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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν   

ΆΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.01. Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις): 

Κύριος του Έργου είναι η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

(∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) 

Εργοδότης – Αναθέτουσα/ Προϊσταµένη Αρχή είναι το ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ.) της 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ (∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) ή (Π.Α.), 

που έχει έδρα στο ΚΡΑΝΙ∆Ι ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, οδός Γιάννου Κρανιδιώτη, Τ.Κ. 21300. 

∆ιευθύνουσα/ επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Ανάδοχος το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, στην οποία θα ανατεθεί η παροχή των 

ζητούµενων υπηρεσιών. 

Οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης ή αξία της σύµβασης η προβλεπόµενη από τη σύµβαση, 

αµοιβή του αναδόχου. 

Σύµβαση: το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, όπως αποτυπώνονται στα τεύχη 

του διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος και το σχετικό  ιδιωτικό 

συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των δύο συµβαλλοµένων µερών. 

ΕΕΛ: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ µε ΕΕΛΚ και ΕΕΛΕ τις 

ΕΕΛ για τους οικισµούς του Κρανιδίου και της Ερµιόνης αντίστοιχα. 

 

1.02. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για 

την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο. 

Το αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης στο “Τεύχος τεχνικών δεδοµένων”.  

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η εργασία αυτή αφορά την συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. 

της ∆.Ε.Υ.Α. Ερµιονίδας, πλήρως συµβιβαζόµενη µε το νόµο. 

ΆΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συµβατικά τεύχη, µαζί µε όλα τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά και τα συµπληρώνουν, αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης που θα καταρτιστεί. Η ισχύς των συµβατικών στοιχείων φαίνεται 

παρακάτω: 

3.01. Συµφωνητικό µεταξύ αναδόχου και κύριου του έργου. 

3.02. ∆ιακήρυξη. 

3.03. Οικονοµική προσφορά αναδόχου. 

3.04. Τιµολόγιο µελέτης. 

3.05. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

3.06. Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. 
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Σε περίπτωση διαφωνίας κυρίου του έργου και αναδόχου και ασυµφωνίας των παραπάνω στοιχείων 

υπερισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

ΆΡΘΡΟ 4: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.01. Τόπος εκτέλεσης 

Τόπος εκτέλεσης της σύµβασης αποτελούν οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ. 

Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερµιόνης της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ και τα αντλιοστάσια της Ε.Ε.Λ. 

Ερµιόνης 

4.02. Χρόνος εκτέλεσης 

της σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες.  

4.03. Υπογραφή της σύµβασης. 

Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ της προέδρου του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και του του 

διαγωνιζόµενου που θα µειοδοτήσει. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος ορίζει αναπληρωτή εκπρόσωπο, µε τις ίδιες 

αρµοδιότητες µε το νόµιµο εκπρόσωπο, αν δεν έχει ήδη οριστεί. 

Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου αποστέλλεται σχετικό έγγραφο από τον ανάδοχο στον 

κύριο του έργου, στο οποίο επισυνάπτεται σχετική απόφαση των οργάνων του αναδόχου ή των 

µελών του σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου 

υπόκειται στην έγκριση της οµάδας επίβλεψης. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Αποστολή εγγράφων, εντολών κ.λπ. είναι σε ισχύ, εφόσον γίνουν πριν τη γνωστοποίηση 

τροποποίησης στοιχείων και προσώπων. 

ΆΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Όλες οι εργασίες εκτελούνται βάσει της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Ο ανάδοχος θα είναι ο κύριος της αποκοµιζόµενης από τις ΕΕΛ λυµατολάσπης από την στιγµή της 

φόρτωσης της. 

Με τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι δικιά του ευθύνη η νόµιµη 

διαχείριση της λυµατολάσπης µετά την φόρτωση της. ∆ηλαδή, θα είναι σύννοµος µε τις ισχύουσες διατάξεις 

(π.χ. Η.Π.50910/2727 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β’/22-12-03), ΕΓΚ129043/4345/08-07-11 του ΥΠΕΚΑ, το Ν4042 

(Φ.Ε.Κ. 24/Α’/13-02-12) και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία για όλη τη διάρκεια της δήλωσης. Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις συµβατικές του εργασίες 

πλήρως συµβιβαζόµενος µε τον νόµο. 

Ο ανάδοχος θα πιστοποιεί τις εργασίες της ασφαλούς και έννοµης διαχείρισης ή απόθεσης της 

λυµατολάσπης. Καµία βεβαίωση καλής εκτέλεσης δε θα εκδίδεται, χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου 

παραστατικού νόµιµης διαχείρισης- απόθεσης της λυµατολάσπης, το οποίο και θα παραδίδεται στην τεχνική 

υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ είναι υποχρεωµένη να παρέχει στον ανάδοχο, εφόσον ζητηθεί εγγράφως, όποιες 

πληροφορίες διαθέτει σχετικά µε την προέλευση, την φύση, τη χηµική σύνθεση και την ποσότητα των 

υλικών. 

Αναλυτικά, οι εργασίες περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων. 

ΆΡΘΡΟ 6: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ και οι οδηγίες για την 

εκτέλεση και διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τους επιβλέποντες του έργου. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των 

όρων της σύµβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει τη χρήση κάθε υλικού, εργαλείου, µηχανήµατος ή 

προσώπου, τα οποία αιτιολογηµένα θα κρίνει ως ακατάλληλα ή επικίνδυνα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί ως προς τις υποδείξεις/ απαγορεύσεις/ εντολές της τεχνικής 

υπηρεσίας. 
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ΆΡΘΡΟ 7: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο κύριος του έργου πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα και εγγράφως για την εξέλιξη των εργασιών και την 

ύπαρξη προβληµάτων που τυχόν προκύπτουν στις εγκαταστάσεις ή/και στους µηχανισµούς των µονάδων 

κ.λπ. 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται πλήρως µε τη νοµοθεσία και µε τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. 

Η.Π.50910/2727 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β’/22-12-03), ΕΓΚ129043/4345/08-07-11 του ΥΠΕΚΑ, το Ν4042 (Φ.Ε.Κ. 

24/Α’/13-02-12) και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα 

νοµοθεσία για όλη τη διάρκεια της δήλωσης. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη, ελλείψεις, παραλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συµβατικών 

υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

8.01. Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα υλικά και τον εξοπλισµό της εγκατάστασης σε καλή 

κατάσταση. Ο ανάδοχος  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα σε πρόσωπα, 

και αντικείµενα και για οποιαδήποτε ρύπανση του περιβάλλοντος προκληθούν υπαιτιότητα του, 

δηλαδή των χειρισµών αυτού ή των εντεταλµένων του, κατά την συλλογή και απόθεση της 

λυµατολάσπης. 

8.02. Ο ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την νόµιµη διαχείριση και µεταφορά της 

λυµατολάσπης.  

8.03. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται 

στους ισχύοντες κανονισµούς, επίσηµες εθνικές προδιαγραφές ή της τεχνικής υπηρεσίας της 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

8.04. Προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια στον τόπο εκτέλεσης της σύµβασης, ο ανάδοχος 

οφείλει να ενηµερώνει τον κύριο του έργου εγγράφως. 

8.05. Το προσωπικό και τα µέσα για την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρέωση και δαπάνη του 

αναδόχου. 

8.06. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για ασφάλιση του έµψυχου και άψυχου δυναµικού που διαθέτει, 

όπως οι νόµοι ορίζουν.  

8.07. Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα 

απαραίτητα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής, όπως οι νόµοι και η επιθεώρηση εργασίας ορίζουν 

(π.χ. διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής των ∆ηµοσίων Έργων).  

Με τη σύµβαση που θα συναφθεί, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι δε θα αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών και την 

εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, ανεξάρτητα µε τις διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές 

που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο κύριος του έργου δύναται 

να τον κηρύξει έκπτωτο µε σχετική εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Ο έλεγχος της διευθύνουσας υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της ευθύνης για σφάλµατα, 

ανακρίβειες ή παραλείψεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΆΡΘΡΟ 9: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

9.01. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. 

Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του, την οποία θα 

εγκρίνει το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

9.02. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 

Κάθε µήνα, ο ανάδοχος, µε την υποβολή του τριπλότυπου που προβλέπει η Οικ.129043/4345, 

συντάσσει και υποβάλλει νόµιµο τιµολόγιο, του οποίου η αξία θα ισούται µε το ένα δωδέκατο 

της συµβατικής του αµοιβής. 

Για την πληρωµή του ο ανάδοχος θα υποβάλει αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, 

κλπ), όταν πρόκειται για  νοµικό  πρόσωπο. Οι συµπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την 
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ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους.) και ό,τι άλλο νόµιµο δικαιολογητικό 

απαιτηθεί από την οικονοµική υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µετά από την έγκρισή 

τους και αφού έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες και εγκρίσεις που 

απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία. 

Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και µετά των 

σχετικών εγκρίσεων, πέραν των ισχυόντων προθεσµιών εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην 

κείµενη νοµοθεσία για τόκους υπερηµερίας. 

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί για την παρούσα εργασία. 

9.03. ΝΟΜΙΣΜΑ. 

Τα τιµολόγια, οι λογαριασµοί και οι πληρωµές θα είναι σε εκφρασµένα σε ευρώ και σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

ΆΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

10.01. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 

Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς 

5% επί του προϋπολογισµού της εργασίας χωρίς του Φ.Π.Α. 

Αν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη τράπεζα, απαραίτητα θα συνοδεύεται από επίσηµη 

µετάφραση στα ελληνικά.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την παραλαβή του συνόλου του 

αντικειµένου της σύµβασης. Εφόσον υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται 

σχετική αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής.  

10.02. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της 

σύµβασης, τις απαιτήσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση 

των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή αναλόγου προς την 

απαίτηση µέρους των εγγυήσεων. Η απόφαση λαµβάνεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. µετά 

από σχετική εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της απόφασης ο 

εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 

αποζηµίωση του εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζηµιά µεγαλύτερη του ποσού των 

εγγυήσεων. 

ΆΡΘΡΟ 11: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ- ΖΗΜΙΕΣ 

Όλο το προσωπικό του αναδόχου που σχετίζεται µε την σύµβαση πρέπει να είναι ασφαλισµένο, µε ευθύνη 

του αναδόχου. 

Σε περίπτωση ατυχήµατος προσωπικού του αναδόχου, δεν επιβαρύνεται σε καµιά περίπτωση ο κύριος του 

έργου. 

Ο ανάδοχος  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα σε πρόσωπα, και αντικείµενα 

προκληθούν µε υπαιτιότητα του. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για οποιαδήποτε ρύπανση του 

περιβάλλοντος προκληθεί εξ αιτίας των εργασιών του ή λανθασµένων χειρισµών του. ∆ηλαδή, ο ανάδοχος 

είναι υπεύθυνος για λάθη και παραλείψεις των χειρισµών αυτού ή των εντεταλµένων του, ή για τη µη 

τήρηση των κανονισµών υγιεινής και ασφάλειας ή νόµων κατά τις εργασίες που περιγράφονται στα 

συµβατικά τεύχη. 

Οι ζηµιές που προκαλούνται µε υπαιτιότητα αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται άµεσα από τον ίδιο και µε 

δική του επιβάρυνση. Αν αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες από τον κύριο του έργου, το κόστος της 

αποκατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Όταν ο ανάδοχος παραβιάζει τους όρους της σύµβασης και δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του κηρύσσεται 

έκπτωτος µε σχετική απόφαση της προϊσταµένης αρχής, µετά από σχετική εισήγηση της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. 
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Μετά την απόφαση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύµβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

ΆΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΒΑΣΗ 

13.01. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση µε αποζηµίωση του αναδόχου, σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ο ανάδοχος µε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών προσδιορίζει τη ζητούµενη αποζηµίωσή του. 

Μπορεί, επίσης, να προσδιορίσει την αποζηµίωση µε την οποία συναινεί για τη συνέχιση των 

εργασιών ή και τη µαταίωση της διάλυσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα 

των οικονοµικών του απαιτήσεων. 

13.02. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης για νόµιµους και αποδεκτούς λόγους η 

σύµβαση παραµένει σε ισχύ ακόµα και όταν έχει ολοκληρωθεί η ηµερολογιακή προθεσµία, 

µέχρι  την ολοκλήρωση του αντικειµένου των εργασιών. 

Πιο συγκεκριµένα, αν δεν έχουν εκτελεστεί οι εντολές µεταφοράς της λυµατολάσπης στο 

προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρονικό διάστηµα η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ έχει δικαίωµα να 

ζητήσει παράταση της εκτέλεσης µέχρι τα αιωρούµενα στερεά µικτού υγρού στις δεξαµενές 

αερισµού των ΕΕΛ να είναι λιγότερα από 6000 mg/L. 

13.03. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο κύριος του έργου- εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως τη 

σύµβαση, αν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, αν αυτός τελεί υπό εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση κ.λπ. Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της 

σύµβασης, ενώ πτώχευση µέλους σύµπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα 

υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά από έγκριση της προϊσταµένης αρχής. 

13.04. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η λήξη της σύµβασης πιστοποιείται µε τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης όλων των εντολών 

αποκοµιδής λυµατολάσπης, που δόθηκαν από τη ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ προς τον ανάδοχο 

κατά την διάρκεια της σύµβασης και τα τριπλότυπα που προβλέπει η Οικ. 129043/4345. 

Μετά την απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για παραλαβή των εργασιών, οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο. 

ΆΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

14.01. ΓΛΩΣΣΑ 

Η επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η σύµβαση και όλα τα έγγραφα 

επικοινωνίας οφείλουν να συντάσσονται στην ελληνική. 

14.02. ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

Η σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Οι διαφορές µεταξύ εργοδότη και 

αναδόχου επιλύονται κατά τα ισχύοντα στην ελληνική νοµοθεσία. Η διοικητική και δικαστική 

διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της σύµβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από 

τη σύµβαση ή το νόµο. 

Οποιαδήποτε δικαστική διαφορά προκύψει από την παρούσα, αρµόδια  δικαστική αρχή είναι τα 

δικαστήρια του Ναυπλίου. 

14.03. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας θα αναφέρεται γραπτώς από οποιοδήποτε µέρος 

θεωρεί την παραβίαση. Αν η παραβίαση/ ελάττωµα δεν επανορθωθεί/ θεραπευτεί εντός 

ευλόγου διαστήµατος 20 ηµερών από την γραπτή ενηµέρωση του θεωρούµενου παραβάτη, ο 

θεωρών τη παραβίαση, δύναται να καταγγείλει τη παρούσα σύµβαση. 
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Άµεση καταγγελία της σύµβασης δύναται από οποιοδήποτε µέρος εφόσον το έτερο 

συµβαλλόµενο µέρος έχει καταστεί αναξιόχρεο, ή έχει περιέλθει σε αδυναµία πληρωµής ή έχει 

παύσει τις πληρωµές του έχει ανακοινώσει τέτοια πρόθεση ή έχει πτωχεύσει, ή τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση, ή τεθεί υπό τη διοίκηση πιστωτών ή υπό ειδική εκκαθάριση ή σε 

οποιαδήποτε µορφή αναγκαστικής εκκαθάρισης και εκτέλεσης συλλογικής η µη εκκαθάρισης, 

αν προβεί σε συµφωνία µε τους πιστωτές του για τη ρύθµιση των χρεών του ή σε ανάλογη 

κατάσταση. 

Αναίτια καταγγελία της σύµβασης είναι αδύνατη. 

14.04. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Οι συµβαλλόµενοι δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε αποτυχία, καθυστέρηση ή τις συνέπειες 

αυτών κατά την εκτέλεση των, υπό της παρούσας σύµβασης, απορρεουσών υποχρεώσεων 

τους, οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία όπως π.χ. οι φυσικές καταστροφές, δολιοφθορά, 

πόλεµο, απαγορεύσεις νοµοθετικού χαρακτήρα κλπ. Οιοδήποτε µέρος κάνει χρήση της 

παρούσας ρήτρας, υποχρεούται να ειδοποιήσει έγγραφα και άµεσα το έτερο µέρος. 

14.05. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν πλήρως ως προς τη παρούσα, η οποία υπερισχύει κάθε 

προηγούµενης. 

Αλλαγή του νοµικού και φορολογικού καθεστώτος της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. δε συνεπάγεται λύση της 

παρούσας, αλλά παραµένει εν ισχύ µε τον νέο καθεστώς της επιχείρησης. 

Τροποποίηση της παρούσας µόνο εγγράφως νοείται, µετά από σχετική απόφαση του ∆.Σ. της 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

14.06. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µη άσκηση δικαιωµάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων δεν 

θεωρείται ως παραίτηση από τα δικαιώµατα ή απαλλαγή από την υποχρέωσή τους αντίστοιχα.  

Παραίτηση από οποιαδήποτε αξίωση της σύµβασης δεν συνεπάγεται και παραίτηση από 

οιαδήποτε άλλη αξίωση, η οποία εκπηγάζει εµµέσως ή αµέσως από την σύµβαση. 

1.01. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο για την εκπόνηση µέρους ή του συνόλου της παρούσας 

σύµβασης. 

1.02. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του 

ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα έλθουν σε γνώση του µε την εκτέλεση των 

υπηρεσιών. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 151/2013 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Κρανίδι, 29-10-2013  Κρανίδι, …..-…..-2011 

Η ∆/ντρια της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  Η πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

 

Ιωάννα Μερεµέτη 

  

 

Αγγελική Αλεβίζου 



ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ- Τ.Ε. TE150, σ.8/8 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ......................................................................................................... 2 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 :  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  2  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  2 :  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  2  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  3 :  Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  2  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  4 :  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  3  

4.01. Τόπος εκτέλεσης 3 

4.02. Χρόνος εκτέλεσης 3 

4.03. Υπογραφή της σύµβασης. 3 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  5 :  Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  Τ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  3  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  6 :  Ε Π Ι Β Λ Ε Ψ Η  Τ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  3  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  7 :  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Κ Υ Ρ Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  4  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  8 :  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Ε Υ Θ Υ Ν Ε Σ  Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  4  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  9 :  Α Μ Ο Ι Β Η  Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  4  

9.01. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. 4 

9.02. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 4 

9.03. ΝΟΜΙΣΜΑ. 5 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 0 :  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  5  

10.01. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 5 

10.02. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 5 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 1 :  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α -  Ζ Η Μ Ι Ε Σ  5  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 2 :  Ε Κ Π Τ Ω Σ Η  Α Ν Α ∆ Ο Χ Ο Υ  5  

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 3 :  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  6  

13.01. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6 

13.02. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6 

13.03. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6 

13.04. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6 

Ά Ρ Θ Ρ Ο  1 4 :  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  6  

14.02. ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 6 

14.03. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6 

14.04. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 7 

14.05. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 7 

14.06. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 7 

 


