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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείµενο της µελέτης αυτής είναι οι εργασίες της µεταφόρτωσης και µεταφοράς
οικιακών απορριµµάτων του ∆ήµου Νάουσας σε ΧΥΤΑ όµορου ∆ήµου και συγκεκριµένα στον
Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων της Έδεσσας, που βρίσκεται στη θέση «Άσπρο
Κεφάλι» - Σωτήρας.
Πιο συγκεκριµένα, τα απορριµµατοφόρα και τα φορτηγά του ∆ήµου µε απορρίµµατα
των οικισµών του διευρυµένου ∆ήµου Νάουσας, θα προσέρχονται σε συγκεκριµένο χώρο
στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Νάουσας και θα αδειάζουν το φορτίο τους σε κατάλληλα
φορτηγά αυτοκίνητα ειδικών προδιαγραφών, όπως περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων. (Τα απορρίµµατα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε την εδαφική επιφάνεια
σε καµία περίπτωση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος στραγγίσµατος και διήθησης στο
έδαφος καθώς και η υποβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου.)
Στη συνέχεια, µε ευθύνη του αναδόχου τα απορρίµµατα ασυµπίεστα ή συµπιεσµένα
µε την συµβολή κατάλληλου µηχανήµατος, θα µεταφέρονται στον καθορισµένο χώρο
(Χ.Υ.Τ.Α. ∆ήµου Έδεσσας).
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της µελέτης είναι οκτώ (8) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης και η τιµή µονάδας έχει ισχύ και παραµένει σταθερή καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την άµεση µεταφορά των απορριµµάτων έτσι
ώστε στο χώρο µεταφόρτωσης να µη παραµένουν αδιάθετα απορρίµµατα, κάτι το οποίο θα
πρέπει να διασφαλίζεται µε παραµονή σε επιφυλακή, στον χώρο µεταφόρτωσης τουλάχιστον
ενός (1) επί πλέον οχήµατος µεταφοράς απορριµµάτων, πλην αυτών που θα µεταφέρουν τα

απορρίµµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τόσο κατά τη διάρκεια των εργάσιµων
ωρών όσο και των αργιών προσαρµόζοντας το χρόνο – ωράριο εργασίας και παρέµβασης,
ανάλογα µε το πρόγραµµα – ωράριο αποκοµιδής και προσκόµισης απορριµµάτων του ∆ήµου
Νάουσας.
Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και όλων
των αναγραφόµενων στα τεύχη της µελέτης.
Ο

προϋπολογισµός

της

µελέτης

ανέρχεται

στο

ποσό

των

169.238,16€

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23 %. Η δαπάνη για την εκτέλεση της µελέτης θα
συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό και στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Νάουσας για το
έτος 2013 µε κωδικό όµοιο µε αυτό του 2012 (ΚΑ 02.20.6117.001).
Η ανάθεση της µελέτης εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό, δηµόσιο,
µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες µονάδες στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, τη
Γενική Συγγραφή και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η δε εκτέλεση της θα διέπεται από τις
σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
Η επιµέτρηση και ο έλεγχος των ποσοτήτων των εργασιών της µελέτης θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον τρόπο που περιγράφεται στο τιµολόγιο της µελέτης.
Η επίβλεψη των εργασιών της µελέτης θα γίνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου
Νάουσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 και λοιπών συναφών διατάξεων.
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Σύµφωνα µε στοιχεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας η ποσότητα των
απορριµµάτων που συλλέγονται σε ηµερήσια βάση ανέρχεται στο ποσό των
42,00τόνων.
 42,00ton X45km (απόσταση)=1.890 ton.km
 1.890ton.km X 26 ηµέρες (µήνας)=49.140 ton.km / µήνα
 49.140ton.km / µήνα Χ 8 (µήνες)=393.120 ton.km
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε
τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που
ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες
περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην
περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της
µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή
διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των
µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.
1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για
απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του
έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη
Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους,
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή
άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών
µέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων
και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και
τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών
Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, η σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως)
κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων,
υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων,
τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών,
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών
εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης

των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την
εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος,
και προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου
κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις
και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων
µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου
έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών,
ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα,
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής
των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών,
χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την
κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται),
η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών,
τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις
στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις

(που

δεν

οφείλονται

σε

υπαιτιότητα

του

Κυρίου

του

Εργου),

η

αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των
εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα)
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης
χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων
του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή
των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών.
Επίσης σι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και
εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης
του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε
τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ'
αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών
σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων
(όταν

αυτοί

δεν

περιλαµβάνονται

στη

µελέτη,

καθώς

και

η

δαπάνη

σύνταξης

κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας
στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά
την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ.
µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που
οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά
καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού
και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό
Γενικών Εξόδων (Γ. Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο. Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι
πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών
του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ! ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει
αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί
την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιµολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς
και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος
Τιµολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου
άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα
πληρώνονται

στο πλαίσιο άλλου άρθρου που

περιλαµβάνεται

στο

Τιµολόγιο.
2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1ο Μεταφόρτωση και µεταφορά απορριµµάτων σε οποιαδήποτε απόσταση και
εκφόρτωση αυτών. [Σχετικό Άρθρο ΟΙΚ.10.07.01 - Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1136 - Υπ’
αριθµ. ∆11γ/0/9/7/07.02.2013 (ΦΕΚ 363/19.02.2013 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης,
Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & ∆ικτύων «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων
έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών
Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών»].
Μεταφόρτωση, αναµονή και σταλία ειδικών στεγανών αυτοκίνητων ή απορριµµατοκιβωτίων
ειδικών προδιαγραφών και µεταφορά απορριµµάτων σε οποιαδήποτε απόσταση, µετά της
εκφόρτωσης των.
Για ένα τονοχιλιόµετρο µεταφόρτωσης, µεταφοράς απορριµµάτων µε ειδικά στεγανά
αυτοκίνητα απορριµµατοκιβώτια ειδικών προδιαγραφών, την αναµονή τους (για όσο χρονικό
διάστηµα αυτό απαιτείται τόσο στον χώρο µεταφόρτωσης όσο και εκφόρτωσης), τους
ελιγµούς αυτών εντός του χώρου φόρτωσης σε συγκεκριµένο χώρο στην ευρύτερη περιοχή
του ∆ήµου Νάουσας και η δαπάνη µεταφοράς των απορριµµάτων σε οποιαδήποτε απόσταση
διαµορφωθεί από το σηµείο φόρτωσης έως του σηµείου εκφόρτωσης στον τελικό χώρο
διάθεσης (Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων της Έδεσσας, που βρίσκεται στη θέση
«Άσπρο Κεφάλι» - Σωτήρας).
Η επιµέτρηση θα γίνεται βάσει των τονοχιλιοµέτρων των µεταφερόµενων απορριµµάτων,
όπως αυτοί θα καθορίζονται από την ζύγισή των απορριµµατοκιβωτίων ή των ειδικών
στεγανών και σκεπασµένων – καλυµµένων φορτηγών αυτοκινήτων, προ και µετά την

απόρριψη τους στον χώρο διάθεσης και της χιλιοµέτρηση της απόστασης. Ένα απόκοµµα από
το τριπλότυπο των ζυγολογίων, υπογεγραµµένο από αρµόδιο του φορέα υποδοχής των
απορριµµάτων, µε φροντίδα του αναδόχου θα περιέρχεται στην υπηρεσία επίβλεψης σε
εβδοµαδιαία κατάσταση.
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο µεταφερόµενων απορριµµάτων, η οποία παραµένει σταθερή χωρίς
αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά / τονοχιλιόµετρο
Αριθµητικώς: 0,35€ / τονοχιλιόµετρο

Η Συντάξασα

Σκόδρα Ευµορφία
∆ασοπόνος

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος

Γεώργιος Στεφανίδης
∆ασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α)Η παρούσα µελέτη αφορά την εργασία της µεταφόρτωσης και µεταφοράς των
απορριµµάτων των οικισµών του διευρυµένου ∆ήµου Νάουσας, από το συγκεκριµένο σηµείο
φόρτωσης στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Νάουσας έως το σηµείο εκφόρτωσης στον
τελικό χώρο διάθεσης (Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων της Έδεσσας, που βρίσκεται
στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» - Σωτήρας).
β)Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του δήµου.
γ)Η

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

ανέρχεται

στο

ποσό

των

169.238,16

ευρώ,

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια και η εκτέλεση της µελέτης διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
(α) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Ν. 3852/2010.
(β) του Π.∆.28/80 «Περί Εκτέλεσης Έργων και Προµηθειών Ο.Τ.Α.»
(γ) των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική
Νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο

(Π.∆. 60/2007, τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ όπως

τροποποιήθηκε µε τα 2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ).

(δ) της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/ Β΄ / 22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος:
1. Η ∆ιακήρυξη
2. Η υπογραφείσα Σύµβαση
3. Το τιµολόγιο της µελέτης
4. Ο προϋπολογισµός της µελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
7. Η Τεχνική Έκθεση
8. Η υποβληθείσα (µέσω του ειδικού εντύπου) Οικονοµική Προσφορά
ΑΡΘΡΟ 4
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού
του ενδεικτικού προϋπολογισµού, χωρίς το Φ.Π.Α., κατά την υπογραφή της σύµβασης
αντικαθίσταται µε όµοια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης
Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισµού της εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται
η προσφερόµενη έκπτωση και ο αναλογών Φ.Π.Α..
ΑΡΘΡΟ 5
Η προσφερόµενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για
όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική
παραλαβή των παράδοση εργασιών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει
κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.
Επειδή η παράδοση της εργασίας θα είναι τµηµατική, θα εκδίδεται τιµολόγιο του
παρόχου είτε αµέσως µετά την παράδοση της κάθε τµηµατικής ποσότητας, είτε το αργότερο
εντός τριάντα (30) ηµερών. Ο δήµος υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο µέσα σε διάστηµα
εξήντα (60) ηµερών από την παραλαβή της εκάστοτε εργασίας και εφόσον ο ανάδοχος
εκδώσει το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 6
Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος της
παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συµµόρφωση µε τη µελέτη.
Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή µέρους της ποσότητας της εργασίας, ο ανάδοχος
οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί άµεσα σε
αντικατάσταση αυτής, ο δήµος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη της
παροχής υπηρεσίας ή στη µείωση του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσοστό θα εγκρίνει µε
απόφασή της η Οικονοµική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των
συµφωνηθέντων εργασιών πέραν της ορισθείσης προθεσµίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν
υπερβαίνει τις τρεις εργάσιµες (3) ηµέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς το δήµο ως ποινική
ρήτρα ποσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας της κάθε
εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ηµερών, του
επιβάλλεται πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας της
κάθε εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήµου ή σε ανωτέρα
βία, η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα
του δήµου, ή από ανωτέρα βία κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά
αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν

ο

πάροχος

καθυστερήσει

την

παράδοση

της

εργασίας,

πέραν

της

προαναφερθείσης προθεσµίας, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήµου,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9
Ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας
των εργασιών. Η εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόµενος υποβάλει προσφορά για
µέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή.
ΑΡΘΡΟ 10
Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσίευσης, χαρτόσηµα, βαρύνουν όλα τον
ανάδοχο και µόνο αυτόν χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του δήµου. Τον ίδιο βαρύνει και
η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ..

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του
µηχανολογικού

εξοπλισµού

που

θα

χρησιµοποιεί

για

την

κάλυψη

των

εργασιών

µεταφόρτωσης, µεταφοράς και απόρριψης απορριµµάτων. Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν
στοιχεία µε τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδοµή και οργάνωση που διαθέτουν και
θα εφαρµόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, εγκαταστάσεις, άδειες κλπ)
2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, προς τις
εντολές της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση, ευρισκόµενος σε συνεχή επαφή για να
πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες Αστυνοµικές και
Υγειονοµικές ∆ιατάξεις περί καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων.
4. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών θα
αµοίβεται και θα 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. Οι οδηγοί των οχηµάτων µεταφοράς που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος και
οι χειριστές των µηχανηµάτων θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο ∆ήµος, σε
περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού έργου.
Όταν διαπιστωθεί από τα εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα
προβλεπόµενα από τους ισχύοντες νόµους, διατάξεις και κανονισµούς, απαιτείται από τον
εργολάβο η αποµάκρυνση του εξοπλισµού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης ή ανάλογα µε την παράβαση του εργολάβου τότε ο ∆ήµος
δύναται να προχωρεί στην προσωρινή ή στην οριστική λύση της συνεργασίας χωρίς
αποζηµίωση του εργολάβου για διαφυγόντα κέρδη.
5. Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στη σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής από
άλλο φυσικό η νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου, µετά από απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
6. Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικής ρήτρας, ίσης µε 1.000,00 € /
ηµέρα και για τις ηµέρες που αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο
πληµµελώς. Σε περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα τον καλέσει µε εξώδικη
διαµαρτυρία, δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.
7. Η τρέχουσα κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού από τη λειτουργία του
εξοπλισµού της εγκατάστασης φορτοεκφόρτωσης απορριµµάτων θα βαρύνει το ∆ήµο
Νάουσας.
8. Τον εργολάβο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το ∆ήµο. Τον εργολάβο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δηµοσίευσης της παραπάνω

δηµοπρασίας καθώς και τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισµού. ∆εν θα
πληρώνονται ποσότητες πέραν των επιβεβαιωµένων διακινούµενων.
9. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες τυχόν προξενήσει
κατά τις εργασίες του µε υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκοµίσει εντός δεκαπέντε (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
των εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης.
10. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την τήρηση όλων των διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), του Κανονισµού Υγιεινής και Ασφάλειας και γενικότερα όλων
των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
11.

Ο

ανάδοχος

ευθύνεται

απεριόριστα

για

την

µετακίνηση

των

φορτηγών

-

απορριµµατοκιβωτίων και την τήρηση όλων των προβλεπόµενων όρων από τον Κ.Ο.Κ. και
επιβαρύνεται µε την πληρωµή διοδίων.
12. ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά των απορριµµάτων µε αυτοκίνητα χωρίς στεγάνωση για την
αποφυγή της ρύπανσης, σύµφωνα µε όλα όσα ρητά προβλέπονται στην σύµβαση.
13. Για τη µεταφορά των απορριµµάτων ο ανάδοχος θα χρησιµοποιεί κατάλληλα
αδειοδοτηµένα αυτοκίνητα δηµόσιας ή ιδιωτικής

χρήσης, τα οποία

θα

έχουν τις

προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία άδειες.
14. Κατά την πληρωµή των µηνιαίων πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών υποχρεωτικά
από τους αναδόχους εργολάβους προσκοµίζονται βεβαιώσεις ΙΚΑ για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που αφορούν στους εργαζόµενους που απασχολούν.
15. Ο ∆ήµος µπορεί να ζητήσει την παράταση της ισχύος της σύµβασης ή την τροποποίηση
των ποσοτήτων εργασιών µε την σύµφωνη γνώµη του εργολάβου, σύµφωνα µε το Π.∆.
28/80, και µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
(1) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Ν. 3852/2010 .
(2) του Π.∆. 28/80 «Περί Εκτέλεσης Έργων και Προµηθειών Ο.Τ.Α.»
(3) των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική
Νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο (Π.∆. 60/2007 τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε
µε τα 2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ).
(4) της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β’/22-12-03) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».
Άρθρο 2: Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:
1. Η ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας
2. Η υπογραφείσα Σύµβαση
3. Το τιµολόγιο της µελέτης
4. Ο προϋπολογισµός της µελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
7. Η Τεχνική Έκθεση
8. Η υποβληθείσα (µέσω του ειδικού εντύπου) Οικονοµική Προσφορά

Άρθρο 3: Εργασία
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία «Μεταφορά απορριµµάτων
σε Χ.Υ.Τ.Α. όµορου ∆ήµου»
β) Τόπος παροχής της εργασίας: Συγκεκριµένα αφορά στην εργασία της µεταφόρτωσης και
µεταφοράς σύµµεικτων αστικών απορριµµάτων του διευρυµένου ∆ήµου Νάουσας, από το
συγκεκριµένο σηµείο φόρτωσης στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Νάουσας έως το σηµείο
εκφόρτωσης στον τελικό χώρο διάθεσης (Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων της
Έδεσσας, που βρίσκεται στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» - Σωτήρας).
γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 169.238,16ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
δ) Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο ∆ήµος Νάουσας
προµηθευτεί τα κατάλληλα µηχανήµατα για να εκτελέσει ο ίδιος τις εργασίες µε ιδιόκτητα
µέσα, η σύµβαση θα λυθεί αυτόµατα, µονοµερώς και αδαπάνως, χωρίς ο ανάδοχος
να
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οικ.119080/04.05.2012 (Α∆Α:Β4910-ΞΑΡ) απόφαση του ΥΠΕΚΑ µε τίτλο «Ένταξη της Πράξης
"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ" µε κωδικό MIS 376394 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» είναι στο στάδιο προµήθειας
ενός (1) Ρυµουλκού οχήµατος (τράκτορας), δύο (2) Ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων
µεταφοράς απορριµµάτων, δύο (2) Ελκόµενων κλαδοθρυµµατιστών, ενός (1) Μηχανήµατος
Τεµαχιστή Ογκωδών Απορριµµάτων, ενός (1) Οχήµατος τύπου γάντζου για την µεταφορά του
τεµαχιστή (τράκτορας) και ενός (1) Ελαστιχοφόρου εκσκαφέα µε Αρπάγη.
ε) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου συγκροτηθεί σε σώµα ο
«Περιφερειακός Σύνδεσµος Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Κεντρικής
Μακεδονίας», ο οποίος συστάθηκε µε το αριθµό ΦΕΚ 1908/Β’/15-06-2012) και αποφασισθεί η
διάθεση των απορριµµάτων σε άλλη εγκεκριµένη τοποθεσία, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
µεταφέρει τα απορρίµµατα στη νέα θέση που θα του υποδειχθεί και να συµµορφωθεί χωρίς
ουδεµία διεκδίκηση µε οτιδήποτε αποφασίσει ο «Περιφερειακός Σύνδεσµος Φορέων
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας».
Άρθρο 4:Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές
εγκρίσεις µε τις οποίες εναρµονίζονται και οι εθνικοί υποχρεωτικοί κανόνες.
4.1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Τα οχήµατα που θα µεταφέρουν τα απορριµµατοκιβώτια µπορεί να είναι:
(α) Οχήµατα δύο (2) ή τριών (3) αξόνων ανοικτού τύπου επί του οποίου φέρεται ανεξάρτητο
απορριµµατοκιβώτιο µετακινούµενο µε κατάλληλο µηχανισµό του οχήµατος
ή

(β) Συρµός µε ρυµουλκό και ρυµολκούµενο όχηµα επί των οποίων φέρονται ανεξάρτητα
απορριµµατοκιβώτια, µετακινούµενα µε κατάλληλο µηχανισµό του ανελκυστήρα
ή
(γ) Τράκτορας δύο (2) ή τριών (3) αξόνων µε επικαθήµενη ανατρεπόµενη καρότσα δύο (2) ή
τριών (3) αξόνων
Η δυνατότητα µεταφοράς των οχηµάτων θα είναι σύµφωνα µε τα όρια του Κ.Ο.Κ. Τα
οχήµατα θα είναι σε άριστη κατάσταση από άποψης κατασκευής και λειτουργίας, εφοδιασµένα
µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου
σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονοµικές διατάξεις και θα είναι σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Οι οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελµατική άδεια.
4.2. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Θα είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου. Θα φέρουν
όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς για την φορτοεκφόρτωση των απορριµµάτων. Η
κατασκευή των απορριµµατοκιβωτίων θα αποτρέπει τη διαρροή στραγγισµάτων κατά την
φόρτωση, αναµονή και µεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. Τυχόν δε ανοιχτά απορριµµατοκιβώτια
κατά την µεταφορά τους θα είναι καλυµµένα σε όλο το πλάτος και µήκος µε ανθεκτικό
µουσαµά. Το πλήθος των απορριµµατοκιβωτίων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τέτοιο
ώστε να καλύπτονται τις καθηµερινές ανάγκες της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος
για την άµεση µεταφορά των απορριµµάτων έτσι ώστε στο χώρο µεταφόρτωσης να µη
παραµένουν αδιάθετα απορρίµµατα, κάτι το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται µε παραµονή
σε
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απορριµµατοκιβωτίων, πλην αυτών που θα µεταφέρουν τα απορρίµµατα καθ’ όλη την
διάρκεια της σύµβασης, τόσο κατά την διάρκεια των εργάσιµων ηµερών όσο και των αργιών
προσαρµόζοντας το χρόνο- ωράριο εργασίας και παρέµβασης, ανάλογα µε το πρόγραµµα –
ωράριο αποκοµιδής και προσκόµισης απορριµµάτων του ∆ήµου Βέροιας. Σε περίπτωση δε,
που ένα απορριµµατοκιβώτιο χαλάσει ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός
της ηµέρας.
Άρθρο 5:Περιεχόµενο Προσφοράς
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλλει µία προσφορά. Οι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν
ενιαία έκπτωση στις τιµές του τιµολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες
επί τοις εκατό (%). Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται αριθµητικώς και
ολογράφως στο έντυπο προσφοράς, που χορηγεί ο ∆ήµος µαζί µε τα υπόλοιπα τεύχη του
διαγωνισµού. Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων θα υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας στην
επιτροπή δηµοπράτηση κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή ταχυδροµικά και θα
περιλαµβάνουν επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω:

(α) Οικονοµική προσφορά, που θα δίδει ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις
εκατό επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης,
(β) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά αναγράφονται στην διακήρυξη και επίσης θα
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του προσφερόµενου εξοπλισµού και τη µεθοδολογία εκτέλεσης
της εργασίας.
Συγκεκριµένα:
1. Κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει την εµπειρία και την εξειδίκευση του
προσφέροντος σε ανάλογες εργασίες.
2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των οχηµάτων περιλαµβανοµένου του ιδίου βάρους
και της χωρητικότητας τους.
3. Τεχνική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόµενου εξοπλισµού και τον
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας, ηµερησίως µεταφερόµενες ελάχιστές και µέγιστες
ποσότητες.
4. ∆υνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες.
5. Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους.
6. Τη
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7. Το χρόνο έναρξης της εργασίας.
8. Τα οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες κυκλοφορίας
και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ.
9. Την απαιτούµενη άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων
για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Άρθρο 6: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι από το συγκεκριµένο σηµείο φόρτωσης στην ευρύτερη
περιοχή του ∆ήµου Νάουσας έως το σηµείο εκφόρτωσης στον τελικό χώρο διάθεσης (Χώρο
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων της Έδεσσας, που βρίσκεται στη θέση «Άσπρο Κεφάλι» Σωτήρας).
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι (8) οκτώ µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης. Οι εργασίες µεταφοράς των απορριµµάτων θα παρέχονται ως εξής: Οι συµβατικές
εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο καθηµερινά, σε συνάρτηση µε τα προγράµµατα
αποκοµιδής απορριµµάτων του ∆ήµου Νάουσας, τόσο κατά την διάρκεια των εργάσιµων
ηµερών όσο και των αργιών όταν αυτό απαιτείται προσαρµόζοντας το χρόνο - ωράριο
εργασίας και παρέµβασης, ανάλογα µε το πρόγραµµα - ωράριο αποκοµιδής και προσκόµισης
απορριµµάτων του ∆ήµου Νάουσας και του χώρου απόρριψης (Χ.Υ.Τ.Α. ∆ήµου Έδεσσας). Ο
ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει τα προς διάθεση φορτηγά αυτοκίνητα εντός της ίδιας
ηµέρας πλήρωσής τους για να αποφεύγεται η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και η
δηµιουργία προβληµάτων µε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Οι εργασίες

µεταφόρτωσης και µεταφοράς θα εκτελούνται καθηµερινά, θα προσαρµόζονται και θα
ολοκληρώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου Νάουσας και της εντολές της αρµόδιας
Υπηρεσίας του ∆ήµου µε δυνατότητα διαµόρφωσης του ωραρίου νωρίτερα ή και αργότερα σε
έκτακτες περιστάσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το συµβατικό αντικείµενο,
εφόσον απαιτηθεί, και κατά των εξαιρέσιµων ηµερών σε περίπτωση έκτακτων αναγκών,
καθώς και να διαθέσει τυχόν απαραίτητο επιπλέον εξοπλισµό εφόσον δοθεί εντολή και ο
∆ήµος έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια για τη χρήση του Χ.Υ.Τ.Α. για τις περιπτώσεις αυτές.
Άρθρο 7: Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει
κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% του
προϋπολογισµού της εργασίας µη συνυπολογιζόµενου του Φ.Π.Α. και της επιτευχθείσας
έκπτωσης κατά την δηµοπρασία.
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.
Άρθρο 8: Προληπτικά µέτρα ασφαλείας . Ευθύνες αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο
χώρο µεταφόρτωσης, για την ασφάλεια των εργαζοµένων και των χρησιµοποιούµενων
µηχανηµάτων, για την έκδοση τυχόν απαιτούµενων Αστυνοµικών αδειών εργασίας, καθώς και
για την συµµόρφωση του προς τις εκάστοτε Αστυνοµικές υποδείξεις.
Ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα, των εργαζοµένων, των µηχανικών
των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας µονοµερώς κάθε ευθύνη για οιανδήποτε
συνέπεια που προκύπτει από τη µη τήρηση αυτών.
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόµενη καταβολή αποζηµιώσεων
έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη που προκύπτει από την εκτέλεση των
εργασιών, ακόµη και αν αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψη αυτού αλλά σε
τυχαίο γεγονός.
Όσες επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις κλπ προκύπτουν λόγω της εκτελέσεως της εργολαβίας (πχ
πρόσθετες εγγυητικές επιστολές, πρόστιµα κλπ) θα βαρύνουν τον Ανάδοχο της εργασίας.
Οι συµµετέχοντες στην δηµοπρασία αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και όλων των
αναγραφόµενων στα τεύχη της µελέτης και η προσφορά τους θα έχει λάβει υπόψη της, τη
σηµερινή διαµορφωµένη κατάσταση στη θέση µεταφόρτωσης των απορριµµάτων.
Άρθρο 9: Υποχρέωση ασφάλισης της εργασίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση του στην εργασία να την ασφαλίσει έναντι
παντός κινδύνου, ζηµίας και ατυχηµάτων που θα προκληθούν στο προσωπικό του και σε
τρίτους για σωµατικές και υλικές βλάβες.
Άρθρο 10: Ασφάλιση προσωπικού
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος στην εργασία δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ
διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το κράτος
ασφαλιστική εταιρεία.
Άρθρο 11: Περιβαλλοντικά µέτρα προστασίας
Για την αποφυγή των οποιονδήποτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να τηρούνται τα
παρακάτω :
Κατά τις φάσεις εκτέλεσης της εργασίας που πραγµατοποιούνται εργασίες που µπορεί να
προκαλέσουν ρύπανση του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος, να λαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα µέτρα (π.χ. συστηµατική διαβροχή των δαπέδων εργασίας, κάλυψη των
οχηµάτων µεταφοράς υλικών κλπ). Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αποφυγή ατυχηµάτων, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία.
Άρθρο 12: Ζηµιές - Ατυχήµατα
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια
του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της εργασίας και για την πρόληψη
ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για ατυχήµατα ή ζηµιές που
τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο ∆ήµος δεν έχει
καµία ευθύνη. Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, αστικές και ποινικές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων νόµων για τις περιπτώσεις αυτές.
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού ή οποιονδήποτε τρόπο αδυναµίας εργασίας, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του µε άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το
προβλεπόµενο πρόγραµµα εργασιών χωρίς διακοπή (η διακοπή δεν µπορεί να υπερβεί το
χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στο επόµενο πρόγραµµα αποκοµιδής). 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 επανόρθωσή της.
Σε περίπτωση βλαβών του εξοπλισµού από ανωτέρω βία ή θεοµηνία ή από άλλη αιτία χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου, έχουν εφαρµογή τα άρθρα 48 και 49 του Π.∆. 28/80. Σε
περίπτωση βλαβών τρίτων ή των εγκαταστάσεων του εργοδότη από υπαιτιότητα του
αναδόχου, έχει εφαρµογή το άρθρο 47 του Π.∆. 28/80.
Προς αποφυγή δε του ανωτέρου θα πρέπει να είναι εξασφαλισµένη η παραµονή σε
επιφυλακή, στον χώρο µεταφόρτωσης, τουλάχιστον ενός (1) επί πλέον φορτηγού µεταφοράς

των απορριµµάτων, πλην αυτών που θα µεταφέρουν τα απορρίµµατα καθ’ όλη την διάρκεια
της σύµβασης.
Άρθρο 13: Ποινικές Ρήτρες
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών µε τον ανάλογο εξοπλισµό
και προσωπικό, µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει
έναρξη των εργασιών την ακριβή ηµεροµηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα
υπηρεσία του ∆ήµου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα χιλίων (1.000,00)
ευρώ για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και για εξήντα (60) συνολικά ηµερολογιακές ηµέρες.
Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτο και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειληµµένα τις συµβατικές του υποχρεώσεις και
κυρίως την υποχρέωσή του να διαθέτει έγκαιρα και σε καλή κατάσταση τον απαιτούµενο
εξοπλισµό µεταφόρτωσης και µεταφοράς των απορριµµάτων κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα
και κατ’ αναλογία µε τις κείµενες διατάξεις για τα έργα των Ο.Τ.Α.
Βασική επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι η συστηµατική κάλυψη τυχόν ανοικτών
φορτηγών µε ανθεκτικό και καλαίσθητο µουσαµά, η αποφυγή στραγγισµάτων κατά την
µεταφορά καθώς και η ορθή περισυλλογή και συγκέντρωση των απορριµµάτων στο χώρο της
µεταφόρτωσης.
Η ∆ηµοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, όταν αποδεδειγµένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί την
εργασία πληµµελώς και κατόπιν συνεχούς επανάληψης της αντισυµβατικής συµπεριφοράς, να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει µε εξώδικο διαµαρτυρία και σε
προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.
Άρθρο 14: Παραλαβή εργασιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου
63, παρ 3 ,του Π.∆. 28/80.
Άρθρο 15: Τρόπος Πληρωµής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: Η αµοιβή του αναδόχου είναι ανάλογη µε τα
τονοχιλιόµετρα των µεταφεροµένων απορριµµάτων και καθορίζεται στο τιµολόγιο και στον
προϋπολογισµό της µελέτης. Ο τρόπος υπολογισµού των ποσοτήτων (επιµέτρηση) θα γίνεται
βάσει των τόνων των µεταφερόµενων απορριµµάτων, όπως αυτοί θα καθορίζονται από την
ζύγισή των φορτηγών οχηµάτων προ και µετά την απόρριψη των απορριµµάτων στον χώρο
διάθεσης, επί την χιλιοµετρική απόσταση µεταφοράς των, όπως αυτή θα καθορίζεται από την
επί τόπου χιλιοµέτρηση µεταφοράς µέσω επιτρεπόµενων οδών. Ένα απόκοµµα από το
τριπλότυπο των ζυγολογίων, υπογεγραµµένο από αρµόδιο του φορέα υποδοχής των
απορριµµάτων, µε φροντίδα του αναδόχου θα περιέρχεται στην υπηρεσία επίβλεψης σε

εβδοµαδιαία κατάσταση. Στο απόκοµµα εκτός από το µικτό βάρος και το απόβαρο, θα
σηµειώνεται ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος, η ώρα, η ηµεροµηνία και το
ονοµατεπώνυµο του οδηγού. Στο τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται πιστοποίηση εργασιών
από τον ανάδοχο που θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εβδοµαδιαίες καταστάσεις µε τα
ζυγολόγια , θα ελέγχεται από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου και µε την έκδοση του
σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, θα δροµολογείται η πληρωµή του εργολάβου. Τιµή
προσφοράς ανά µεταφερόµενου τονοχιλιόµετρου απορριµµάτων θα παραµένει σταθερή χωρίς
αναθεώρηση καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει
καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα
αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά
πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.
Άρθρο 16: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον
οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος.
Άρθρο 17: Ποιότητα Παρεχόµενων Υπηρεσιών
Η ποιότητα των παρερχοµένων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που θέτει η
σχετική νοµοθεσία για ανάλογους χώρους.
Άρθρο 18: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον µέρους ή του όλου του αντικειµένου
της συµβάσεως, χωρίς απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’
όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την
κρίση του συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και εγκρίνεται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.
Άρθρο 19: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 273, του Ν.3463/2006.
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