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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ εξγαζία «αζθαλιζηική κάλςτη ηυν οσημάηυν και
μησανημάηυν έπγος ηηρ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΧΝ».
Η αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ ζα θαιύπηεη ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο θαη ηηο πιηθέο δεκηέο
πνπ πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3746/2009 ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηελ
αζθαιηζηηθή ζύκβαζε θαη αλαπξνζαξκόδεη ηα θαηώηαηα όξηα ησλ θαιύςεσλ Αζηηθήο
Δπζύλεο θαη Αζηηθήο Δπζύλεο Δξγαιείσλ από 1/6/2012. Σα λέα θαηώηαηα όξηα Αζηηθήο
Δπζύλεο νρεκάησλ ζα είλαη γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ζε 1.220.000 επξώ αλά ζύκα θαη γηα
πιηθέο δεκηέο ζε 1.220.000 επξώ αλά αηύρεκα (Ν. 3746/2009 άξζξν 33 παξάγξαθνο 2
& Ν. 4364/2016 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2009/138/ΕΚ ηνπ
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ αζθάιηζεο θαη αληαζθάιηζεο (Φεξεγγπόηεηα
II), ζηα άξζξα 2 θαη 8 ηεο νδεγίαο 2014/51/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηώλ
2003/71/ΕΚ θαη 2009/138/ΕΚ, θαη ησλ θαλνληζκώλ (ΕΚ) αξηζ. 1060/2009, (ΕΕ) αξηζ.
1094/2010 θαη (ΕΕ) αξηζ. 1095/2010, όζνλ αθνξά ηηο εμνπζίεο ηεο Επξσπατθήο Αξρήο
Αζθαιίζεσλ θαη Επαγγεικαηηθώλ Σπληάμεσλ (εθεμήο ΕΑΑΕΣ) θαη ηεο Επξσπατθήο
Αξρήο Κηλεηώλ Αμηώλ θαη Αγνξώλ, θαζώο θαη ζην άξζξν 4 ηεο νδεγίαο 2011/89/ΕΕ ηνπ
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηε
ζπκπιεξσκαηηθή επνπηεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ νληνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζε
ρξεκαηνπηζησηηθνύο νκίινπο εηεξνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ Α΄ 13) θαη ηδίσο ην
άξζξν 3 παξ. 10 απηνύ, γ) ην Π.δ. 237/1986 «Κσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/76) πεξί ππνρξεσηηθήο Αζθαιίζεσο ηεο εμ αηπρεκάησλ αζηηθήο
επζύλεο, όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄
183/1985) θαη ηα Πξνεδξηθά Δηαηάγκαηα 1019/1981 (ΦΕΚ Α΄ 253/1981) θαη 118/1985
(ΦΕΚ Α΄35/1985)» (ΦΕΚ Α΄ 110)’, όπσο ηζρύεη, θαη ηδίσο ην άξζξν 6 παξ. 5 απηνύ, δ)
ηελ νδεγία 2009/103/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 16εο
Σεπηεκβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ
θπθινθνξία απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ππνρξεώζεσο πξνο αζθάιηζε ηεο
επζύλεο απηήο (ΕΕ L. 263/11 ηεο 7.10.2009) θαη ηδίσο ην άξζξν 9 παξ. 2 απηήο, ε) ηελ
από 10.5.2016 αλαθνίλσζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο πξνο ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην
θαη Σπκβνύιην (COM 2016 246 final) «Αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ηνλ πιεζσξηζκό ησλ
ειάρηζησλ πνζώλ ηα νπνία νξίδνληαη ζηελ νδεγία 2009/103/ΕΚ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε
ηεο αζηηθήο επζύλεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ θπθινθνξία απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη ηνλ
έιεγρν ηεο ππνρξεώζεσο πξνο αζθάιηζε ηεο επζύλεο απηήο» (CELEX 52016DC0246)).
ηα επηκέξνπο ζέκαηα αζθάιηζεο έρνπλ ηζρύ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 400/70, ηνπ Ν.
489/76, ηνπ Ν. 2496/97 θαζώο θαη νη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Κ4/585/8-4-1978 Απόθαζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, όπνπ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηνπο αλσηέξσ Νόκνπο θαη
ηνπο επηζπλαπηόκελνπο Γεληθνύο όξνπο.
Γεθηέο γίλνληαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα δξαζηεξηόηεηεο
αζθάιηζεο απηνθηλήησλ, είλαη κέιε ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο θαη
παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαζώο επίζεο θαη δηακεζνιαβνύληα ζηηο
αζθαιίζεηο πξόζσπα ζύκθσλα κε ηνλ Ν.1569/1982 όπσο ηζρύεη απνδεηθλπόκελεο ηεο ηδηόηεηαο
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε επίζεκα έγγξαθα.
Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε ρακειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή, γηα όιν ην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ ζα θαιύπηεη ε αζθάιηζε θαη γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ.
Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο πνπ θαιύπηνπλ ηελ αζθάιηζε όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ πίνακα 1.
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο είλαη 3.830,00 €.
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Πινακαρ 1. ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ
ΣΗ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

α/α

Απιθμόρ
κςκλ/πίαρ

Έηορ 1ηρ
άδειαρ

Δίδορ

ΟΥΗΜΑΣΑ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
NISSAN PICK – UP 4X4
Ημιφορτηγό
DIESEL TD 25

1

ΡΝΑ 5714

18/11/1999

2

ΡΝΑ 5715

10/5/2000

Van

3
4
5

ΡΝΑ 5762
ΡΝΑ 6021
ΡΝΔ 1616

8/8/1997
29/8/2001
24/9/2007

6

ΡΝΔ 2464

18/3/1977

Ημιφορτηγό
Δπιβατικό
Δπιβατικό
Φορτηγό
(Ανατρεπόμενο)

7

ΡΝΔ 82

2/7/2004

Δπγοζηάζιο καηαζκεςήρ
– Σύπορ- Κςβιζμόρ

ΓΙΚΤΚΛΟ

SEAT INCA VAN DIESEL
1Y
MAZDA B 2600 4X4
ΑΜΟΛΤΒΓΗ G6-202364
HONDA HR-V 1590 CC
AUDI A6.S6 2393
MERCEDES LP 1013
C.P.I. MOTOR CO –
TRACKER 125 - 124CC

Φοπολ.
Ιζσύρ

Ημ/νία λήξηρ
ςθιζηάμενος
αζθαλιζηηπίος
ζςμβολαίος

17 HP

31/12/2020

13 HP

31/12/2020

17 HP
11 HP
17HP

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

34HP

31/12/2020

2 HP

31/12/2020

ΟΥΗΜΑΣΑ – ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΜΔ ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΗΜΟ
MITSUBISHI L200 4X4
8
ΚΗΙ 1008
18/9/2000
Ημιφορτηγό
DIESEL 4D56
17HP
NISSAN PICK – UP 4X4
9
KHI 1009
9/1/2001
Ημιφορτηγό
DIESEL TD 25
17HP
MITSUBISHI L200 4X4
10 ΚΗΙ 1019
28/2/2001
Ημιφορτηγό
DIESEL 4D56
17HP
VOLKS VAGEN TARO
11 ΚΗY 3735
5/8/1998
Ημιφορτηγό
4X4 DIESEL 2L
17HP
MAZDA B2600 4X4
12 ΚΗY 3743
14/5/1999
Ημιφορτηγό
ΑΜΟΛΤΒΓΗ G6
17HP

13

ΚΗΙ 1025

29/5/2002

14

ΚΗΙ 1045

8/7/2004

15

ME 29923

16/3/1989

16

27/5/2003

17

ΜΔ 52721
ME
109659

18

ME
330420

EΠIBATIKO
Φορτηγό
(Ανατρεπόμενο)
ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΩΣΗ

9/4/2009

ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΩΣΗ
ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΩΣΗ

13/5/2002

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ

ΓΡΔΒΔΝΩΝ
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

MITSUBISHI PAJERO
(ΣΤΠΟΤ J) 4X4
ΑΜΟΛΤΒΓΗ 1999CC

14HP

31/12/2020

IVECO-MAGIRUS MP
190 E35W

47HP

31/12/2020

JCB 3D-4/1987

75HP

31/12/2020

97HP

31/12/2020

101HP

31/12/2020

227HP

31/12/2020

KOMATSU WB93R2/1999
VENIERI VF
10.23C/2008
ΟΥΗΜΑ / ΜΗΥΑΝΗΜΑ
IVECO /
HEPHAESTUS 170E23
/ 03090SA2

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΙΗ
Η παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζηα νρήκαηα ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο θαιύςεηο θαη ζηα ειάρηζηα πνζά πνπ
πξνβιέπνληαη από ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη εηδηθόηεξα:
Αζθαιηζηηθή θάιπςε νρεκάησλ (επηβαηηθώλ-θνξηεγώλ) κε ηα θαηώηαηα όξηα ππνρξεσηηθήο
αζθάιηζεο:
1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα
2. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα
3. Τιηθέο δεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα
4. Θξαύζε θξπζηάιισλ
5. Οδηθή βνήζεηα
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Αζθαιηζηηθή θάιπςε κεραλεκάησλ έξγνπ θαηά ηε ρξήζε ηνπο σο εξγαιεία (κε ηα θαηώηαηα
όξηα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο):
1. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα
2. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα
3. Τιηθέο δεκηέο από αλαζθάιηζην όρεκα
4. σκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ αλά ζύκα σο εξγαιείν
5. Τιηθέο δεκηέο ηξίησλ αλά αηύρεκα σο εξγαιείν
6. Θξαύζε θξπζηάιισλ. Γηα ηνπο εθζθαθείο – θνξησηέο ην ειάρηζην πνζό ζα είλαη
3.000,00€ ελώ γηα ηα θνξηεγά θαη ην απνθξαθηηθό ην ειάρηζην πνζό ζα είλαη 1.200,00€
ε πεξίπησζε πνπ ηα αλαθεξόκελα πνζά είλαη θαηώηεξα ησλ ειάρηζησλ πνπ πξνβιέπνληαη από
ηνλ Νόκν, ηόηε ηζρύνπλ ηα θαηά Νόκν ειάρηζηα πξνβιεπόκελα.
ε θάζε πεξίπησζε ζα ηζρύνπλ νη ππνρξεσηηθέο θαιύςεηο ηνπ Π.Γ. 237/1996, όπσο ηζρύεη
ζήκεξα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
Δπίζηρ, ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να πποζθέπει δυπεάν ηα ακόλοςθα:
Πποζηαζία bonus – malus (λα κελ αλεβαίλνπλ ηα αζθάιηζηξα, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο).
Τπαγυγή ζηη διαδικαζία ηος θιλικού διακανονιζμού (ζεκαίλεη όηη ζε πεξίπησζε
ππαηηηόηεηαο ηνπ άιινπ, ε ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ πιεξώλεηαη από ηε δηθή ηεο αζθαιηζηηθή
εηαηξεία).
Κάζε λέν όρεκα ην νπνίν ζα εληαρζεί ζηε δύλακε ησλ νρεκάησλ ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ, ζα
αζθαιηζηεί κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ όια ηα ππόινηπα αληίζηνηρα,
ήδε αζθαιηζκέλα νρήκαηα, αλαιόγσο εθαξκνδόκελνπο .
ε πεξίπησζε απόζπξζεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θάπνησλ νρεκάησλ ζα αθπξώλνληαη ηα
αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα αδεκίσο γηα ηελ ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ θαη ζα επηζηξέθνληαη ηα
αλαινγνύληα αζθάιηζηξα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΕΙΔΟ

CPV

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
ΕΣΗΙΑ
ΑΦΑΛΙΗ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1

ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 4Υ4

66510000-8

7

230,00 €

1.610,00 €

2

ΗΜΙΦΟΡΣΗΓΟ τύπου VAN

66510000-8

1

210,00 €

210,00 €

3

ΔΠΙΒΑΣΙΚΟ 4X4 τυπου JEEP

66510000-8

2

190,00 €

380,00 €

4

ΔΠΙΒΑΣΙΚΟ

66510000-8

1

200,00 €

200,00 €

5

ΓΙΚΤΚΛΟ

66510000-8

1

110,00 €

110,00 €

6

ΦΟΣΗΓΑ

66510000-8

2

260,00 €

520,00 €

7

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ
ΔΚΚΑΦΔΑ ΦΟΡΣΩΣΗ

66510000-8

3

200,00 €

600,00 €

8

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ
-ΦΟΡΣΗΓΟ

66510000-8

1

200,00 €

200,00 €
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ΤΝΟΛΟ

3.830,00 €

ΑΘΡΟΙΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ.
Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζεο Γεληθήο θαη Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ,
πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο ζπκβαηηθνύο όξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο «αζθαλιζηική κάλςτη ηυν οσημάηυν και μησανημάηυν έπγος ηηρ ΓΔΤΑ
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ΓΡΔΒΔΝΧΝ» θαη ε δαπάλε εθηέιεζήο ηεο, βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο
Γ.Δ.Τ.Α.Γ..
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ.
Η εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, δηέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ Νόκσλ, ησλ εθηειεζηηθώλ απηώλ Π.Γ., ησλ ζρεηηθώλ
απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, δειαδή :
Σηο δηαηάμεηο :

1. Σνλ Ν. 1069/80
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
3. Η αζθάιηζε ησλ απηνθηλήησλ ζα θαιύπηεη ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο θαη ηηο πιηθέο δεκηέο
πνπ πξνβιέπνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3746/2009 ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηελ
αζθαιηζηηθή ζύκβαζε θαη αλαπξνζαξκόδεη ηα θαηώηαηα όξηα ησλ θαιύςεσλ Αζηηθήο
Δπζύλεο θαη Αζηηθήο Δπζύλεο Δξγαιείσλ από 1/6/2012. Σα λέα θαηώηαηα όξηα
Αζηηθήο Δπζύλεο νρεκάησλ ζα είλαη γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ζε 1.000.000 επξώ αλά
ζύκα θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε 1.000.000 επξώ αλά αηύρεκα (Ν. 3746/2009 άξζξν 33
παξάγξαθνο 2). ηα επηκέξνπο ζέκαηα αζθάιηζεο έρνπλ ηζρύ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ.
400/70, ηνπ Ν. 489/76, ηνπ Ν. 2496/97 θαζώο θαη νη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Κ4/585/8-41978 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, όπνπ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί από ηνπο
αλσηέξσ Νόκνπο θαη ηνπο επηζπλαπηόκελνπο Γεληθνύο όξνπο.

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Καηά ζεηξά ηζρύνο είλαη ηα εμήο:
Η ζύκβαζε θαη ε πξνζθνξά (ην έληππν πξνζθνξάο)
Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ.
Η Σερληθή Έθζεζε.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνζθνξάο.
Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή ππνρξεώζεσλ.
Η θαηάζηαζε ησλ πξνο αζθάιηζε νρεκάησλ, κεραλεκάησλ έξγνπ
ΤΜΒΑΗ
Ο αλάδνρνο ηεο αζθάιηζεο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζύκθσλα κε ην
λόκν ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν γηα λα ππνγξάςεη ηε
ζύκβαζε.
ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΣΙΜΧΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ΄
όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη γηα θαλέλα ιόγν ή αηηία ππόθεηληαη ζε αλαζεώξεζε .
ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο αλάδνρνο απνδεκηώλεηαη βάζεη ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ ζα
ππνγξάςεη , ε εμόθιεζε ησλ νπνίσλ ζα θαηαβιεζεί άκεζα θαη κεηά ηελ ππνβνιή από
ηνλ Αλάδνρν όισλ ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ πιεξσκή δηθαηνινγεηηθώλ.
ΦΟΡΟΙ – ΣΔΛΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θόξνπο, ηέιε
θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ .
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Γελ απαηηείηαη
ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

5

Δθόζνλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο
εθηειέζεσλ ησλ εξγαζηώλ δύλαηαη λα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ πνηληθή ξήηξα
όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ δύλαηαη ν
αλάδνρνο λα θεξπρζεί έθπησηνο βάζεη ηνπ Ν. 4412/2016.
ΔΚΥΧΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ
Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ δελ κεηαβηβάδνληαη νύηε
εθρσξνύληαη ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Οη ηπρόλ δηαθσλίεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο επηιύνληαη
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
Γπεβενά 18/12/2020

Γπεβενά 18/12/2020

ςνηάσθηκε

Θευπήθηκε
Ο Γ/νηηρ Σ.Τ. ηηρ ΓΔΤΑ Γπεβενών

Πούλιορ Θεόδυπορ

Σοηίδηρ Δπαμεινώνδαρ

Μησανολόγορ Μησανικόρ

Πολιηικόρ Μησανικόρ
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