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Άρθρο 1ο: Ανηικείμενο ηης σγγραθής Τποτρεώζεων - Οριζμοί 

 

Η παξνύζα πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ρεηξνδηαινγήο ησλ 

αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ (ζύκκεηθησλ θαη αλαθπθισζίκσλ πιηθώλ από ην 

Πξόγξακκα Δηαινγήο ζηελ Πεγή) θαη ζπιινγήο κηθξναπνξξηκκάησλ από ηνπο 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο ζην Εξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο 

θαη ζην Υώξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ ζηε ζέζε «Κνξαθηά» ηεο Δεκνηηθήο 

Ελόηεηαο Αθξσηήξηνπ ηνπ Δήκνπ Υαλίσλ θαη ππεξεζηώλ ζπιινγήο ζηεξεώλ απνβιήησλ 

(ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ, αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ θαη νγθσδώλ αληηθεηκέλσλ) ζηα 

όξηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Υαλίσλ. 

Η παξνύζα πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (.Τ.) αθνξά ζηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο νη νπνίνη, 

ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηνπο όξνπο ησλ ινηπώλ πκβαηηθώλ Σεπρώλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνζθνξάο, ζα ηζρύζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ από ηνλ 

Αλάδνρν. 

Οη νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πκβαηηθά Σεύρε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

2 ηεο .Τ. ζα έρνπλ ηελ αθόινπζε ζεκαζία: 

 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ: Η Πξνθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο θαη ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηή 

ινηπά πκβαηηθά Σεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ, κε βάζε ηα νπνία νη δηαγσληδόκελνη 

θαινύληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά.  

 ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟ: Οπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ζπλεηαηξηζκόο ή 

έλσζε παξόρσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό, πξνζθνκίδεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο θαη ππνβάιιεη Πξνζθνξά. 

 .Τ.: Η πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ. 

 Σ.Σ.Π.: Σν Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 ΤΜΒΑΖ: Η γξαπηή ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Αλαδόρνπ πνπ 

απνηειείηαη από ην πκθσλεηηθό θαη ηα ινηπά πκβαηηθά Σεύρε πνπ πξνζαξηώληαη 

ζε απηό. 

 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ: Η παξνρή ππεξεζηώλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο 

Πξνθήξπμεο θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε 

ρξήζε πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ, ηελ νπνία θαιείηαη λα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο. 

 ΑΝΑΓΟΥΟ: Ο δηαγσληδόκελνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί κε ύκβαζε ε παξνρή ησλ 

ππεξεζηώλ. Επίζεο, ηνπο ηπρόλ λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ, θαηάιιεια 

εμνπζηνδνηεκέλνπο λα ελεξγνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ. 

 ΑΠΟΓΔΚΣΖ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Ζ ΔΡΓΟΓΟΣΖ Ζ ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Η 

Δηαδεκνηηθή Επηρείξεζε Δηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ – Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (ΟΣΑ). 

 ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΑΡΥΖ: Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (ΟΣΑ). 

 ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: Η Δηεύζπλζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. 

(ΟΣΑ). 

 ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ: Η ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ πιήξε παξνρή ησλ  

ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, όπσο 

απνξξένπλ από ηε ύκβαζε. 
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Άρθρο 2ο: σμβαηικά ηοιτεία ηης Παροτής ηων Τπηρεζιών - ειρά Ηζτύος 

 

Σα νξηδόκελα ζαλ πκβαηηθά Σεύρε θαη ζηνηρεία ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ κε βάζε 

ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε θαη εθηέιεζε απηώλ, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά όξσλ, ε ζεηξά ηζρύνο απηώλ θαζνξίδεηαη 

σο εμήο: 

1. Η ύκβαζε 

2. Η Πξνθήξπμε 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. 

4. Η πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

5. Σν Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

6. Ο Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο 
 

Άρθρο 3ο: Δγγύηζη Καλής Δκηέλεζης 

 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ Εξγνδόηε ζρεηηθά κε ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ  θαη 

γεληθά ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη πξν ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, λα θαηαζέζεη ζηνλ Εξγνδόηε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο – ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηεο Πξνθήξπμεο - ην ύςνο ηεο 

νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρώλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν 

ζπκβαιιόκελνπο. 

 

Άρθρο 4ο: Φόροι – Κραηήζεις – Σέλη – Γαζμοί 

 

Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο αλεμάξηεηα ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ λόκσλ θόξνπο, 

ηέιε, δαζκνύο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα 

ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξύλεη ηε Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (ΟΣΑ). 

Αλ κεηά ηε κέξα ηνπ δηαγσληζκνύ επηβιεζνύλ λένη θόξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή 

ηξνπνπνηεζνύλ ή θαηαξγεζνύλ άιινη πνπ ηζρύνπλ, ην αληίζηνηρν πνζό πιεξώλεηαη 

επηπιένλ ή εθπίπηεη αληίζηνηρα από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ Αλαδόρνπ, κε πηζηνπνίεζε 

ή αθαίξεζε ηνπ πνζνύ πνπ πξάγκαηη πιεξώλεηαη επί πιένλ ή ιηγόηεξν, ρσξίο 

επηβάξπλζε από θξαηήζεηο. 

 

Άρθρο 5ο. Ρήηρες - Κσρώζεις – Καηαλογιζμοί - Πρόζηιμα – Έκπηωζη 

Αναδότοσ 

 

Οη ξήηξεο, θπξώζεηο, θαηαινγηζκνί θαη πξόζηηκα πνπ κπνξνύλ λα επηβιεζνύλ ζηνλ 

αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ 

Αλαδόρνπ έθπησηνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ηδηαίηεξα ζην 

άξζξν 35 ηεο Πξνθήξπμεο. 
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ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη αλεμάξηεηα από ηελ έθπησζε ή όρη ηνπ Αλαδόρνπ ε 

Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (ΟΣΑ) δηαηεξεί ην δηθαίσκα απαίηεζεο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο πνπ ζα κπνξνύζε λα ππνζηεί από ηελ 

αληηζπκβαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ή ηελ παξαβίαζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.  

 

Άρθρο 6ο: Παραλαβή 

 

Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 33 ηεο Πξνθήξπμεο. 

 

Άρθρο 7ο:Δπικοινωνία – Αλληλογραθία 

 

Όιεο νη κεηαμύ ηεο Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (ΟΣΑ) θαη ηνπ αλαδόρνπ ζπλελλνήζεηο, είηε αθνξνύλ 

ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηώλ ή πξνβνιή δηαθσληώλ είηε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, 

γίλνληαη νπσζδήπνηε κε έγγξαθν. 

Οη θάζε είδνπο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππ’ όςε θαη δελ δηθαηνύηαη 

θαλέλαο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε λα ηηο επηθαιεζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. 
 

Άρθρο 8ο: Περιετόμενο ηιμών 

 

ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο λννύληαη όηη πεξηιακβάλνληαη όιεο γεληθά νη δαπάλεο γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ειεύζεξσλ από θάζε επηβάξπλζε ζηε Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (ΟΣΑ) 

όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε. 
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