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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ  

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 
 

 

 

 

 

Μ Δ Λ Δ Σ Η  
 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΙΑ –  

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΠΟ 

ΕΚΚΑΦΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 5 0 . 0 0 0 , 0 0  €  

Κ.Α. 20.6277.01 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΙΣΩΗ: 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Α/Α ΜΕΛΕΣΗ: 10 / 2 0 1 6 

ΤΝΣΑΞΑ: 

(Για την Σεχνική Τπηρεςία του 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά) 

ΒΑΙΛΗ Π. ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ , 
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΥΡΗΕΣΙΑ: 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ   « Διαχείριςθ Ογκωδϊν Αποβλιτων και 

Αποβλιτων από Εκςκαφζσ Καταςκευζσ και 

Κατεδαφίςεισ» 

  

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του Χ.Υ.Τ. Ραλαιοκάςτρου τα ογκϊδθ απορρίμματα όπωσ ζπιπλα, 

ςτρϊματα, ξφλα κ.λπ. προτοφ οδθγθκοφν για απόρριψθ ςτον Χ.Υ.Τ. πρζπει υποχρεωτικά να 

υποςτοφν διαλογι και κατόπιν να τεμαχιςτοφν ςε ςπαςτιρα. Επίςθσ, τα Απόβλθτα Εκςκαφϊν, 

Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) πρζπει να υπόκεινται ςε εναλλακτικι διαχείριςθ, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ υπϋΑρικμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Βϋ/24-08-2010) με κζμα «Μζτρα, 

όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)». 

Η παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι αφορά ςτθν ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ των 

Ογκωδϊν Αποβλιτων και ηων Αποβλήηων από Εκζκαθέρ και Καηεδαθίζειρ από τισ Τοπικζσ και 

Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ του Διμου. Η επγαζία πεπιλαμβάνει ηην επεξεπγαζία και αξιοποίηζη ηων 

ογκωδών αποβλήηων πος θα καηαθθάνοςν ζηη Μονάδα Διασείπιζηρ ηος αναδόσος καθώρ και 

ηην ζςνολική διασείπιζη ηων ΑΕΚΚ. Τα ογκώδη απόβληηα θα ανακςκλώνονηαι ζε ελάσιζηο 

ποζοζηό ηηρ ηάξηρ ηος 40%. Το ςπόλειμμα ηων ογκωδών αποβλήηων θα ςθίζηαηαι 

καηάλληλη επεξεπγαζία πποκειμένος να έπθει ζε μέγεθορ και μοπθή πος να μποπεί να 

διαηεθεί ζηον Φώπο Υγειονομικήρ Ταθήρ ηος Νομού Σεππών. Το επεξεπγαζμένο ςπόλειμμα 

(μέγιζηο ποζοζηό 60% ηος βάποςρ ηων ειζεπσομένων)  θα μεηαθέπεηαι με οσήμαηα και 

εςθύνη  ηος αναδόσος (ή καηόπιν ζςνεννόηζηρ με οσήμαηα ηος Δήμος) ζηο ΦΥΤ ηος Νομού 

Σεππών. Το κόζηορ διάθεζηρ ηος ΦΥΤ αποηελεί εςθύνη και θα καηαβάλλεηαι από ηο Δήμο 

ζηο θοπέα διασείπιζήρ ηος.  

 

Η εργαςία περιλαμβάνει:  

 Διαλογι και επεξεργαςία ΑΕΚΚ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακυκλϊνει ι να αξιοποιεί το 
100% τθσ παρελθφκείςασ μθνιαίασ ποςότθτασ υλικϊν.  

 Διαλογι και επεξεργαςία των ογκωδϊν απορριμμάτων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 20 03 07, 20 02) για να 
αποκτιςουν τθν μορφι που απαιτεί ο Χ.Υ.Τ. (το μικοσ εκάςτου τεμαχίου δε κα είναι μεγαλφτερο 
από επτά εκατοςτά) και μεταφορά των επεξεργαςμζνων ογκωδϊν απορριμμάτων, ςε κατάλλθλα 
container κλειςτοφ τφπου ι ανοιχτοφ τφπου τα οποία μετά τθν πλιρωςι τουσ κα καλφπτονται 
πλιρωσ, για απόρριψθ ςτον χϊρο του Χ.Υ.Τ. ΡΑΛΑΙΟΚΑΣΤΟΥ. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να 
ανακυκλώνει ή να αξιοποιεί κατ΄ελάχιςτον το 40% τησ παρεληφθείςασ μηνιαίασ ποςότητασ 
ογκωδών απορριμμάτων.   

 Αξιοποίθςθ και ανακφκλωςθ των βαςικϊν κατθγοριϊν ΑΕΚΚ όπωσ αναλφονται ςτθ Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων (Κωδικοί Ε.Κ.Α.: 17 01, 17 02,  17 04, 17 05,  17 08 και 17 09), ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ υπϋΑρικμ. 36259/1757/Ε103 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Βϋ/24-08-2010) με κζμα «Μζτρα, όροι και 
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πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)» και πιο ςυγκεκριμζνα ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα υλικά κατεδαφίςεων με πολλά 
πρόςμικτα ςκυροδζματα 

 Μεταφορά του υπολείμματοσ (60% το ανϊτερο) ογκωδϊν απορριμμάτων από τισ 

εγκαταςτάςεισ του αναδόχου προσ το ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου με οχιματα τθσ εταιρίασ του αναδόχου. 

 

ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΝΑΘΕΗ 

   Σκοπόσ τθσ ανάκεςθσ είναι θ επίτευξθ τθσ ςυνολικισ αντιμετϊπιςθσ όλων εκείνων των κεμάτων 

ζτςι ϊςτε τα ογκϊδθ απορρίμματα και τα ΑΕΚΚ που παράγονται από τουσ δθμότεσ των Τοπικϊν και 

Δθμοτικϊν Κοινοτιτων να ανακυκλϊνονται ςτο μζγιςτο δυνατό ποςοςτό τουσ και το υπόλειμμα που 

κα προκφπτει να διατίκεται με αποδεκτό περιβαλλοντικά τρόπο ςε κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ. Με 

ανάκεςθ τθσ παροφςασ υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθ 

διαλογι και μζγιςτθ δυνατι ανακφκλωςθ των υλικϊν που μποροφν να εξαχκοφν από τα 

μεταφερόμενα ςε αυτόν Δθμοτικά ογκϊδθ απορρίμματα, τθν επεξεργαςία και μετατροπι του 

υπολείμματοσ ςε αποδεκτι από τον ΧΥΤ μορφι και τθν μεταφορά του υπολείμματοσ αυτοφ 

(κατόπιν ςυννενόθςθσ με το Διμο) από τισ εγκαταςτάςεισ του ςτον Νομαρχιακό ΧΥΤ του 

Ραλαιοκάςτρου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ΘΕΩΗΘΗΚΕ                                                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

    Χρυςό  15 – 04 - 2016                                               Χρυςό  13 – 04 - 2016                                                

   Ο Δ/ντθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

Ρεριβάλλοντοσ και Ρολεοδομίασ                 

 

 

 

  

      ΧΗΣΤΟΣ Γ. ΜΗΤΑΚΑΣ                                     ΒΑΣΙΛHΣ  ΡΛΑΚΑΝΤΑΑΣ 

        Ρολιτικόσ  Μθχανικόσ                                          Ρολιτικόσ  Μθχανικόσ                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ  ΥΡΗΕΣΙΑ: 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ  «Διαχείριςθ Ογκωδϊν Αποβλιτων και 

Αποβλιτων από Εκςκαφζσ Καταςκευζσ και 

Κατεδαφίςεισ» 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ , 
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ    

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α/

α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ 
ΜΟΝ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ.  

(€)  

ΑΞΙΑ 

(€) 

1. 
Ειςαγωγι - Επεξεργαςία – Αξιοποίθςθ & ανακφκλωςθ 

Δθμοτικϊν ογκωδϊν απορριμμάτων 
900 tn 25,00 22.500,00 

2. 

Mεταφορά υπολείμματοσ επεξεργαςίασ ογκωδϊν 
απορριμμάτων από τισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 
του αναδόχου ςτον ΧΥΤ Ραλαιοκάςτρου (με οχιματα 

του αναδόχου) 
540 tn 25,00 13.500,00 

3. Υλικά εκςκαφϊν γαιϊδθ 
58 tn 3,02 175,16 

4. 
Υλικά εκςκαφϊν αμμοχαλικϊδθ & άοπλα 

ςκυροδζματα 
300 tn 3,02 906,00 

5. 
Υλικά κατεδαφίςεων χωρίσ πολλά πρόςμικτα υλικά & 

οπλιςμζνα ςκυροδζματα 
300 tn 6,48 1.944,00 

6. Υλικά κατεδαφίςεων  με πολλά πρόςμικτα υλικά 
100 tn 9,58 958,00 

7. Υλικά ανακαινίςεων 
40 tn 14,46 578,40 

8. Υλικά απόξεςθσ αςφάλτου 
15 tn 3,02 45,30 

9. Υλικά κακαιρζςεωσ αςφάλτου 
15 tn 3,02 45,30 

 

ΑΞΙΑ 
40.652,16 

ΦΠΑ 23% 
9.347,84 

ΣΥΝΟΛΟ 
50.000,00 

             ΘΕΩΗΘΗΚΕ                                                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

    Χρυςό  15 – 04 - 2016                                               Χρυςό  13 – 04 - 2016                                                

   Ο Δ/ντθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

Ρεριβάλλοντοσ και Ρολεοδομίασ                 

 

  

      ΧΗΣΤΟΣ Γ. ΜΗΤΑΚΑΣ                                     ΒΑΣΙΛHΣ  ΡΛΑΚΑΝΤΑΑΣ 

        Ρολιτικόσ  Μθχανικόσ                                          Ρολιτικόσ  Μθχανικόσ                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ  ΥΡΗΕΣΙΑ: 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ  «Διαχείριςθ Ογκωδϊν Αποβλιτων και 

Αποβλιτων από Εκςκαφζσ Καταςκευζσ και 

Κατεδαφίςεισ» 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ , 
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ    
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  - ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

   α) Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν εργαςία με τίτλο «Διαχείριςη ογκωδών 

απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκςκαφών, Καταςκευών και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά για το ζτοσ 2016», θ οποία κα ανατεκεί μετά από πρόχειρο διαγωνιςμό. 

β)  Το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςίασ είναι θ διαχείριςθ των ογκωδϊν απορριμμάτων και των 

Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) τα οποία απορρίπτονται εντόσ των 

ορίων του Διμου Εμμανουιλ Ραππά. 

γ) Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 50.000,00 Ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου και 

του Φ.Ρ.Α. 23%.   

 

Η εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ διζπεται από τισ διατάξεισ: 

α) Του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06). 

β) Του Ρ.Δ 28/1980 «Ρερί εκτελζςεωσ ζργων και προμθκειϊν των Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ 11/Α). 

γ) Του Ν. 4281/2014 –μζροσ Β’ περί «Διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ , Κανόνεσ Σφναψθσ Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 

 

Συμβατικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ είναι κατά ςειρά ιςχφοσ τα ακόλουκα: 

α) Η Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

β) Η οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

γ) Η παροφςα Τεχνικι Μελζτθ 

 

2.    ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ 

   Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα καλφπτει το ςφνολο των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Εμμανουιλ 

Ραππά. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ανατικζμενθ εργαςία κα υλοποιείται τόςο εντόσ των Τοπικϊν και 

Δθμοτικϊν Κοινοτιτων όςο και ςε ςθμεία εκτόσ των οικιςμϊν, όπου υπάρχουν αντίςτοιχοι κάδοι 

ςυγκζντρωςθσ ογκωδϊν απορριμμάτων και ΑΕΚΚ. Τα απορρίμματα αυτά ςυλλζγονται και 

μεταφζρονται με ευκφνθ του Διμου ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου, απ’όπου αναλαμβάνει τθν 

ευκφνθ διαλογισ, ανακφκλωςθσ και διάκεςθσ των υποπροϊόντων με τον τρόπο που αναφζρεται ςτα 

άρκρα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που οι εγκαταςτάςεισ του αναδόχου βρίςκονται εκτόσ των διοικθτικϊν ορίων του 

Διμου Εμμανουιλ Ραππά, κα πρζπει ο ανάδοχοσ να ορίςει ςυγκεκριμζνο αδειοδοτημζνο ςημείο 
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εντόσ των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπου κα παραλαμβάνει τα ογκϊδθ και τα ΑΕΚΚ και κα τα 

μεταφζρει ςτισ εγκαταςτάςεισ του με δικιά του ευθφνη και δαπάνεσ.  

 

 

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ από τθν θμερομθνία τθσ υπογραφισ τθσ και για δώδεκα (12) μήνεσ ι τθν 

εξάντλθςθ του ςυμβατικοφ ποςοφ (όποιο από τα δφο επζλκει πρϊτο). Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία 

εντόσ του ζτουσ που ζχει οριςτεί ωσ ςυμβατικόσ χρόνοσ δεν εξαντλθκοφν οι προμελετθκείςεσ 

ποςότθτεσ, δφναται να παρατακεί θ παροφςα επί τριμήνου. Εφ’ όςον παρουςιαςκεί ανάγκθ, οι 

ςυμβατικζσ ποςότθτεσ μποροφν να αυξθκοφν κατά 30% ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Κακαριότθτασ, και ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

θτά ορίηεται ότι θ ανωτζρω χρονικι διάρκεια είναι ενδεικτικι και όχι υποχρεωτικι για τον Διμο. Ο 

Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα μετά τθν παρζλευςθ δφο(2) μηνών από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να 

προβεί οποτεδιποτε κρίνει ςκόπιμο ςτθν διακοπι τθσ, χωρίσ κανζνα δικαίωμα του αναδόχου για 

αποηθμίωςθ και να επαναδθμοπρατιςει τθν ανατεκειμζνθ εργαςία.     

    

4. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ 

   Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα χιλιάδων, εξακοςίων πενήντα 

δφο Ευρώ και δζκα επτά λεπτών (40.652,16€), μθ ςυμπεριλαμβανόμενου του Φ.Ρ.Α. 23% . Το 

ςυμβατικό τίμθμα κα προκφψει από τον Διαγωνιςμό που κα προκθρυχτεί και κα καταβάλλεται ςτον 

ανάδοχο με τθν ζκδοςθ τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν,  ανάλογα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν (κατά 

δίμθνο) και φςτερα από τθν πιςτοποίθςθ τθσ ζντεχνθσ και πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

παρεχομζνθσ υπθρεςίασ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά. 

 

Για τθν παραλαβι από τον ανάδοχο ενόσ τόνου ογκωδών απορριμμάτων (ντουλάπεσ, καναπζδεσ, 

ςτρϊματα, κλαδιά κλπ), τθν διαλογι, τθν απομάκρυνςθ όλων των ανακυκλοφμενων υλικϊν, τον 

τεμαχιςμό, τθν ςυμπίεςθ και τθν προϊκθςθ προσ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ κα καταβάλλεται από το 

Διμο το ποςό που κα προςφζρει για το Άρκρο 1 του Ρροχπολογιςμοφ τθσ παροφςθσ Μελζτθσ. 

Για τθν παραλαβι από τον ανάδοχο ενόσ τόνου Αποβλήτων από Εκςκαφζσ και Κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), 

τθν διαλογι, τον τεμαχιςμό, τθν επεξεργαςία και τθν ςυνολικι τουσ προϊκθςθ προσ 

επαναχρθςιμοποίθςι τουσ κα καταβάλλεται από το Διμο το αντίςτοιχο ποςό που κα προςφερκεί για 

κάκε μία από τισ κατθγορίεσ ΑΕΚΚ που αναγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα :  

 

Α/Α Κωδικοί ΕΚΑ Κατηγορίεσ ΑΕΚΚ 

1 1701 (170101, 170102, 170103, 

170107) 

Σκυρόδεμα, τοφβλα, πλακάκια και κεραμικά και 

μίγματα 

2 17 02 (170201, 170202, 170203) Ξφλο, γυαλί και πλαςτικό 

3 17 04 (170401, 170402, 170405, 

170406 και 170407)  

Μζταλλα (χαλκόσ, μπροφτηοσ, ορείχαλκοσ, ςίδθροσ, 

χάλυβασ, αλουμίνιο, καςςίτεροσ, ανάμεικτα μζταλλα) 

4 17 05 (170504, 170506) Χϊματα, πζτρεσ και μπάηα εκςκαφϊν 

5 17 08 02 Υλικά δομικϊν καταςκευϊν με βάςθ τον γφψο 

6 17 09 04 Μείγματα αποβλιτων δομικϊν καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων 

7 20 01 01 Άλλα μθ βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

8 20 02 01 Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

9 20 02 02 χϊματα και πζτρεσ 



7 
 

10 20 03 07 Ογκϊδθ Απόβλθτα 

 

 

Για τθν μεταφορά, με μζςα και ευκφνθ του αναδόχου και όταν αυτό ηθτείται από τον Διμο, ενόσ 

τόνου υπολείμματοσ που κα προκφψει μετά τθν επεξεργαςία των ογκωδϊν απορριμμάτων, από τισ 

εγκαταςτάςεισ του αναδόχου ςτον Νομαρχιακό ΧΥΤ του Ραλαιοκάςτρου, κα καταβάλλεται από το 

Διμο το ποςό που κα προςφζρει για το Άρκρο 2 του Ρροχπολογιςμοφ τθσ παροφςθσ Μελζτθσ 

  Επιςθμαίνεται ότι οι ποςότθτεσ του προχπολογιςμοφ είναι ενδεικτικζσ, διότι δεν μπορεί να 

προβλεφκοφν εκ των προτζρων οι ακριβείσ ποςότθτεσ των ειδϊν που κα απαιτθκοφν από τθν 

υπθρεςία κατά τθ διάρκεια του ζτουσ.  

Ωσ εκ τοφτου προβλζπεται δικαίωμα αυξομείωςθσ των επιμζρουσ ποςοτιτων των αποβλιτων (όπωσ 

αυτζσ αναφζρονται ςτον Ενδεικτικό Ρροχπολογιςμό τθσ μελζτθσ), χωρίσ όμωσ μεταβολι των 

ςυμβατικϊν τιμϊν, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τυχόν προμετρθτικά ςφάλματα. Η μζγιςτθ 

αφξθςθ ι μείωςθ τθσ κάκε ποςότθτασ ορίηεται ςε 200% τθσ αρχικισ αναγραφόμενθσ ςτθ μελζτθ 

ποςότθτασ του υλικοφ. Οι εςωτερικζσ αυτζσ μεταβολζσ δεν μποροφν να επιφζρουν αφξθςθ του 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ενϊ θ ενδεχόμενθ μείωςι του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% τθσ αρχικισ 

ςφμβαςθσ.   
 

Κατά τθν ειςαγωγι του φορτίου με τα ΑΕΚΚ ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου κα γίνεται θ αρχικι 

ηφγιςθ των Αποβλιτων και ςτθ ςυνζχεια θ ταξινόμθςι τουσ με βάςθ τισ επτά (7) κατθγορίεσ του 

ανωτζρω πίνακα. Η ταξινόμθςθ αυτι μπορεί να γίνεται και από κοινι Επιτροπι ςτελεχϊν του Διμου 

και του αναδόχου που κα βρίςκονται επιτόπου ςτισ εγκαταςτάςεισ του δευτζρου. Μετά τθν 

ταξινόμθςθ των ΑΕΚΚ κα κατανζμεται το αντίςτοιχο βάροσ τθσ κάκε κατθγορίασ είτε με απευκείασ 

εκτίμθςθ των επιμζρουσ βαρϊν είτε με επιμζρουσ ηφγιςθ των κυριοτζρων από αυτζσ ϊςτε ο πίνακασ 

διαχωριςμοφ του κάκε ειςερχόμενου φορτίου να παρουςιάηει το ίδιο ςυνολικό βάροσ τόςο με τθν 

αρχικι ηφγιςθ του φορτθγοφ μεταφοράσ όςο και με το άκροιςμα των επιμζρουσ βαρϊν των 

κατθγοριϊν ΑΕΚΚ.   

   Η αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςτισ κατά νόμο κρατιςεισ (φόροσ ειςοδιματοσ, τζλθ, δαςμοφσ 

και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων κλπ.). Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε 

καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακϋ 

όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

Εντόσ 10 θμερϊν από το τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ (τρίμθνο) θ ανάδοχοσ εταιρεία κα εκδίδει το 

ςχετικό τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν και ακολοφκωσ κα ςυντάςςεται βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ 

εργαςιϊν από τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι του Διμου. Η πλθρωμι του εργολάβου κα πραγματοποιείται, 

το αργότερο εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν υποβολι του Τιμολογίου, εφόςον πλθροφνται όλεσ 

οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ.  

 

5.  ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Τα ειςερχόμενα ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου απορρίμματα αποτελοφνται από Δθμοτικά 

Απόβλθτα με κωδικό κατά ΕΚΑ 17 και 20 (ΑΕΚΚ και Δθμοτικά απόβλθτα, οικιακά και παρόμοια 

απόβλθτα από εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, βιομθχανίεσ και ιδρφματα, περιλαμβανομζνων μερϊν 

χωριςτά ςυλλεγόντων). Οι κφριεσ υποκατθγορίεσ των αποβλιτων είναι *: 

1701 (170101, 170102, 170103, 170107) Σκυρόδεμα, τοφβλα, πλακάκια και κεραμικά και 

μίγματα 
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17 02 (170201, 170202, 170203) Ξφλο, γυαλί και πλαςτικό 

17 04 (170401, 170402, 170405, 170406 

και 170407)  

Μζταλλα (χαλκόσ, μπροφτηοσ, ορείχαλκοσ, ςίδθροσ, 

χάλυβασ, αλουμίνιο, καςςίτεροσ, ανάμεικτα 

μζταλλα) 

17 05 (170504, 170506) Χϊματα, πζτρεσ και μπάηα εκςκαφϊν 

17 08 02 Υλικά δομικϊν καταςκευϊν με βάςθ τον γφψο 

17 09 04 Μείγματα αποβλιτων δομικϊν καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων 

20 01 01 Άλλα μθ βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

20 02 01 Βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

20 02 02 χϊματα και πζτρεσ 

20 03 07 Ογκϊδθ απόβλθτα 

  

* : Στισ ανωτζρω κατθγορίεσ ΔΕΝ περιλαμβάνονται όςα είδθ απορριμμάτων κεωροφνται επικίνδυνα και 

φζρουν τθν ζνδειξθ (*) ςτον κατάλογο ΕΚΑ. 

  

Ο Διμοσ διακζτει ενεργι ςφμβαςθ με ιδιϊτθ για τθ Συλλογι και μεταφορά ΑΕΚΚ και ογκωδϊν 

απορριμμάτων που ςυλλζγονται με τθν χριςθ κατάλλθλων κάδων περιμετρικά των οικιςμϊν. Ο 

ανάδοχοσ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κα ενθμερωκεί για τθν υποχρεωτικι παράδοςθ του ςυνολικοφ 

περιεχομζνου των προαναφερόμενων κάδων ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. Η παράδοςθ κα γίνεται με τθν ζκδοςθ Δελτίου Αποςτολισ και με υποχρεωτικι ηφγιςθ 

κατά τθν είςοδο των οχθμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ διαλογισ και επεξεργαςίασ ϊςτε ςτο τζλοσ κάκε 

περιόδου (2μθνο) να προκφπτουν αναλυτικζσ καταςτάςεισ με τισ θμερομθνίεσ, τα δρομολόγια και τα 

επιμζρουσ βάρθ των αποβλιτων που παραδόκθκαν ςτισ εγκαταςτάςεισ του αναδόχου κακϊσ και τθν 

ταξινόμθςι τουσ με βάςθ τισ επτά (9) βαςικζσ κατθγορίεσ ΑΕΚΚ που αναφζρονται ανωτζρω και ςτα 

οποία αναλογεί διαφορετικό κόςτοσ επεξεργαςίασ.  

 Μετά τθν διαλογι και επεξεργαςία των ογκωδϊν αποβλιτων από τον ανάδοχο, κα προκφπτει ζνα 

υπόλειμμα μθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί ςε βάροσ το 60% του 

βάρουσ του ςυνόλου των προςκομιηόμενων απορριμμάτων εντόσ τθσ περιόδου αναφορικά (2μθνο) 

κα το οποίο κα μεταφζρεται κατόπιν επικυμίασ του Διμου με μζςα και με ευκφνθ του αναδόχου 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΧΥΤ Σερρϊν ςτο Ραλαιόκαςτρο. Τα τζλθ χρζωςθσ του ΧΥΤ για το υπόλειμμα 

αυτό βαρφνουν και καταβάλλονται απευκείασ από το Διμο ςτο φορζα διαχείριςθσ του ΧΥΤ και δεν 

περιλαμβάνονται ςτο ςυμβατικό τίμθμα τθσ παροφςασ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ όμωσ να 

παραλαμβάνει όλα τα ηυγολόγια του ΧΥΤ που κα εκδίδονται για τα οχιματα του που μεταφζρουν τα 

ανωτζρω υπολείμματα, τα οποία κα προςκομίηει επίςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ (2μθνο) 

ςτο Διμο προκειμζνου να πιςτοποιθκεί το μεταφορικό  του ζργο. 

 

6. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Εφόςον η περιβαλλοντική αδειοδότηςη τησ εγκατάςταςησ δεν εμπεριζχεται ςτην Άδεια 

Λειτουργίασ τησ μονάδασ (εδάφιο β του άρκρου 36 του Ν. 3988/2011), ο ανάδοχοσ κα πρζπει να 

διακζτει Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ), ι Ρ.Ρ.Δ. ςε ιςχφ, για τισ εργαςίεσ 

προςωρινήσ αποθήκευςησ, επεξεργαςίασ ή αξιοποίηςησ ογκωδϊν απορριμμάτων κακϊσ και των 

ανωτζρω Α.Ε.Κ.Κ., ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται οι τφποι κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ 

Αποβλιτων) και οι ποςότθτεσ αποβλιτων που μποροφν να υποβλθκοφν ςε εργαςία διαχείριςθσ 

Για τθν διαχείριςθ των ΑΕΚΚ ο ανάδοχοσ οφείλει να είναι ςυμβεβλθμζνοσ με εγκεκριμζνο ςυλλογικό 
ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
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Για τισ εργαςίεσ ςυλλογήσ και μεταφοράσ ογκωδϊν απορριμμάτων και ΑΕΚΚ (επεξεργαςμζνων ι μθ 

επεξεργαςμζνων) απαιτείται ο ανάδοχοσ να διακζτει Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ Στερεϊν Μθ 

Επικίνδυνων Αποβλιτων ςε ιςχφ από τθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ςυνεργάηεται με εταιρία ςυλλογισ και μεταφοράσ ςτερεϊν μθ 

επικίνδυνων αποβλιτων κα πρζπει θ ςυνεργαηόμενθ εταιρία: 

 να διακζτει Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ Στερεϊν Μθ Επικίνδυνων Αποβλιτων.  

 να ζχει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ. 

 

Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Ρεριβάλλοντοσ και 
Ρολεοδομίασ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά, προσ τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ οποίασ οφείλει να 
ςυμμορφϊνεται 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ περί τάξεωσ και αςφάλειασ επί ατυχθμάτων αςτυνομικζσ 
διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ, που κα ςυμβεί ςτον 
ίδιο, ςτο προςωπικό του ι τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ 
εργαςίασ. 

Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αμείβεται και 
αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ 
αναςφάλιςτου προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν 
νόμιμθ άδεια εργαςίασ θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι κακοιονδιποτε τρόπο αδυναμίασ εκτζλεςθσ 
εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ του με άλλο ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί 
το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ διακοπι. Η διακοπι εργαςιϊν δεν μπορεί να υπερβεί το 
χρονικό διάςτθμα 24 ωρϊν. Υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν αρμόδια υπθρεςία για τθν 
αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ και να ενθμερϊςει με ποιο τρόπο και ςε πόςο 
χρονικό διάςτθμα προβλζπει να προβεί ςτθν επανόρκωςθ τθσ. 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται απεριόριςτα για τισ ηθμιζσ προσ τρίτουσ τισ οποίεσ κα προξενιςει κατά τισ 
εργαςίεσ του με τθν υπαιτιότθτα του. Θα πρζπει να προςκομίςει εντόσ 15 θμερϊν μετά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ βεβαίωςθ ότι κα είναι αςφαλιςμζνοσ προσ τρίτουσ και κα καλφπτεται για τθν αςτικι 
Ευκφνθ για ηθμιζσ που τυχόν προκαλζςει κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν που αφοροφν το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Πλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθν ελλθνικι περιβαλλοντικι 
νομοκεςία και προδιαγραφζσ και κα πρζπει με πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου να 
λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ.  

Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλα τα κζματα που άπτονται τθσ μεταφοράσ και 
επεξεργαςίασ των απορριμμάτων. 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τον εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Ο 
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με τισ νόμιμεσ 
άδειεσ (άδεια χριςθσ μθχανιματοσ κ.α.) και πιςτοποιιςεισ.  

Ο εξοπλιςμόσ του αναδόχου που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να 
διατθρείται κακαρόσ και ειδικότερα τα container επιβάλλεται να πλζνονται ςε τακτά διαςτιματα. 

Τα οχιματα μεταφοράσ κα είναι εφοδιαςμζνα με τισ ειδικζσ προβλεπόμενεσ άδειεσ και κα είναι 
κατάλλθλα για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ και τισ 
υγειονομικζσ διατάξεισ.  

Οι οδθγοί κα ζχουν οπωςδιποτε τθν ανάλογθ επαγγελματικι άδεια οδθγιςεωσ (Δ! κατθγορίασ και 
άνω) και τριετι προχπθρεςία τουλάχιςτον. 
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Οι εργαςίεσ κα γίνονται από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο τεχνικό προςωπικό, υπό τθν επίβλεψθ 
υπευκφνων τθσ εταιρείασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ διατάξεισ και του Κ.Ο.Κ 
περί κακαριότθτασ και μεταφοράσ απορριμμάτων.  

Η ηφγιςθ του φορτίου που παραλαμβάνεται ςτθν εγκατάςταςθ ςτθν εγκατάςταςθ του αναδόχου, κα 
πρζπει να γίνεται παρουςία του οδθγοφ του οχιματοσ ι και υπαλλιλου που κα οριςτεί από τθν 
υπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου. Ο Διμοσ ζχει το δικαίωμα να ελζγχει τθν ορκότθτα των ενδείξεων 
τθσ γεφυροπλάςτιγγασ του αναδόχου.   

Κάκε δρομολόγιο μεταφοράσ ΑΕΚΚ που εκτελείται είτε με όχθμα του Διμου είτε με όχθμα 

υπεργολάβου κα ςυνοδεφεται από ςχετικι Εντολι Μεταφοράσ και Εναπόκεςθσ Αποβλιτων ςτον 

χϊρο προςωρινισ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ του αναδόχου. Στθν Εντολι αναφζρεται ρθτά το 

είδοσ του μεταφερόμενου φορτίου χαρακτθριςμζνο από τουσ κωδικοφσ ΕΚΑ, κακϊσ και θ ποςότθτα 

του φορτίου (ςε tn). Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ του αναδόχου καλείται να ςυνυπογράφει τθν Εντολι 

κατά τθν παραλαβι του φορτίου. 

 

Για τθ μεταφορά του υπολείμματοσ από τθν επεξεργαςία των ογκωδϊν απορριμμάτων, ο χρόνοσ 
θμεριςιασ απαςχόλθςθσ του εξοπλιςμοφ του αναδόχου ποικίλλει ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ κάκε 
φορά ςυνκικεσ, γι' αυτό και δεν προςδιορίηεται επακριβϊσ. Σε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ κα πρζπει 
να ζρχεται ςε επαφι με τον φορζα διαχείριςθσ του ΧΥΤ ςτο Ραλαιόκαςτρο ϊςτε να κακορίηονται από 
κοινοφ οι ϊρεσ και ο ρυκμόσ παράδοςθσ των υπολειμμάτων. 

Τα οχιματα μεταφοράσ του αναδόχου κα εντάςςουν το βαςικό ωράριο τουσ, κατά κανόνα, ςτο 
διάςτθμα μεταξφ των ωρϊν από 7:00 π.μ. ζωσ 19:00 μ.μ, ςε ςυνάρτθςθ με το ωράριο των 
προγραμμάτων ςυλλογισ και των αναγκϊν απομάκρυνςθσ των ςυλλεγόμενων απορριμμάτων και 
λειτουργίασ του Χ.Υ.Τ. Στθν περίπτωςθ ζκτακτων αναγκϊν (λόγοι υγιεινισ και αςφάλειασ) και εφόςον ο 
Διμοσ κρίνει ότι είναι απαραίτθτο, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το ςυμβατικό ζργο κατά 
Κυριακζσ και Αργίεσ. 

Η Υπθρεςία δεν φζρει καμία ευκφνθ απζναντι ςτον ανάδοχο και το ςυνεργείο του ςε περίπτωςθ 

ατυχιματοσ, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ να τθρεί όλα τα αναγκαία και απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ 

που απορρζουν από τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων και τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

περί αςφάλιςθσ  εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ. 

Απαγορεφεται ρθτά κατά τθν απόρριψθ των επεξεργαςμζνων ογκωδϊν αποβλιτων και αποβλιτων 
κιπων και πάρκων ςτον ΧΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου να αναμειγνφονται κάκε άλλου είδουσ απόβλθτα πζρα 
από τα εν λόγω απόβλθτα. Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ απζναντι ςτον ΧΥΤ για το είδοσ 
του απορριπτόμενου φορτίου και τθσ επεξεργαςίασ που αυτό ζχει υποςτεί.   

 

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

Η παραλαβι των εργαςιϊν κα διενεργθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 14 του άρκρου 64 και του άρκρου 67 του Ρ.Δ. 28/1980. 

Η παραλαβι και πλθρωμι τθσ υπθρεςίασ κα γίνεται τμθματικά με περίοδο αναφοράσ τουσ δφο (2) 

μινεσ. Κάκε δίμθνο ο ανάδοχοσ κα παραδίδει το ςφνολο των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ 

ςτον Διμο (ηυγολόγια ειςαγωγισ, ηυγολόγια παράδοςθσ υπολλειμμάτων ςτον ΧΥΤΑ, παραςτατικά 

παραλαβισ και επεξεργαςίασ Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ), 

ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ φορτίων, φορολογικι – αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ϊςτε  θ αντίςτοιχθ 

επιτροπι να προβαίνει ςτθν ςφνταξθ και υπογραφι του Ρρωτοκόλλου Τμθματικισ Ραραλαβισ και εν 

ςυνζχεια να εξοφλείται το ςυμβατικό τίμθμα που αντιςτοιχεί ςτα ηυγολόγια του ανωτζρω 

πρωτοκόλλου. 
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8. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

   Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβιάςει επανειλθμμζνα τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 

επιβάλλεται εισ βάροσ του ποινικι ριτρα ι κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα και κατ'  αναλογία με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ των Ο.Τ.Α. Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ 

βάροσ του αναδόχου εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ 

πλθρωμισ που που κάκε φορά πιςτοποιείται και θ διαφορά κα αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο 

προσ πλθρωμι ποςό. 

Αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ του αναδόχου θ απρόςκοπτθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν φόρτωςθσ και 

μεταφοράσ των υπολειμμάτων, όταν αυτό ηθτείται από τθ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ. Διευκρινίηεται 

ότι θ διακοπι των εργαςιϊν δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάςτθμα 24 ωρϊν με υπαιτιότθτα του 

αναδόχου. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ του όρου αυτοφ επιβάλλεται, ωσ ριτρα 1.000 € ανά περίπτωςθ. 

Βαςικι επίςθσ υποχρζωςθ του αναδόχου είναι θ ςυςτθματικι κάλυψθ των ανοικτϊν container για  τθ 

μεταφορά των επεξεργαςμζνων ογκωδϊν απορριμμάτων για απόρριψθ ςτον χϊρο του Χ.Υ.Τ.  ι θ 

χριςθ container κλειςτοφ τφπου. 

 

9. ΕΚΧΩΡΗΗ ΤΜΒΑΗ 

    Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει μζροσ ι ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτο, χωρίσ τθν ζγκριςθ του Δ.Σ. Η ζγκριςθ παρζχεται με απόφαςθ του ςυμβουλίου, εφ όςον ο τρίτοσ 

ςτον οποίο γίνεται θ εκχϊρθςθ ζχει τα προςόντα που εγγυϊνται, κατά τθν κρίςθ του ςυμβουλίου, τθν 

καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ζναντι του Διμου ο ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε «εισ ολόκλθρον» υπεφκυνοσ μαηί με αυτόν που τον 

υποκατζςτθςε.  

Κατ εξαίρεςθ, μπορεί με απόφαςθ του Δ.Σ. να απαλλαγεί τθσ ευκφνθσ του ο ανάδοχοσ, φςτερα από 

αίτθςθ του, εάν πάςχει από ςοβαρι αςκζνεια θ οποία τον κακιςτά για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

ανίκανο να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

Μαηί με τθν αίτθςθ του αναδόχου υποβάλλεται και διλωςθ αποδοχισ εκ μζρουσ του τρίτου προσ τον 

οποίο γίνεται θ εκχϊρθςθ. 

Μετά τθν εκχϊρθςθ οι πλθρωμζσ γίνονται απ’ ευκείασ ςτο νζο ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει και 

όλεσ τισ ευκφνεσ από τθ ςφμβαςθ, υποχρεοφμενοσ να κατακζςει τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ.  

 

    

             ΘΕΩΗΘΗΚΕ                                                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

    Χρυςό  15 – 04 - 2016                                               Χρυςό  13 – 04 - 2016                                                

   Ο Δ/ντθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

Ρεριβάλλοντοσ και Ρολεοδομίασ                 

 

 

 

  

      ΧΗΣΤΟΣ Γ. ΜΗΤΑΚΑΣ                                     ΒΑΣΙΛHΣ  ΡΛΑΚΑΝΤΑΑΣ 

        Ρολιτικόσ  Μθχανικόσ                                          Ρολιτικόσ  Μθχανικόσ                            

 


