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ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΙΛΤΟ
(ΤΛΛΟΓΗ
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ΜΔΣΑΦΟΡΑ)
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ
ΛΤΜΑΣΩΝ
ΣΗ
ΠΟΛΗ
ΣΩΝ
ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2022-2023»
Δξγαζία:

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
γηα ηελ Δξγαζία «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΙΛΤΟ (ΤΛΛΟΓΗ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2022-2023»
Ο Γεληθφο Γ/ληεο ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελψλ, έρνληαο ππ φςε:
Α) Σηο δηαηάμεηο :
1. Σνλ Ν. 1069/80
2. Σνλ Ν. 4412/2016
3. Σελ 45/2022 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
4. Σελ ππ’ αξηζκ 738-30/05/2002 Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξ. Όξσλ ηεο Δγθαηάζηαζεο
Β) Σελ 27/2022 ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαζψο ηνπο ζπλεκκέλνπο ζε απηήλ φξνπο
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΙΛΤΟ (ΤΛΛΟΓΗ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ)
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2022-2023» ,
Γ) Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑΓ έηνπο 2022, ζηνλ νπνίν ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνπο
Κσδηθφ Δμφδσλ 62.07.95 «ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ» θαη ηελ πξφβιεςε
πίζησζεο γηα ην 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ
ηελ δηελέξγεηα Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εξγαζία «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΙΛΤΟ (ΤΛΛΟΓΗ – ΜΔΣΑΦΟΡΑ) ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΗ
ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2022-2023» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Δπηρείξεζεο, ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ σο εμήο:
Α/Α
1
2

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μετπ.

Ποσότ

Σιμή
Μον.

Αξία

Διαχείριση ιλύος
ΕΚΑ 19 08 05
Διαχείριση
εσχαρισμάτων
ΕΚΑ 19 08 01

τόνος

200

60

12.000,00

τόνος

50

100

5.000,00

Άθποισμα

17.000,00

ΦΠΑ 24%

4.080,00

ΤΝΟΛΟ

21.080,00

Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο.

Άξζξν 1/. Υξόλνο, ηόπνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά απφ θαηάζεζε θιεηζηψλ
πξνζθνξψλ, ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Δπηρείξεζεο ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑΓ 1ν ρικ. Δζληθήο Οδνχ
Γξεβελψλ - Κνδάλεο ηει. 2462025433 έσο ηελ 26/09/2022, εκέξα Γεπηέξα.
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Ο θάθεινο εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ
έλδεημε «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΙΛΤΟ
(ΤΛΛΟΓΗ
–
ΜΔΣΑΦΟΡΑ)
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 2022-2023».
Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ζηαινύλ θαη ειεθηξνληθά κέζω email ζηελ δηεύζπλζε:
deyagrevena@yahoo.gr

Άξζξν 2/. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Γεθηνί ζην δηαγσληζκφ γίλνληαη φζνη δηαζέηνπλ άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηιχνο απφ ΔΔΛ
(απφβιεηα κε ΔΚΑ 19 08 05 & 19 08 01), ε νπνία λα έρεη εθδνζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Ηπείξνπ-Γπη. Μαθεδνλίαο, θαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο ηνπ θνξέα δηάζεζεο ηεο ηιχνο.
Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη:
1. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα,
απαηηείηαη επηπιένλ θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπνπ νξίδεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο. Αλ ε
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε εθπξφζσπν, ππνβάιιεηαη βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ.
2. θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ζπλεκκέλν έληππν πξνζθνξάο).
3. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν άδεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ηιχνο απφ ΔΔΛ (απφβιεηα κε ΔΚΑ 19
08 05 & 19 08 01)
5. Έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ θνξέα δηάζεζεο, ν νπνίνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ην λφκν φηη
κπνξεί λα δερζεί ηελ (επεμεξγαζκέλε ή κε) ηιχ θαη ηα εζραξίζκαηα.
6. χκβαζε κεηαμχ ηνπ θνξέα δηάζεζεο θαη ηνπ αλαδφρνπ-κεηαθνξέα. Απφξξηςε ηεο ηιχνο ζε ζεκείν
πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ, θαηά λφκν, ηφπνπ δηάζεζεο απαγνξεχεηαη, θαη ε επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά
ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ ε ΓΔΤΑΓ ήζειε θξηζεί φηη θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ παξάβαζε ησλ φξσλ
ηεο ζπκθσλίαο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ππνρξεσζεί ζε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ή έρεη νπνηεζδήπνηε άιιεο
δπζκελείο επηπηψζεηο, έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θάιπςε ζεηηθήο ή απφ ζεηηθήο
δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί απφ ηελ παξαπάλσ ηπρφλ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ. Καηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη θαη ππεχζπλε δήισζε, φπνπ ζα δειψλεη φηη ζα
ελαπνζέηεη ηελ ηιχ ζε ηφπν δηάζεζεο εγθεθξηκέλν απφ ην λφκν, θαη κφλν εθεί, θαη φηη είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ ηνπ έζεζε ν θνξέαο δηάζεζεο.
7. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα
8. Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα
9. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ
10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα.

Άξζξν 3/. Φάθεινο Πξνζθνξάο
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν,
φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα:
- Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
- Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο
- Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, ηειέθσλν ζηαζεξφ, θάμ, θηλεηφ
ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηεχζπλζε θ.η.ι.)
Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα :
Α. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Β. ε θιεηζηφ ππνθάθειν ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζην
εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζην «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο»
ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.
 ηηο πξνζθνξέο δελ κπνξεί λα ππάξρεη ηηκή πξνζθνξάο κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ
 Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο.
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 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ
ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Δηδηθά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα
ππνγξάθνληαη θαη ζα ζθξαγίδνληαη (ζην πεξηζψξην θάζε ζειίδαο) κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ
πξνζθέξνληνο φιεο νη ζειίδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ.

Άξζξν 4/. Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξάο
Οη πξνζθνξέο γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.

Άξζξν 5/. Γιώζζα
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε
γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Σα
έγγξαθα ησλ πκβάζεσλ θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ ή
δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ζεσξεκέλε απφ ηα θαηά ηφπνπο πξνμελεία ή ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθψλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Καη΄
εμαίξεζε, ηα εξγνζηαζηαθά εγρεηξίδηα (prospectus) ησλ κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κπνξεί λα
είλαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα.

Άξζξν 6/. Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ-Κξηηήξην Καξαθύξωζεο-Πνζόηεηεο θαηαθύξωζεο
απνθιεηζκνχ,
είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ ιφγν απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ.
αλάδνρν κε ηε ρακειφηεξε ηηκή επί ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
πξφζθιεζεο.
ο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ ηελ απηή αθξηβψο ηηκή αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη
πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ζα ππάξμνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα ε πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηα ζα θαηαλεκεζεί,
ζηνπο κεηνδφηεο κε ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
ησλ εξγαζηψλ.

Άξζξν 7/. ύκβαζε-Ιζρύο ύκβαζεο
Ο αλάδνρνο - αλάδνρνη ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε εξγαζία θαιείηαη εγγξάθσο, ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4412/2016, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο Φνξνινγηθή θαη
Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα . Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ
ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε
αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θαιείηαη ν επφκελνο κεηνδφηεο, θαηφπηλ
εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑΓ. Γηα ηνλ
πξνκεζεπηή ν νπνίνο δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην ζέκα δηαβηβάδεηαη ζην Γ ηεο
επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηβνιή ή κε θπξψζεσλ.

Άξζξν 8/. Παξαιαβή-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ παξάδνζε. Δάλ νη
εξγαζίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ηφηε εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε
πνπ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί αζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο ν
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε απνθαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ δεκηψλ πνπ
πξνθιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνκεζεπφκελα
πιηθά δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο (ζην πξνζσπηθφ ή ηηο εγθαηαζηάζεηο), θαιείηαη ν
Αλάδνρνο γηα εμαθξίβσζε ή θαη γηα δνθηκή ζε ρξήζε ηνπο. ε πεξίπησζε κε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ
απηφο νθείιεη άκεζα λα ην αληηθαηαζηήζεη κε αληίζηνηρν θαηάιιειν πξντφλ ζηελ ίδηα ηηκή κε ην αξρηθά
πξνζθεξζέλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε αληίζηνηρε δνθηκή. Σα αλσηέξσ ζα εθηειεζηνχλ εληφο κίαο
εβδνκάδαο απφ ηελ γξαπηή θιήζε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή.
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Άξζξν 9/. Υξόλνο & Σόπνο παξάδνζεο
Φόξηωζε
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θνξηψλεη θαζεκεξηλά φιε ηελ πνζφηεηα ηιχνο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ
ΔΔΛ Γξεβελψλ, θαη λα ηελ επεμεξγάδεηαη, λα ηελ απνζεθεχεη πξνζσξηλά ζηνλ ίδην ρψξν, ή λα ηελ
απνκαθξχλεη ηελ ίδηα εκέξα. Η πνζφηεηα ηιχνο πνπ ζα παξάγεη ε ΔΔΛ Γξεβελψλ δε ζα ππεξβαίλεη ηνπο 5
ηφλνπο εκεξεζίσο θαη ηνπο 10 ηφλνπο εβδνκαδηαίσο, εθηφο αλ απηφ γίλεη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
αλαδφρνπ.
2. Η θφξησζε ζα γίλεηαη ζηε κνλάδα αθπδάησζεο, απφ ηε κεηαθνξηθή ηαηλία εμφδνπ ηεο αλεπεμέξγαζηεο
ηιχνο, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ (θαζεκεξηλά 07:30-14:30, εθηφο αβ/θσλ θαη επίζεκσλ
αξγηψλ). Οπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θφξησζε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν, κε δηθά ηνπ έμνδα, θαη ζα είλαη αλαζηξέςηκεο.
3. Καηά ηε θφξησζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.
4. Καζεκεξηλά, ν αλάδνρνο ζα ππνγξάθεη δειηίν, φπνπ ζα δειψλεηαη ε πνζφηεηα αλεπεμέξγαζηεο ηιχνο
πνπ παξειήθζε πξνο δηαρείξηζε.
5. Σν θφζηνο θφξησζεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
6. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, απηή ζα γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.
Γηάζεζε
1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαδεηήζεη ν ίδηνο ην θνξέα δηάζεζεο, ν νπνίνο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο θαηά ην λφκν φηη κπνξεί λα δερζεί ηελ (επεμεξγαζκέλε ή κε) ηιχ, θαη λα έξζεη ζε
ζπκθσλία κε απηφλ, γηα ηνπο φξνπο (ηεο νπνίαο ζπκθσλίαο) σο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θνξέα, ε
ΓΔΤΑΓ δε θέξεη θακηά επζχλε.
2. Οη φξνη, πξνθεηκέλνπ ε ηιχο λα γίλεη απνδεθηή απφ ην θνξέα δηάζεζεο, ζα ηεζνχλ απφ ην θνξέα
δηάζεζεο πξνο ηνλ αλάδνρν.
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ ηνπ έζεζε ν θνξέαο δηάζεζεο. Οη επηπηψζεηο κε
ηήξεζεο απηψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
4. Σν θφζηνο δηάζεζεο ηεο ηιχνο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
5. Απφξξηςε ηεο ηιχνο ζε ζεκείν πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ, θαηά λφκν, ηφπνπ δηάζεζεο απαγνξεχεηαη,
θαη ε επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ ε ΓΔΤΑΓ ήζειε θξηζεί φηη θέξεη
επζχλε γηα ηπρφλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ππνρξεσζεί ζε θαηαβνιή
απνδεκηψζεσλ ή έρεη νπνηεζδήπνηε άιιεο δπζκελείο επηπηψζεηο, έρεη δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ
αλαδφρνπ γηα ηελ θάιπςε ζεηηθήο ή απφ ζεηηθήο δεκίαο πνπ ζα ππνζηεί απφ ηελ παξαπάλσ ηπρφλ
αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
6. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη θαη ππεχζπλε δήισζε, φπνπ ζα δειψλεη
φηη ζα ελαπνζέηεη ηελ ηιχ ζε ηφπν δηάζεζεο εγθεθξηκέλν απφ ην λφκν, θαη κφλν εθεί, θαη φηη είλαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ ηνπ έζεζε ν θνξέαο δηάζεζεο.
Δπεμεξγαζία
1. ε πεξίπησζε πνπ ε αλεπεμέξγαζηε ηιχο δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έζεζε ν θνξέαο δηάζεζεο, ν
αλάδνρνο νθείιεη λα επεμεξγάδεηαη ν ίδηνο ηελ ηιχ πνπ ζα θνξηψλεη απφ ηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, πξνθεηκέλνπ
απηή λα γίλεη απνδεθηή απφ ην θνξέαο δηάζεζεο.
2. Η επεμεξγαζία ηεο ηιχνο, αλ απαηηείηαη, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.
3. Σν θφζηνο επεμεξγαζίαο ηεο ηιχνο, θαζψο θαη ην θφζηνο αγνξάο-κεηαθνξάο-απνζήθεπζεοεγθαηάζηαζεο πηζαλψλ επηπιένλ πιηθψλ θαη Η/Μ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά
ηνλ αλάδνρν.
Μεηαθνξά
1. Η κεηαθνξά ηεο ηιχνο απφ ηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ ζηνλ ηφπν δηάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ
αλάδνρν θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα κέηξα αζθαιείαο θαη φιεο νη απαηηήζεηο ηεο νηθείαο
λνκνζεζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο
ηιχνο απφ ΔΔΛ (κε επηθίλδπλα ζηεξεα απφβιεηα κε θσδηθφ ΔΚΑ 19 08 05 & 19 08 01),
εθδηδφκελν απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ – Γπη. Μαθεδνλίαο. Δπηπηψζεηο κε
ηήξεζεο απηψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
2. Ο αλάδνρνο θξνληίδεη, κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επζχλε, λα κεηαθέξεη ηελ ηιχ ζηνλ ηφπν δηάζεζεο, θαη
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κφλν εθεί.
3. Σν θφζηνο κεηαθνξάο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη θαη ππεχζπλε δήισζε (επηζπλάπηεηαη
ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ), φπνπ ζα δειψλεη φηη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηεο
ηιχνο ζηνλ ηφπν δηάζεζεο, θαη κφλν εθεί, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.

Άξζξν 10/. Πιεξωκή
α) Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (αληίζηνηρα κε ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζή
ηνπο).
β) Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΓ.
γ) Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εληάικαηνο
πιεξσκήο (ελδεηθηηθά 45 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή).

Άξζξν 11/. Πιεξνθνξίεο-Γεκνζηόηεηα
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία (αξκφδηνη: θ. Πνχιηνο Θεφδσξνο ή Ξάλζνο Κσλ/λνο), πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ψξεο ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑΓ,ζην 1ν ρικ. Δζλ. Οδνχ Γξεβελψλ - Κνδάλεο θαη ζην ηειέθσλν
2462025433 θαη θαμ 2462025434.
Η παξνχζα, καδί κε ηελ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ -ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ηηο ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ θαη ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα αλαξηεζεί ζηελ Ιζηνζειίδα ηεο
Δπηρείξεζεο.

Άξζξν 12/. Γηαθνξέο Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο, Νόκωλ
Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεηαμχ ΓΔΤΑΓ θαη
πξνκεζεπηή ζχκβαζεο, ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Όηαλ ε παξνχζα
παξνπζηάδεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ππεξηζρχεη ν Ν.4412/2016
O ΓΔΝΙΚΟ Γ/ΝΣΗ ηεο ΓΔΤΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ

ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ ΣΟΣΙΓΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

