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ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Μεταξύ των εταιρειών

.....................................................
και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε
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Στην Αθήνα σήμερα, την ............................ μεταξύ:
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου
Αττικής 15125, Χειμάρρας 5, ΑΦΜ 999841409, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών ,και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον κ. Ραζή Ιωάννη (εν συνεχεία αποκαλούμενη “ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ”), αφ΄ ενός και
αφετέρου,
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «.............................»
που εδρεύει
..................................... Α.Φ.Μ. ..............., ΔΟΥ ............................ και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον κ. ………………………………….. (εν συνεχεία αποκαλούμενος “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ”),
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής :
(A) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στην οργάνωση Συλλογικού
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών με βάση την απόφαση
106453/20.02.2003 ΥΠΕΚΑ. Σκοπός της είναι η αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασιών
κατά την έννοια του Ν.2939/01 και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 94/62/EC και 12/2004.
(B)
Αντικείμενο αυτής της Σύμβασης είναι η προμήθεια ..................... πλαισίων
οχημάτων μάρκας ................................................. ,όπως περιγράφονται στην τεχνική
περιγραφή του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (.................)
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), παραδοτέα στον
Υπερκατασκευαστή της επιλογής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
(C) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αντιπροσωπεύει και παραδίδει πλαίσια οχημάτων με αναμονές για
τις αναγκαίες συνδέσεις με Υπερκατασκευές τύπου πρέσας κατά ΕΝ ………………... Το
πλαίσιο μαζί με την Υπερκατασκευή θα είναι κατάλληλο για την συλλογή από κάδους
ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας (ογκώδη χαρτόνια και χαρτοκιβώτια, λοιπά είδη
χάρτου όπως εφημερίδες, έντυπα, βιβλία, καθώς και πλαστικές φιάλες, κουτάκια και
φιλμ, γυάλινα βάζα και μπουκάλια, κουτάκια μεταλλικά και αλουμινένια, μικρό
ποσοστό οργανικών), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.
(D) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ τοποθετεί παραγγελία που αφορά στην προμήθεια … (…) πλαισίων
φορτηγών παραδοτέων στον Υπερκατασκευαστή της επιλογής του. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
αναλαμβάνει να εκτελέσει την εν λόγω παραγγελία σύμφωνα με τους όρους αυτής της
Σύμβασης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναπόσπαστα συνακολουθήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν τα παρακάτω
στοιχεία τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ τους
επικρατέστερη θεωρείται η παρούσα Σύμβαση και στη συνέχεια με την σειρά που
αναγράφονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:

Εντολή Ανάθεσης (Εστάλη με φαξ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ).
Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές όπως ορίζονται από την
πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ...........................
Προσφορά του Προμηθευτή.
Τόπος και χρόνος Παράδοσης.

Μεταξύ των μερών συμφωνούνται τα ακόλουθα:
1.

ΟΡΙΣΜΟΙ
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Ο «Εξοπλισμός», αποτελείται από το πλαίσιο φορτηγού οχήματος .........................., όπως
παρουσιάζεται στην Τεχνική Περιγραφή του «Εξοπλισμού» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
“Τόπος παράδοσης” ορίζεται η εγκατάσταση του Υπερκατασκευαστή που θα ορίσει ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
“Ημερομηνία Παράδοσης “ ορίζεται ως η ημερομηνία παράδοσης του Εξοπλισμού έτοιμου
για την εγκατάσταση της Υπερκατασκευής στον Τόπο Παράδοσης, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ.
“OTA” ορίζεται ως ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
“Προορισμός Παράδοσης” ορίζονται ως οι εγκαταστάσεις του Δήμου ή άλλου ΟΤΑ που θα
ορίσει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
“Πρωτόκολλο Παράδοσης” ορίζεται το έγγραφο που υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη μετά από την παράδοση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, στον
Τόπο Παράδοσης.

2.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2.1

Η προμήθεια του Εξοπλισμού περιλαμβάνει την παράδοση του εξοπλισμού, τις
δοκιμές καλής λειτουργίας, τη μεταφορά και παράδοση στον Τόπο Παράδοσης.
Ο Υπερκατασκευαστής θα μεταφέρει το ολοκληρωμένο όχημα στον Προορισμό
Παράδοσης. Στον Προορισμό Παράδοσης θα πραγματοποιείται η εκπαίδευση του
προσωπικού (προσωπικό των Δήμων, ή προσωπικό που θα υποδεικνύει ο
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ), χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, σύμφωνα με τους όρους
αυτής της Σύμβασης.

2.1.1

Ο Εξοπλισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που
περιγράφονται στην πρόσκλησης ενδιαφέροντος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Κατά την παράδοση του Εξοπλισμού θα παραδίδονται συγχρόνως τα εγχειρίδια
λειτουργίας και συντηρήσεως στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και λεπτομερές
πρόγραμμα συντήρησης και πρόγραμμα παρακολούθησης στόλου.

2.1.2

Ο Εξοπλισμός θα παραδοθεί καινούργιος και απαλλαγμένος από οποιαδήποτε
κακοτεχνία ή ελαττωματικό μέρος.

2.1.3

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται κατά τη διάρκεια ζωής του Εξοπλισμού να διαθέτει
σε κάθε ζήτηση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά ώστε να
εξασφαλίζεται η συνεχής και ομαλή λειτουργία του. Η δαπάνη αυτή εκτός χρόνου
εγγύησης, βαρύνει αποκλειστικά τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

2.1.4

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, πλήρη κατάσταση
ανταλλακτικών με τους κωδικούς τους για τον Εξοπλισμό.

2.1.5

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ επίσης αναλαμβάνει να παρέχει τις απαιτούμενες εργασίες
συντήρησης και επισκευής σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα ή κατόπιν
αιτήματος του ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Το κόστος αυτό βαρύνει τον τελευταίο, εκτός των
επισκευών που θα προκύπτουν από τις διορθωτικές ενέργειες και βλάβες που
εμπίπτουν στην εγγύηση του εξοπλισμού.

3.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3.1

Παράδοση
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Η παράδοση του Εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον συγκεκριμένο
χρόνο όπως περιγράφεται στο Χρονοδιάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).
3.2

Όροι παράδοσης και μεταφοράς

3.2.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει την ευθύνη της μεταφοράς του Εξοπλισμού στον Τόπο
Παράδοσης, χωρίς πρόσθετο κόστος για τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
3.2.2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ευθύνεται για την απώλεια ή ζημιά εξοπλισμού ή μηχανημάτων ή
άλλων υλικών και μέχρι την παράδοση του Εξοπλισμού στον Τόπο Παράδοσης.
3.2.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώνει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ για τις τμηματικές
παραδόσεις, τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα από την παράδοση. Για κάθε βδομάδα
καθυστέρησης από το χρονοδιάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καταβάλει
σαν ποινική ρήτρα 1% του συνολικού τιμήματος και μέχρι 5%. Μετά την παρέλευση 3
εβδομάδων καθυστέρησης , ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος με έγγραφο – δήλωση
του ΑΓΟΡΑΣΤΗ χωρίς άλλη διαδικασία.
4.

ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1 Το τίμημα για την προμήθεια του Εξοπλισμού περιλαμβάνει την αξία του Εξοπλισμού,
το κόστος μεταφοράς, την ασφάλεια μεταφοράς, τις εργασίες δοκιμών από τον
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, την εγγύηση, καθώς
επίσης και όσες ακόμη υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την
υλοποίηση του αντικειμένου αυτής της Σύμβασης. Τα τέλη ταξινόμησης ανέρχονται σε……€
Το τίμημα ανέρχεται για το σύνολο της προμήθειας του εξοπλισμού σε ...................... €
πλέον ΦΠΑ, δηλαδή σε ....................... €/ανά τεμάχιο εξοπλισμού πλέον ΦΠΑ.
4.2. Το 10% του τιμήματος θα καταβληθεί αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης,
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής τραπέζης, αόριστης διάρκειας, η
οποία θα επιστραφεί κατά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος.
4.3. Το 80% του τιμήματος θα καταβληθεί μέσα σε 60 ημέρες από την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Παράδοσης (για κάθε τεμάχιο εξοπλισμού) , εφόσον έχει εκδοθεί το σχετικό
τιμολόγιο και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβασή του, πληρωμές κάθε 25η έκαστου
μήνα.
4.4. Το 10% του τιμήματος θα καταβληθεί 120 ημέρες μετά την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου Παράδοσης, πληρωμές κάθε 25η έκαστου μήνα.
5.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να έχει κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη την
περίοδο κατά την οποία θα παραδίδει τον Εξοπλισμό στον Τόπο Παράδοσης, από
Ασφαλιστική εταιρεία κύρους, για κλοπή, ζημιά, φωτιά, πλημμύρα και άλλους
ασφαλιζόμενους κινδύνους για το σύνολο της αξίας του Εξοπλισμού. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
υποχρεούται επίσης να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για την πιθανή
πρόκληση ζημιών σε περιουσία τρίτων. Αντίγραφο αυτού του ασφαλιστηρίου δύναται να
ζητήσει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ.
6.

ΕΓΓΥΗΣΗ
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6.1 .Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παρέχει εγγύηση ………………………………ετών ………………… χιλιομέτρων
καθώς και πενταετή εγγύηση για αντισκωρική προστασία. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει με την
παράδοση στον Προορισμό Παράδοσης.
6.2. Ο Προμηθευτής έχει σαν υποχρέωση στους τόπους λειτουργίας του εξοπλισμού να
παρέχει πλήρη τεχνική κάλυψη από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, όπως αναφέρεται στο
Παράρτημα Β.
6.3. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να διαθέτει για όλο τον χρόνο ζωής του Εξοπλισμού
όλα τα είδη ανταλλακτικών που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ είναι δυνατόν να χρειαστεί κατά περίπτωση.
6.4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά του Εξοπλισμού ή ατύχημα ή φθορά
που οφείλεται σε ελάττωμα του εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης , ειδικότερα σε
περίπτωση που το ελάττωμα οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η
εσφαλμένο σχεδιασμό, ακατάλληλο υλικό , εγκατάσταση η τεχνική εργασία. Για τον λόγο
αυτό ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ανακοινώνει την ζημιά μέσα σε 8 ημέρες από τον εντοπισμό της και
ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με δική του φροντίδα και δαπάνες οφείλει να αποκαταστήσει την ζημιά
με επισκευή ή αντικατάσταση του εν λόγω ελαττωματικού μέρους του εξοπλισμού. Εάν η
αποκατάσταση της ζημιάς απαιτεί την επί τόπου επισκευή, οι δαπάνες ταξιδιών του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και των τεχνικών του γίνονται με επιβάρυνση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
6.5. Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση του Εξοπλισμού ή μέρους αυτού που
ευρίσκεται στην κάλυψη της περιόδου εγγύησης, θα την διακόπτει και θα ανανεώνει την
περίοδο εγγύησης για ένα χρόνο για το μέρος του Εξοπλισμού που επισκευάσθηκε ή
αντικαταστάθηκε.
6.6. Σε περίπτωση άλλης ζημιάς που δεν περιγράφεται παραπάνω, εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα περί πωλήσεως αγαθών.

7.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ εκχώρηση ή ενεχυρίαση,
έστω και μερικώς, οποιουδήποτε δικαιώματος εκ της παρούσας σύμβασης και για
οποιαδήποτε αιτία υπέρ τρίτων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΕΑΑ.

8.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση διαφοράς τεχνικής φύσεως σε σχέση με την σύμβαση η που συνδέεται με
οποιοδήποτε τρόπο με τον Εξοπλισμό, μεταξύ του ΑΓΟΡΑΣΤΗ και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και δεν
είναι δυνατή η επίλυση της με διακανονισμό των μερών , κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα
πρέπει το συντομότερο δυνατό να γνωστοποιεί στο άλλο την ύπαρξη της εν λόγω διαφοράς
επισημαίνοντας την φύση και την ουσία της διαφοράς και ρητώς συμφωνείται ότι θα
επιλύεται από δυο διαιτητές κατά τη διαδικασία διαιτησίας του Τεχνικού Ελληνικού
Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) που προβλέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως τόπος
Διαιτησίας του ΤΕΕ ορίζεται η Αθήνα, Ελλάδα . Η απόφαση του ΤΕΕ θα είναι οριστική και θα
δεσμεύει και τα δυο μέρη .
9.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που τυχόν θα προκύψει σε σχέση με την
εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας. υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των
καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.
Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την παρούσα από οποιοδήποτε
από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή από
την ενάσκησή τους.
Όλες οι γνωστοποιήσεις των συμβαλλομένων μεταξύ τους, έγγραφες οχλήσεις, αιτήσεις,
ειδοποιήσεις και πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις, έγκυρα απευθύνονται και θα επιδίδονται
στις διευθύνσεις, που στην αρχή του παρόντος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν, εφόσον
κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν κοινοποιήσει με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, προς το
άλλο συμβαλλόμενο μέρος, νέα διεύθυνση. Μέχρι της γνωστοποιήσεως της νέας
διεύθυνσης, όλες οι γνωστοποιήσεις έγκυρα γίνονται στις στην αρχή του παρόντος
αναφερόμενες διευθύνσεις.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε ΔΥΟ (2) όμοια αντίτυπα τα οποία
διαβάσθηκαν από τους συμβαλλομένους που βεβαίωσαν το περιεχόμενό τους, τα
υπέγραψαν και έλαβε ο καθένας από ένα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΖΗΣ

..............................................
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