογκωδών απορριμμάτων.
Εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η πληρωμή του εργολάβου θα πραγματοποιείται, το
αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την πιστοποίηση των εργασιών.
10.3 Εργασίες απόρριψης υπολείμματος ογκωδών απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου
Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες απόρριψης του υπολείμματος
των ογκωδών απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. 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.
Παλαιοκάστρου, είναι να διαθέτει άδεια απόρριψης από τον Δήμο, η οποία πιστοποιείται από σχετική
βεβαίωση που εκδίδει ο Δήμος Σερρών έπειτα από έγγραφο αίτημα του αναδόχου. Το αίτημα θα πρέπει να
κατατίθεται τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα από την ημέρα της απόρριψης. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται
το είδος και η προέλευση των απορριμμάτων.
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να προβεί η Διεύθυνση Καθαριότητας στην έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης
εργασιών για τις παρεχόμενες εργασίες απόρριψης υπολείμματος ογκωδών απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α.
Παλαιοκάστρου, θα πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίζει τα ζυγολόγια απόρριψης στον Χ.Υ.Τ.Α. του
υπολείμματος της επεξεργασίας των ογκωδών απορριμμάτων (ποσότητα όχι μεγαλύτερη του 70% της
παρεληφθείσας από τον Δήμο ποσότητας).
Εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η πληρωμή του εργολάβου θα πραγματοποιείται, το
αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την πιστοποίηση των εργασιών.
10.4

Δικαιολογητικά Πληρωμής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών
είναι η βεβαίωση πιστοποίησης εργασιών από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου και το τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.
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 10 - Κρατήσεις
Στη συμβατική αξία της εργασίας, εκτός του Φ.Π.Α, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ποσό το
οποίο επιβαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης επιβάλλεται κράτηση α) σε ποσοστό 0,06% επί της συμβατικής αξία
(πλην ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που παρακρατείται από την αναθέτουσα
αρχή κατά την κάθε πληρωμή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής η οποία
υπολογίζεται επι της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του
άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016) (ΙΚΑ
εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016)
β) Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, που αποδίδονται από την
αναθέτουσα αρχή στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ. Δ ΤΕΦ Α'
1087988 ΕΞ 2013/30.05.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ.37/Γ31/729/12.10.2016
γ) Υπερ ΕΣΗΔΗΣ
δ) Υπερ ΑΕΠΠ , επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον
N.4412/2016, Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'. Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο
3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί
έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6 της ΚΥΑ
1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')

Άρθρο 11 - Εκχώρηση της σύμβασης
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, καθώς
και η υποκατάστασή του στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, εκτός των
περιπτώσεων της υπεργολαβίας των άρθρων 58 και 131 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12 - Έκπτωση του αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις
διατάξεις του Π.Δ 28/1980, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον N.4412/2016 ή προς τις
νόμιμες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του δημάρχου να
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη
των δέκα ημερών.
Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, η
τασσομένη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών.
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, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ,
ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει κατά της απόφασης αίτηση θεραπείας στον Γ.Γ της Περιφέρειας (άρθρο 150
του Ν. 3463/06) μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της.
Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών
και κοινοτικών εργασιών, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση του συμβουλίου και δεν
μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.

Άρθρο 13 - Διακοπή της εργασίας
Εάν μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας διακοπεί αυτή περισσότερο από τρεις μήνες με υπαιτιότητα
ή εντολή του Δήμου, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη λύση της σύμβασης υποβάλλοντας μέσω της
επιβλέπουσας υπηρεσίας σχετική δήλωση στο Δήμο.
Ο προϊστάμενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί στην εξακρίβωση του περιεχομένου της
δήλωσης, μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της, και να τη διαβιβάσει στη δημοτική αρχή με τις τυχόν
παρατηρήσεις του.
Η απόφαση του Δ.Σ. για τη διάλυση της σύμβασης λαμβάνεται υποχρεωτικά μέσα σε 15 ημέρες από την
πρωτοκόλληση του εγγράφου της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Εάν η εργασία ματαιωθεί ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, η σύμβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη
από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συμβατική αξία των παραδοθέντων εργασιών καθώς
και αποζημίωση ανάλογη με το όφελος που κατά τεκμήριο θα είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συμβατικές
ποσότητες.
Η αποζημίωση αυτή κανονίζεται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μπορεί να υπερβεί το 7% του
υπολειπόμενου χρηματικού αντικειμένου της σύμβασης, ελαττωμένου κατά το 1/3 αυτού.

Άρθρο 14 - Πτώχευση ή θάνατος του αναδόχου
Αν αποβιώσει ο ανάδοχος μετά την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας, η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς
την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε υποθετική ζημία.
Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου, οι κληρονόμοι του δικαιούνται να
διορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη αντίκλητο πληρεξούσιο, για να παραστεί εκ μέρους τους στη
διαδικασία της εκκαθάρισης της σύμβασης.
Είναι δυνατό όμως να ανατεθεί στους κληρονόμους η συνέχιση και η αποπεράτωση της εργασίας, ύστερα από
αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των κληρονόμων, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δύο μηνών από το θάνατο του αναδόχου.
Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ, εφ όσον οι κληρονόμοι αναλάβουν με συμβολαιογραφική δήλωση
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου.
Εάν λυθεί η σύμβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή μετά την υπογραφή της σύμβασης αλλά πριν από
την έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας, αποδίδονται στους νομίμους κληρονόμους του η κατατεθείσα
εγγύηση και τα έξοδα της δημοπρασίας που είχε καταβάλει ο αποθανών.
Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν διορίσουν εμπρόθεσμα αντίκλητο ούτε υποβάλουν αίτηση για τη
συνέχιση της προμήθειας, διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. η αυτοδίκαια λύση της σύμβασης, μετά την
κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόμους ή στον αντίκλητο του αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία
εκκαθάρισης της σύμβασης.
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζημίωσης για διαφυγόν
κέρδος ή οποιαδήποτε ζημία.
Εάν ο ανάδοχος της εργασίας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες
η κοινοπραξία έναντι του Δήμου θεωρείται λυμένη και η συμβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά με το
δεύτερο κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
θανόντος.
Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που
αναλαμβάνουν έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος.

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται και η σύμβαση συνεχίζεται
υποχρεωτικά από το δεύτερο μέλος, που αναλαμβάνει έναντι του Δήμου όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος.
Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του δήμου συνεχίζεται μεταξύ
των υπολοίπων. Αν όμως κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η
προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, ο δήμος μπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυμένη τη
σύμβαση.

Άρθρο 15 - Επίλυση διαφορών
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο
ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο
εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς
αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 273 του Νόμου 3463 / 2006 (ΦΕΚ 114Α΄). Η διοικητική
και δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά στο Νόμο.
Κάθε αξίωση του αναδόχου υπηρεσιών ή αντίθετα του εργοδότη κατά του αναδόχου, όταν η
τελευταία αυτή δεν στηρίζεται σε απόφαση της αρμόδιας αρχής και για τις οποίες έγινε προσφυγή στο
Εφετείο, παραγράφεται εάν κατά το διάστημα της επιδικίας παρήλθε διετία χωρίς να διακοπεί η
παραγραφή.
Για τις αξιώσεις των αναδόχων που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίσθηκαν με αποφάσεις των
αρμόδιων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Β.Δ. της 17ης Μαΐου / 15ης Ιουνίου 1959
«Περί οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 145 Α΄ και 197Α΄),
όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Διαχείριση ογκωδών
και
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2018
»
ΠΡ/ΣΜΟΣ : 119.997,16 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Εισαγωγή ογκωδών απορριμμάτων στη
μονάδα Α.Ε.Κ.Κ. (Κωδικοί Ε.Κ.Α.:20 01
39, 20 01 40, 20 02 02, 20 02 03, 20 03
01, 20 03 03, 20 03 07.

2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΟΣ/ΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ

460,00

tn

Απόβλητα καθαιρέσεων (μεμονωμένα)
αποβλήτων

2.250,00

tn

3

Απόβλητα καθαιρέσεων ανάμικτα

2.600,00

tn

4

Αξιοποίηση – ανακύκλωση ΑΕΚΚ
(Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02, 17 04, 17
05, 17 08, 17 09)

5.200,00

tn

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΑΞΙΑ
(€)

5

Μεταφορά του υπολείμματος (70% το
ανώτερο) ογκωδών απορριμμάτων από
τις εγκαταστάσεις του αναδόχου προς
ΧΥΤΑ με οχήματα της εταιρίας του
αναδόχου, σε 35,00 χιλ. Από Τιμολόγιο
Δημοσίων Έργων χρέωση 0,19 Ευρώ
/m3 * km
Συντελεστής αναγωγής ~ 0,3 tn / m3
ασυμπίεστου υπολείμματος
Tιμή μονάδος : 0,19 / 0,3 = 0,63 €/tn*km
0,63*35km = 22,17 €/tn

320,00

6

Κάδος ογκωδών αντικειμένων (7 κ.μ.
έως 8 κ.μ.) 34 τεμ

625,00 αδειάσματα

tn

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

