
                                                                                                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                   Μύθολος, 10-06-2022     

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                                              Αρ. Πρφη.: -9163- 

 

 Τ Μ Φ Ω Ν Η Σ Ι Κ Ο 

 

«Αποθοκηδή απορρηκκάηφλ θαη θαζαρηζκός θοηλότρεζηφλ τώρφλ Δήκοσ 

Μσθόλοσ» 

 

ηε Μύθνλν  ζήκεξα, 10 Ηνπλίνπ 2022 κεηαμύ  

1. Αθελόο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ  θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΟΤΚΑ  λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ Γήκνπ Μπθόλνπ   κε ΑΦΜ: 090235079 – Γ.Ο.Τ. Μπθόλνπ,  

 θαη 2. Αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο ΥΡ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ  κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε, νδόο Γιελνύ Γεκεηξίνπ 18, ηει. 2310322686 

όπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη από ηνλ Κσλζηαληίλν Καηξίδε θάηνηθν Θεζζαινλίθεο 

θαη   θάηνρν  ηνπ κε αξηζκ, Α.Γ.Σ. ΑΝ 716943 ζπκθσλνύληαη ζπλνκνινγνύληαη θαη 

έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα παξαθάησ: 

 
Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Γήκνο Μπθόλνπ, ν νπνίνο γηα επθνιία ζην παξόλ 

ζπκθσλεηηθό ζα απνθαιείηαη ν «Γήκνο» πνπ εθπξνζσπείηαη, παξίζηαηαη θαη 

δειώλεη ηε βνύιεζή ηνπ κε ην  θπζηθό πξόζσπν ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, δήισζε 

όηη επεηδή έρεη αλάγθε λα πξνβεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Αποθοκηδή 

απορρηκκάηφλ θαη θαζαρηζκός θοηλότρεζηφλ τώρφλ Δήκοσ Μσθόλοσ» γηα 

ηρία (3) έηε από ηελ σπογραθή ηες κε δηθαίφκα  ελεργοποίεζες ηοσ 

δηθαηώκαηος προαίρεζες γηα έλα  (1) αθόκε έηος»  

όπσο αλαθέξεηαη θαη εμεηδηθεύεηαη θαη ζηελ από  13/02/2022 νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ δεύηεξνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ απνθαιείηαη ζην παξόλ 

πεξηιεπηηθά γηα επθνιία ν αλάδνρνο,  

 Α Ν Α Θ Δ Σ Δ Η  ζ’ απηόλ  ηελ εθηέιεζε ηεο σο άλσ έλαληη ζπκβαηηθήο  εηήζηαο 

δαπάλεο  ύυοσς 1.834.458,86€ πιέολ  ΦΠΑ   θαη  ζσλοιηθά έλαληη ζσλοιηθής 

ζσκβαηηθής δαπάλες ύυοσς 5.503.376,58€ πιέολ ΦΠΑ γηα ηα ηρία έηε ηες 

ζύκβαζες (κε ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ δηθαηώκαηος προαίρεζες)  κεηά από 

ηελ δηελέξγεηα δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκνζίνπ δηαγσληζκνύ, κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

 





  

 

Σελ  14/02/2022 θαη ώρα 13:00:00 κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ ΔΖΓΖ  θαη αθνύ 

έιαβε ππόςε: 

 Σο κε ΑΔΑΜ 21REQ009744735  θαηαρσξεζέλ ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 

πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: 

 

• Σελ ππ’ αξηζ. 445/14-12-2021 Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο 

ζύκθσλα κε ηελ νπνίεο δηαηέζεθε πίζησζε ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 20-6277.0011 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ  νηθνλνκηθώλ εηώλ 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 θαη 2026 

(ΑΔΑΜ: 21REQ009744766., ΑΔΑ: ΩΔΦ8ΩΚΚ—Ν13)  

 

• ηελ κε αξηζκ. 257/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ α) Ζ ππ’ αξηζ. 50/2021 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθόλνπ , β) ν ηξόπνο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε δηεζλή αλνηρηό 

ειεθηξνληθό δηαγσληζκό άλσ ησλ νξίσλ, θαη γ) θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ 

Γηαγσληζκνύ  

• ηελ απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε αξηζ. 38/2022  (έγθξηζε ηνπ 1νπ ΚΑΗ 

2ΟΤ Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ) κε ηελ νπνία αλαδείρζεθε 

πξνζσξηλόο αλάδνρνο ηεο  σο άλσ  ππεξεζίαο  ε εηαηξεία ΥΡ ΚΑΗΡΗΓΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ   

 Σελ κε αξηζκ. 76/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

θαηαθπξώζεθε νξηζηηθά ζηνλ σο άλσ αλαθεξόκελν αλάδνρν  ε εθηέιεζε  ηεο 

σο άλσ ππεξεζίαο κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη εηδηθόηεξεο ζπκθσλίεο πνπ 

έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηνί θαη από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο. 

• Σε κε αξηζκό 263/2022 Πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία δελ θσιύεηαη ε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο  

 

 1.Ο αλάδνρνο  έιαβε θαη γλσξίδεη πιήξσο ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

από 50/2021   κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαζώο  θαη ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα απνδέρεηαη θαη ηνπο νπνίνπο 

ζεσξεί έγθπξνπο, ηζρπξνύο, απξόζβιεηνπο θαη ππνρξεσηηθνύο γη’ απηήλ. 

 Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη ζύκθσλα κε :  





 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10 (άξζξν 72 "πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο"), 

 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α/194/2010) (δηαηάθηεο), 

 ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρύνπλ  

 ηεο ππ' αξηζκ. Αξηζκ. 76928 /9.7 2021 ( Β’ 3075/13.7.2021) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ 

Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ θαη Δπηθξαηείαο κε ζέκα : “ Ρύζκηζε 

εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ 

Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο 

Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ θαη Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 

 ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) 

«Ζιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ 

δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44)  

 - ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο 

Δζληθνύ Μνξθόηππνπ ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».  

 - ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (ΦΔΚ Α 115) «Νέν αζθαιηζηηθό 

ζύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» 

ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ  

 

2. Ο αλάδνρνο δειώλεη θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηηο αλαιπηηθά 

αλαθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη λα παξαδώζεη ηα πξνβιεπόκελα αληαιιαθηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε κειέηε ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ δηαθήξπμε ζύκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία παξάδνζεο /παξαιαβήο  ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ  θαη 

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζε ζπλδπαζκό κε ηα αλαγξαθόκελα 

ζηελ κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο  θαη ζηελ δηαθήξπμε θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 6.1 θαη 

επ. απηήο. 

 3. Ο αλάδνρνο ππόζρεηαη όηη ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ ζην παξόλ ζπκθσλεηηθό είλαη ειεύζεξα από θάζε βάξνο, 





ρξένο, θαηάζρεζε ζπληεξεηηθή θαη αλαγθαζηηθή, κεζεγγύεζε, ελέρπξν, λνκηθό 

ειάηησκα, εθλίθεζε θαη δηεθδίθεζε ηξίηνπ. 

 

 Ζ παξνύζα ζύκβαζε  γηα ηελ ελ ιόγσ παξνρή ππεξεζίαο   ζα ηζρύεη  Η 

δηάρθεηα ηες ζύκβαζες ορίδεηαη ζε ηρία (3) έηε από ηελ σπογραθή ηες κε 

δηθαίφκα  ελεργοποίεζες ηοσ δηθαηώκαηος προαίρεζες γηα έλα (1) αθόκε έηος.   

 

 Ζ παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη από 

επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα αλαιπηηθώο 

αλαθεξόκελα ζην Παξάξηεκα .Η .ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο .  

 

6.3.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνύκελνο έιεγρνο, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηε ζύκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη εθπξόζσπνο 

ηνπ αλαδόρνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο:  

α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθόζνλ θαιύπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απόθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απόξξηςε ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ή παξαδνηέσλ, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Σα 

αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 101 Άξζξν 217 ηνπ λ. 

4412/2016.  

 Ζ σο άλσ πεξίπησζε θαίλεηαη λα αθνξά παξάηαζε ρσξίο αύμεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, άιισο ηπρόλ παξάηαζε -ηξνπνπνίεζε ππόθεηηαη ζηηο 

πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη όηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ από 

ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξόκελεο παξεθθιίζεηο 

επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή παξαδνηέσλ θαη 

ζπλεπώο αλ κπνξνύλ νη ηειεπηαίεο λα θαιύςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθόινπζα: α) ηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειόηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή 

ησλ ελ ιόγσ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απόθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή 

παξαδνηέσλ ηεο ζύκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθό πξσηόθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ απόθαζε. β) Αλ δηαπηζησζεί όηη 

επεξεάδεηαη ε θαηαιιειόηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ 





απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, 

κε ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

 

Αλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα θαη δελ έρεη 

εθδνζεί πξσηόθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηόθνιιν κε 

παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα.  

 

 Αλεμάξηεηα από ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδόρνπ, πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ηε ζύκβαζε έιεγρνη από 

επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, 

ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο 

παξαγξάθνπ  

 

 Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ζύκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια. Οη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηε ζύκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζύληαμε 

ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε από ηελ αξρηθή 

επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππόςε.  

 

 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο 

νιόθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή /θαη παξαδνηέσλ κε έθπησζε 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηώλ κε άιια, πνπ λα είλαη 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από 

ηελ απόθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ηεο ζύκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιύηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ν δε αλάδνρνο 

ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνύζαο, ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν αλάδνρνο 

δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξύζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππόθεηηαη ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.  

 

Ζ ζπκβαηηθή δαπάλε γηα ηελ παξνρή ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ αλαιπηηθά 

ππεξεζηώλ γηα  ηρία έηε από ηελ σπογραθή ηες παρούζες  ορίδεηαη ζηο ποζό 

ηφλ  5.503.376,58€ πιέολ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα βαξύλεη ην Γήκν. 

 9. Ζ εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 5.1
 
 ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ. Όια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, ειέγρνληαη από ηελ αξκόδηα  ππεξεζία. 

 10. Ο αλάδνρνο ζπλνκνινγεί κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε όηη απηή θαηαξηίζηεθε 

ζύκθσλα κε πξνϋπνινγηζκό, ηνπ νπνίνπ ηελ αθξίβεηα ξεηά εγγπάηαη θαη επνκέλσο 





απηή παξαηηείηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από θάζε δηθαίσκά ηεο, ην νπνίν απνξξέεη 

ηόζν από ηηο ηζρύνπζεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ όζν 

θαη από ηα άξζξα 200, 281, 388, 696 θαη 697 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 

 11. Οη πεξηπηώζεηο πνπ δελ ξπζκίδνληαη ή δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 

ζύκβαζε θαη αλαθαλνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ησλ παξαπάλσ εηδώλ ζα ξπζκίδεηαη από ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο, πεξί 

ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, λνκνζεζίαο. 

 12. Ο αλάδνρνο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ θαη ζπκθσληώλ ηνπ 

παξόληνο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκό e-148525 εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

Σακείνπ Μεραληθώλ Δξγνιεπηώλ Γεκόζησλ Έξγσλ πνζνύ επξώ «222.358,65», ε 

νπνία ζα επηζηξαθεί ζ’ απηήλ αηόθσο κεηά ηελ πιήξε θαη ηέιεηα εθηέιεζε ηεο 

παξνύζαο ζύκθσλα  κε ηα νξηδόκελα ζηε Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνύ. 

 13. Ο αλάδνρνο δειώλεη όηη παξαηηείηαη από ην δηθαίσκα λα πξνζβάιιεη ή λα 

ακθηζβεηήζεη ην θύξνο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ παξόληνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, 

ηππηθό ή νπζηαζηηθό. 

 

ΟΗ   Τ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Δ Ν Ο Η 

 

       ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ                                               ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΥΟ 

  Ο Δήκαρτος Μσθόλοσ                                Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

 

 

Κφλζηαληίλος Π. Κοσθάς                                   Κφλζηαληίλος Καηρίδες 

 

ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ ΚΑΙΡΙΔΗ                                         

ΣΕΥΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
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