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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισμοί

Η  παρούσα  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  αφορά  την  προμήθεια  των  εξοπλισμών  που 

αναφέρονται  στο  άρθρο  6  της  Προκήρυξης και  την  τοποθέτηση/εγκατάσταση  και 

προσαρμογή  των  εξοπλισμών  αυτών  στις  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  της  Μηχανικής 

Διαλογής  του  Εργοστασίου  Μηχανικής  Ανακύκλωσης  και  Κομποστοποίησης  (Ε.Μ.Α.Κ.) 

Χανίων.

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά στους συμβατικούς όρους οι οποίοι, σε 

συνδυασμό  και  με  τους  όρους  των  λοιπών  Συμβατικών  Τευχών  και  των  στοιχείων  της 

προσφοράς, θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας από τον ανάδοχο.

Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 

Σ.Υ. θα έχουν την ακόλουθη σημασία:

• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:   Η Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτή λοιπά Συμβατικά Τεύχη του 

διαγωνισμού, με βάση τα οποία οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά. 

• ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:   Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός, ένωση ή 

Κοινοπραξία  προμηθευτών  που  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό,  προσκομίζει  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής και υποβάλλει Προσφορά.

• Σ.Υ  .:   Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

• Τ.Τ.Π  .:   Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

• ΣΥΜΒΑΣΗ:   Η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Κυρίου του έργου και του αναδόχου που 

αποτελείται από το Συμφωνητικό και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που προσαρτώνται σε 

αυτό  με  τη  σειρά  ισχύος  που  αναφέρεται  στο  άρθρο  2  της  παρούσας  Συγγραφής 

Υποχρεώσεων.

• ΕΡΓΟ:   Οι  προμήθειες  εξοπλισμών  και  οι  εργασίες  τοποθέτησης/εγκατάστασης  και 

προσαρμογής των  εξοπλισμών αυτών  στις  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  της  Μηχανικής 

Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και  Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) 

Χανίων για  το  έργο:  «Εκσυγχρονισμός  και  επέκταση  συστήματος  διαχείρισης  αστικών  

στερεών  αποβλήτων  Νομού  Χανίων  -  ΥΠΟΕΡΓΟ  1:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  

εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της Μηχανικής Διαλογής του Εργοστασίου Μηχανικής  

Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων», όπως περιγράφεται στο άρθρο 

6 της Προκήρυξης και το οποίο καλείται να εκτελέσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης.

• ΑΝΑΔΟΧΟΣ  :   Ο  διαγωνιζόμενος  στον  οποίο  θα  ανατεθεί  με  σύμβαση η  εκτέλεση  της 

υπόψη  προμήθειας.  Επίσης,  τους  τυχόν  νόμιμους  εκπροσώπους  του,  κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένους  να  ενεργούν για  λογαριασμό του  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  της 

προμήθειας.

• ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  ή  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ  (ΚΥΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ):   Η  Διαδημοτική 

Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ  :   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

• ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ  ΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  (ΕΝ  ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ): Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 

της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

• ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  :   Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση της 

προμήθειας  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του,  όπως  απορρέουν  από  τη 

σύμβαση.

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ  :   Όλος ο εξοπλισμός, τα είδη, τα υλικά, τα εξαρτήματα, 

καθώς και  τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύσει  και  εγκαταστήσει  /  ενσωματώσει  στο 

έργο ο ανάδοχος.

Οπουδήποτε στα Συμβατικά Τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη 

του αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 16.3 της παρούσας Σ.Υ.

Άρθρο 2ο: Συμβατικά Στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά Ισχύος

Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η 

ανάθεση και εκτέλεση αυτής, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:

1. Η Σύμβαση.

2. Η Προκήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

5. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

6.  Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 3ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την εξασφάλιση του Εργοδότη σχετικά με την καλή εκτέλεση της προμήθειας και γενικά 

την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει προ ή κατά την υπογραφή 

της  σύμβασης,  να  καταθέσει  στον  Εργοδότη  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της 

σύμβασης – σύμφωνα με το άρθρο 14 της Προκήρυξης - το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 

προς προμήθεια εξοπλισμών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 4ο: Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

1. Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι  κατά μέγιστο τριακόσιες εξήντα πέντε 

(365) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της 

Προκήρυξης. Ως χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης νοείται ο χρόνος από την υπογραφή της 

σύμβασης,  μέχρι  το  χρόνο  κατά  τον  οποίο  ο  εξοπλισμός  έχει  παραθοδεί, 

τοποθετηθεί/εγκατασταθεί, τεθεί σε λειτουργία και υποστεί με επιτυχία τη προβλεπόμενη 

από το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών δοκιμαστική λειτουργία.

2. Επίσης,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρήσει  τις  επιμέρους  προθεσμίες  του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης που θα έχει υποβάλλει με την Προσφορά του, σύμφωνα 

με το άρθρο 20 της Προκήρυξης.
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3. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 

ανάδοχος  με  βάση  την  ολική  και  τις  τμηματικές  προθεσμίες  του  χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης της Προσφοράς του, είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία  εγκρίνει  μέσα σε δέκα (10)  ημέρες το  χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με τη σειρά 

και  τη  διάρκεια  υλοποίησης,  ανάλογα  με  τις  δυνατότητες  χρονικής  κλιμάκωσης  των 

πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών προθεσμιών. 

5. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. 

6. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία 

αυτή  δεν  ζητήσει  γραπτά  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  διευκρινίσεις  ή  αναμορφώσεις  ή 

συμπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

7. Αναπροσαρμογές  του  χρονοδιαγράμματος  εγκρίνονται  όταν  μεταβληθούν  οι 

προθεσμίες.

Άρθρο 5ο: Διασφάλιση Ποιότητας – Ποιοτικός Έλεγχος

Ο  ανάδοχος,  ως  υπεύθυνος  για  την  τήρηση  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  που 

αφορούν ελέγχους και δοκιμές εξοπλισμών και  υλικών στους τόπους παραγωγής και επί 

τόπου  του  έργου,  περιλαμβανόμενων  και  των  εργασιών  τοποθέτησης/εγκατάστασης  και 

προσαρμογής των εξοπλισμών αυτών στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που ο ίδιος εκτελεί, 

οφείλει:

• να εκτελεί με το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό τους απαραίτητους ελέγχους, τις 

δοκιμές  και  τις  επιθεωρήσεις,  ώστε  να  εξασφαλισθεί  ότι  η  προμήθεια  υλοποιείται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης και της ισχύουσας Νομοθεσίας,

• να  επιτρέπει  ανά  πάσα  στιγμή  την  πρόσβαση  στους  αρμόδιους  εκπρόσωπους  της 

Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  προκειμένου  να  επιθεωρήσουν  τις  εργασίες  ή  να 

παρακολουθήσουν τις εκτελούμενες δοκιμές.

Κάθε δαπάνη που αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των εξοπλισμών ή των εργασιών, πλην 

των ελέγχων που διενεργεί το προσωπικό του Κυρίου του έργου ή άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα συμβεβλημένα για το σκοπό αυτό με τον Κύριο του έργου, έχουν ληφθεί υπόψη 

από τον ανάδοχο στην Οικονομική Προσφορά και τον βαρύνει εξ’ ολοκλήρου.

Ο Κύριος του έργου μπορεί με δαπάνες του να συμβληθεί με φορείς ποιοτικού ελέγχου για 

τον έλεγχο εφαρμογής των απαιτήσεων, διαδικασιών και προγραμμάτων εξασφάλισης του 

ελέγχου  ποιότητας  και  για  τη  διενέργεια  πρόσθετων  επιθεωρήσεων  ή/και  την 

παρακολούθηση των δοκιμών.

Η  τήρηση  των  παραπάνω δεν  απαλλάσσει  τον  ανάδοχο  από  την  ευθύνη  για  την  καλή 

ποιότητα  των  εξοπλισμών  και  υλικών  και  την  άρτια,  ασφαλή  και  έντεχνη  εκτέλεση  της 

προμήθειας.

Ο ποιοτικός έλεγχος, η παρακολούθηση των δοκιμών και η αποδοχή των αποτελεσμάτων 

από  τον  Κύριο  του  έργου,  ουδόλως  συνιστά  παραλαβή  εξοπλισμών  ή/και  εργασιών, 

ανεξάρτητα των θέσεων που γίνεται ο έλεγχος.

Ειδικότερα:
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Ο ανάδοχος, εφόσον δεν διαθέτει ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, υποχρεούται να 

αναπτύξει  και  να  εφαρμόσει  ένα  Σύστημα  Ποιότητας  για  την  πραγματοποίηση  της 

προμήθειας, που θα τεκμηριώνει τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης  της  σύμβασης  και  τα  προγράμματα  ποιοτικού  ελέγχου,  που  αντιστοιχούν  στο 

πιστοποιητικό που δεν διαθέτει. Το όλο σύστημα θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

Συμβατικών Τευχών και τις προδιαγραφές ISO 10005: 2001 (ISO 10005: 1995).

Ο ανάδοχος, ανεξαρτήτως των πιστοποιητικών ISO και OHSAS, θα πρέπει να καταθέσει σε 

δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα υλικά και τους εξοπλισμούς / εργασίες με μέριμνα και 

δαπάνες του, ως προς την επάρκεια / ποιότητα / καταλληλότητα και συμβατότητά τους. Εάν 

κάποιοι έλεγχοι γίνουν σε εργαστήρια της αλλοδαπής, ο ανάδοχος επιβαρύνεται και με τις 

δαπάνες  ταξιδιών και  διαμονής  των εκπροσώπων της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας που θα 

παρακολουθήσουν τους ελέγχους αυτούς. 

Επί πλέον, στη φάση υπογραφής της σύμβασης και εφ΄ όσον δεν διαθέτει  ISO 9001,  ISO 

14001  και  OHSAS 18001, ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσλάβει  ειδικό  έμπειρο 

διαπιστευμένο Οίκο, της αποδοχής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που θα συμπράξει στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και στους Ποιοτικούς Ελέγχους. Ο Οίκος 

αυτός θα καλείται Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου (ΟΠΕ), θα είναι συνυπεύθυνος με τον ανάδοχο 

για την ποιότητα / επάρκεια / καταλληλότητα και συμβατότητα των περαιωμένων εξοπλισμών 

/ εργασιών. Πρέπει να είναι Οίκος με κύρια δραστηριότητα σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου και 

επαρκή εμπειρία σε θέματα παρομοίων έργων. Ο Οίκος αυτός πρέπει να αναφέρεται στη 

Σύμβαση.

Οι αμοιβές του Οίκου αυτού βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν εκτιμηθεί και 

περιληφθεί στην Οικονομική Προσφορά του.

Στις  παραπάνω αμοιβές  του  ΟΠΕ θα  περιλαμβάνεται  και  η  κάλυψη  των  οποιωνδήποτε 

δαπανών που είναι  αναγκαίες  για την ασφάλισή του,  όπως γίνεται  σχετική αναφορά στο 

άρθρο 18 της παρούσας Σ.Υ. Οι δαπάνες αυτής της ασφάλισης βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον 

ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να υποβάλλει  έγκαιρα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία λεπτομερές 

Σχέδιο όλων των δοκιμών και ελέγχων που αφορούν αυτοτελή τμήματα των εξοπλισμών / 

εργασιών,  που  θα  συνυπογράφεται  από  τον  αντίστοιχο  ΟΠΕ  εφόσον  απαιτείται  η 

συνεργασία του με τον ανάδοχο. Στο Σχέδιο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

- Πλήρεις λεπτομέρειες για τις διαδικασίες και μεθόδους ελέγχων / δοκιμών.

- Συσχετισμό με τις σχετικές προδιαγραφές.

- Χρονικό εντοπισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν:

α) Τις δειγματοληψίες.

β) Τους ελέγχους / δοκιμές.

γ) Την υποβολή αποτελεσμάτων των ελέγχων / δοκιμών των εξοπλισμών / εργασιών και 

των  υπαρχόντων  πιστοποιητικών  ποιότητας  /  καταλληλότητας  υλικών  και  ετοίμων 

προϊόντων στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- Τα εργαστήρια ελέγχου.

- Τους υπεύθυνους μηχανικούς του αναδόχου και του ΟΠΕ.

- Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.
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Ο χρονικός καθορισμός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα βρίσκεται σε συσχετισμό με το 

Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης.

Το παραπάνω Σχέδιο δοκιμών και ελέγχων θα υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για 

έγκριση (με ή χωρίς τροποποιήσεις) δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των 

αντίστοιχων  εργασιών  /  παραγγελιών.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  θα  έχει  δέκα  (10) 

τουλάχιστον  ημέρες  για  να  εγκρίνει,  με  ή  χωρίς  παρατηρήσεις,  το  Σχέδιο  Δοκιμών  και  

Ελέγχων.

Η  παρέλευση  του  χρονικού  τούτου  διαστήματος  χωρίς  ανταπόκριση  της  Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας,  επιτρέπει  στον  ανάδοχο  να  προχωρήσει  σύμφωνα  με  τις  προτάσεις  του.  Η 

έγκριση ή μη απάντηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 

ευθύνες του, ούτε τον ΟΠΕ, εφόσον απαιτείται η συνεργασία του με τον ανάδοχο.

Όλες οι υποβολές του αναδόχου που αφορούν θέματα Ποιοτικού Ελέγχου θα υιοθετούνται 

και θα προσυπογράφονται και από τον ΟΠΕ, εφόσον απαιτείται η συνεργασία του ΟΠΕ με 

τον ανάδοχο.

Η  υποβολή  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  των  αποτελεσμάτων  του  ποιοτικού  ελέγχου  θα 

γίνεται αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα. 

Η  τυχόν  μη  ρητή  μνεία  των  παραπάνω  σε  μερικά  άρθρα  της  παρούσας  Σ.Υ  δεν 

αποδυναμώνει την γενική ισχύ του παρόντος άρθρου.

Συμπληρωματικά  προς  τους  όρους  του  παρόντος  άρθρου,  θα  έχει  ισχύ  και  η  επόμενη 

παράγραφος του παρόντος άρθρου αναφορικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Ο κύριος του έργου θα ασκήσει δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (και των Συμβούλων του) 

ποιοτικό  έλεγχο  (quality  control)  των  υλικών  και  εξοπλισμών  /  εργασιών  και  έλεγχο 

διασφάλισης ποιότητας (quality assurance) στην έκταση που θα κρίνει αναγκαία.

Έτσι ο ανάδοχος υποχρεούται :

- Να θέτει εγκαίρως υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κάθε στοιχείο που αφορά 

ελέγχους υλικών ή εξοπλισμών / εργασιών και τα συναφή δείγματα.

- Να διευκολύνει την άνετη επικοινωνία και συνεργασία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

(και  των Συμβούλων)  με  τον  ΟΠΕ,  εφόσον απαιτείται  η  συνεργασία  του ΟΠΕ με  τον 

ανάδοχο.

- Να  κοινοποιεί  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  με  δική  του  μέριμνα,  όλη  την 

αλληλογραφία με τον ΟΠΕ, αμελλητί, εφόσον απαιτείται η συνεργασία του ΟΠΕ με τον 

ανάδοχο.

- Να κοινοποιεί στον ΟΠΕ, με δική του μέριμνα, όλα τα έγγραφα, παρατηρήσεις, σχέδια 

κ.λπ. που του αποστέλλει  η Διευθύνουσα Υπηρεσία (όταν δεν έχουν κοινοποιηθεί  ήδη 

από αυτήν), που κατά την υπεύθυνη κρίση του, ενδιαφέρουν τον ΟΠΕ, εφόσον απαιτείται 

η συνεργασία του ΟΠΕ με τον ανάδοχο.

- Να περιλάβει στη σύμβαση με τον ΟΠΕ όρους διασφάλισης της άμεσης επικοινωνίας 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με τον ΟΠΕ και να θέσει υπό την έγκριση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας τη σύμβαση, σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης ΟΠΕ, εφόσον απαιτείται η 

συνεργασία του ΟΠΕ με τον ανάδοχο.

- Να  διασφαλίσει  την  άνετη  επικοινωνία  και  συνεργασία  του  ΟΠΕ  με  τον  (τους) 

Μελετητή  (ές),  που  τυχόν  θα  συντάξουν  μελέτες  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της 

σύμβασης, εφόσον απαιτείται η συνεργασία του ΟΠΕ με τον ανάδοχο.
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Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρεμβαίνει με παρατηρήσεις και υποδείξεις που θα 

αφορούν την ποιότητα υλικών, εξοπλισμών / εργασιών, ενεργώντας προς τον ανάδοχο ή τον 

ΟΠΕ κοινοποιώντας πάντοτε και στον ανάδοχο.

Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά όλες τις φάσεις, καθώς και τυχόν μελέτες που θα συνταχθούν.

Όλα τα υλικά / εξοπλισμοί / εργασίες για να γίνουν αποδεκτά από τον κύριο του έργου θα  

πρέπει να έχουν εγκριθεί από τον ΟΠΕ, εφόσον απαιτείται η συνεργασία του ΟΠΕ με τον 

ανάδοχο.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης και μετά την αποπεράτωση των εργασιών που απαιτούνται,  

ο ανάδοχος θα προβεί με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες και με παρουσία του ΟΠΕ 

(εφόσον απαιτείται η συνεργασία ΟΠΕ και αναδόχου) και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στις 

δοκιμές  που  απαιτούνται,  προκειμένου  να  αποδειχθεί  η  σωστή  λειτουργία  και  άριστη 

ποιότητα των εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. Ο αριθμός και οι τύποι των δοκιμών για τους 

εξοπλισμούς και τις εγκαταστάσεις θα προταθούν από τον ανάδοχο και τον ΟΠΕ (εφόσον 

απαιτείται η συνεργασία ΟΠΕ και αναδόχου) και θα τεθούν υπό την κρίση και έγκριση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονέκτημα, ελάττωμα, 

κακή  ποιότητα  υλικών  κ.λπ.  ολοκλήρων  των  εξοπλισμών  και  των  εγκαταστάσεων  ή 

τμημάτων τους, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση επισκευή, συμπλήρωση, αποκατάσταση, 

αναπλήρωση ή και πλήρη αντικατάσταση και στη συνέχεια επανάληψη των δοκιμών μέχρις 

ότου τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Επισημαίνεται  ότι  η  ευθύνη  του  αναδόχου  έγκειται  στην  εκτέλεση  των  εργασιών  των 

εγκαταστάσεων όχι μόνο με τρόπο σύμφωνο προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αλλά 

κατά  τρόπο  που  διασφαλίζει  το  τελικό  αποτέλεσμα  της  καλής  λειτουργίας  των 

εγκαταστάσεων.

Ο αριθμός των ελέγχων που θα γίνουν θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον ίσος σε είδος και 

αριθμό με τους προβλεπόμενους στους ισχύοντες κανονισμούς.

Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταγράφονται σε Πρακτικά που θα συντάσσονται και 

θα αποτελούν ιδιαίτερο Αρχείο Ελέγχων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, που είναι 

ουσιώδες στοιχείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δικαιολογητικά των προσωρινών 

παραλαβών και  πληρωμών. Αποδεκτά αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν 

τον ανάδοχο από την ευθύνη επίτευξης των στόχων της δοκιμαστικής λειτουργίας για την 

οριστική παραλαβή.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί  το δικαίωμα συνεχούς 

ελέγχου των εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.

Εργαστήρια:

Όλες οι δοκιμές θα γίνουν σε αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα επιλεγούν με τη διαδικασία 

που αναφέρεται παρακάτω.

Ο ανάδοχος στην αρχή του χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης, θα πρέπει να προτείνει στη 

Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τα  αναγνωρισμένα  εργαστήρια  με  τα  οποία  προτίθεται  να 

συνεργαστεί.  Από  αυτά  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  θα  ορίσει  αυτά  με  τα  οποία  θα 

συνεργάζεται για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την εκτέλεση της σύμβασης και 

από  τα  οποία,  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  θα  μπορεί  να  προσκαλεί  τους  αρμόδιους 
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επιστήμονες επί τόπου του έργου, κάθε φορά που θα αναφύονται σχετικά προβλήματα για 

την επίλυσή τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε όλη 

την διάρκεια εκτέλεσης των δοκιμών.

Τα  αποτελέσματα  των  δοκιμών  που  προαναφέρθηκαν,  υποβάλλονται  στη  Διευθύνουσα 

Υπηρεσία μέσα σε δύο ημέρες από την ολοκλήρωση της δοκιμής.

Οι δοκιμές με ακριβή στοιχεία για τις θέσεις όπου γίνονται ή όπου ενσωματώθηκε το υλικό 

που δοκιμάστηκε, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τα βιβλία καταμέτρησης 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

Άρθρο 6ο: Μελέτη των Συνθηκών του Έργου

1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως και να περιλάβουν αναλόγως 

στην Οικονομική Προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία:

• Την περιοχή του εργοστασίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, εγκατάσταση 

και θέση σε καλή λειτουργία του εξοπλισμού.

• Την Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, Η/Μ εξοπλισμού κ.λπ.

• Τις συνθήκες του εργοστασίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια, εγκατάσταση 

και θέση σε καλή λειτουργία του εξοπλισμού.

• Τα διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες.

• Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων, ώστε να καταστούν πλήρως ενήμεροι των 

συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και να εκτιμήσουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους 

και τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

2. Αφήνεται στην κρίση των διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα υφιστάμενα στοιχεία 

σχετικά με τις τοπικές συνθήκες ή/και  να προβούν με δική τους ευθύνη,  φροντίδα και 

δαπάνη σε οποιεσδήποτε  συμπληρωματικές έρευνες,  μελέτες  ή παρατηρήσεις  για  την 

επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν, 

χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή ή αποζημίωση. 

3. Ο διαγωνιζόμενος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τις 

επιτόπιες συνθήκες, με επισκέψεις επί τόπου του έργου, εκτέλεση τυχόν πρόσθετων ή 

νέων τοπογραφικών μελετών κ.λπ.  Για  όλα τα ανωτέρω ο ανάδοχος δεν θα  αμειφθεί 

χωριστά, αφού αυτά περιλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά του. 

4. Επισημαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τη λειτουργία του 

Εργοστασίου  Μηχανικής  Ανακύκλωσης  και  Κομποστοποίησης  και  του  Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων από τον Εργοδότη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης, ώστε ο ανάδοχος να τις λάβει υπόψη και να τις συμπεριλάβει στη διαμόρφωση 

της Οικονομικής Προσφοράς του.

5. Οι  διαγωνιζόμενοι  με την προσφορά τους αποδέχονται  ότι  μελέτησαν πλήρως και 

έχουν  περιλάβει  στην  Οικονομική  Προσφορά  τους,  τις  γενικές  και  τοπικές  συνθήκες 

εκτέλεσης της σύμβασης και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε 

τρόπο  δύναται  να  επηρεάσουν  την  πρόοδο  της  προμήθειας  ή  το  κόστος  της,  σε 

συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Κάθε διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη για τον 

έλεγχο των στοιχείων που χρησιμοποιεί για την σύνταξη της προσφοράς, ακόμα και αν 
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αυτά περιέχονται  στα Τεύχη του Διαγωνισμού ή χορηγούνται  από τη  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε. 

(ΟΤΑ) κατόπιν αιτήσεως των διαγωνιζομένων.

6. Παράλειψη των διαγωνιζόμενων ή του αναδόχου για ενημέρωση τους με κάθε δυνατή 

πληροφορία που αφορά στους όρους αυτούς, δεν τους απαλλάσσει από την καθολική 

αρμοδιότητα και ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση τους προς τη σύμβαση.

7. Ο ανάδοχος οφείλει  και  μετά την υπογραφή της σύμβασης,  με δική του καθολική 

αρμοδιότητα και ευθύνη, να επαληθεύσει όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή του 

και να εκτελέσει τυχόν συμπληρωματικές έρευνες, μελέτες κ.λπ για να οριστικοποιηθεί ο 

τρόπος τοποθέτησης/εγκατάστασης και προσαρμογής των προμηθευόμενων εξοπλισμών 

στις  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις.  Επίσης,  οφείλει  να  έχει  συμπεριλάβει  όλα αυτά στην 

Οικονομική Προσφορά του.

8. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν επαρκώς για την ισχύουσα Ελληνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και αναφορικά με την νομοθεσία 

των κρατών όπου ενδεχόμενα θα κατασκευασθούν οι προμηθευόμενοι εξοπλισμοί ή από 

τα οποία θα γίνει προμήθεια υλικών, καθώς και για τις διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες και 

νομοθεσίες σχετικές με διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.

Άρθρο 7ο: Χρήση Υλικών, Μεθόδων κ.λπ., που Καλύπτονται από Διπλώματα 
Ευρεσιτεχνίας

1. Σε περίπτωση που κάποιοι εξοπλισμοί, μηχανήματα, υλικά ή τρόποι εργασίας από τα 

απαιτούμενα για  την  προμήθεια,  καλύπτονται  από διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  τα  έξοδα 

απόκτησης  του  δικαιώματος  για  τη  χρησιμοποίηση  του  διπλώματος  ευρεσιτεχνίας 

βαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Επίσης  ο  ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  οποιαδήποτε  παράτυπη  ή 

παράνομη χρησιμοποίηση εξοπλισμών, υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων 

κ.λπ., που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

3. Αν ο ανάδοχος παραλείψει  σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει  με  ορθό και  νόμιμο 

τρόπο  τα  δικαιώματα  ευρεσιτεχνίας,  η  παράλειψη  αυτή  θεωρείται  αντισυμβατική 

συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

α) Ο Κύριος του έργου δικαιούται, με μονομερή ενέργειά του, να του παρακρατήσει από 

τις  πληρωμές  του  ή  να  εκπέσει  από την  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  το  ποσό που 

αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί, 

ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω 

και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει.

β) Ο Κύριος του έργου δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Ο όρος (α) έχει ισχύ, αν η προβλεπόμενη στο άρθρο 18 της παρούσας Σ.Υ. ασφάλιση δεν 

καλύπτει και την περίπτωση αυτή.

Άρθρο 8ο: Προστασία Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων - Δικτύων

1. Ο ανάδοχος οφείλει να μελετήσει τη θέση όλων των υφισταμένων εγκαταστάσεων και 

δικτύων στην περιοχή που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης/εγκατάστασης 
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και  προσαρμογής  του  εξοπλισμού  (μηχανήματα,  εγκαταστάσεις  ισχυρών  –  ασθενών 

ρευμάτων, εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.λπ.).

2. Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την προστασία των παραπάνω εγκαταστάσεων 

κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών και την αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κ.λπ., για 

τα οποία φέρει αποκλειστικά και μόνο αυτός την αστική και ποινική ευθύνη.

3. Οι δαπάνες για τη συνεχή προστασία των υφισταμένων δικτύων και εγκαταστάσεων ή 

για  την  επανόρθωση  τυχόν  φθορών  που  προκλήθηκαν  από  τον  ανάδοχο  κατά  την 

εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.

4. Ο ανάδοχος οφείλει  να λάβει  υπόψη του ότι  κατά τη διάρκεια  της  εκτέλεσης των 

εργασιών  το  σύνολο  των  υφισταμένων  εγκαταστάσεων  και  δικτύων  στην  περιοχή 

εκτέλεσης  των  εργασιών  θα  βρίσκεται  σε  λειτουργία.  Εάν  χρειαστεί  να  διακοπεί 

προσωρινά η λειτουργία κάποιας υφιστάμενης εγκατάστασης ή δικτύου,  θα προηγηθεί 

απαραιτήτως ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η δε διάρκεια της διακοπής θα 

είναι η ελάχιστη δυνατή.

Άρθρο 9ο: Γενικά περί Εργασιών και Μέτρων Ασφαλείας

1. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου περί τήρησης των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή 

του εργοστασίου όπου υλοποιεί τη σύμβαση προμήθειας των υποδεικνυομένων από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκφέρει καμιά αντίρρηση, αλλά ούτε 

και να εγείρει αξιώσεις λόγω οικονομικών ή άλλων επιπτώσεων, τις οποίες δυνατόν να 

συνεπάγεται η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, μελέτη ειδικών ικριωμάτων 

όπου αυτό απαιτηθεί, η οποία θα υποβληθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση.

Τα ικριώματα δεν θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να προκαλούν βλάβες στα κτήρια και 

να εμποδίζουν την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών επί των κτηρίων.

2. Ο  ανάδοχος  ανεξάρτητα  από  κάθε  ευθύνη  που  προκύπτει  από  τους  κείμενους 

νόμους και την παρούσα Σ.Υ., οφείλει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας 

να λάβει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή 

πρώτων  βοηθειών  στο  εργατοϋπαλληλικό  προσωπικό  του.  Οφείλει  επίσης,  να 

συμμορφώνεται  με  τα μέτρα ασφάλειας και  υγείας που εφαρμόζονται  στο Εργοστάσιο 

Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ή να χρησιμοποιεί πρόσθετα προστατευτικά μέσα, 

συσκευές και μηχανήματα αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ή άλλη αρμόδια αρχή κρίνει ότι  

είναι  απαραίτητα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση.

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αμέσως γραπτά στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα 

τα  ατυχήματα  που  προκύπτουν  από  την  εκτέλεση  της  εργασίας  του  είτε  στον  τόπο 

εγκατάστασης και θέσεως σε λειτουργία του εξοπλισμού, είτε σε γειτονικές θέσεις, αλλά σε 

κάθε  περίπτωση  στην  περιοχή  του  εργοστασίου  όπου  υλοποιείται  η  σύμβαση  της 

προμήθειας, τα οποία προξένησαν θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, δίνοντας 

πλήρεις λεπτομέρειες και καταθέσεις μαρτύρων.
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Ακόμα,  αν  προξενήθηκε  θάνατος  ή  σοβαρές  σωματικές  βλάβες  ή  σοβαρές  ζημιές  με 

υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  το  ατύχημα  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  τηλεφωνικά  στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Σε  περίπτωση  ατυχήματος  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  ο  ανάδοχος  φέρει  την 

αστική και ποινική ευθύνη, χωρίς να μπορεί να επικαλεσθεί την συμμόρφωσή του με τις  

εντολές ή οδηγίες καμιάς αρμόδιας αρχής για την απαλλαγή του.

5. Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την 

πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, 

που έχουν σχέση με τις εργασίες του αναδόχου, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει  

οτιδήποτε  είναι  αναγκαίο.  Χωρίς  να  περιορίζεται  αυτή  η  υποχρέωση,  η  Διευθύνουσα 

Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  δίδει  εντολές  για  την  εκτέλεση  των  αναγκαίων 

εργασιών, εφόσον αυτές έχουν σχέση με την υλοποίηση της σύμβασης.

Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 

Α.Ε. (ΟΤΑ) έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορούν την 

υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

7. Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό του και σε κάθε άλλο πρόσωπο που 

βρίσκεται στο χώρο υλοποίησης της σύμβασης μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα 

κατά περίπτωση, μέσα ατομικής προστασίας.

8. Ρητά καθορίζεται  ότι,  ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω,  ο ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του στην περιοχή 

του εργοστασίου, όπου υλοποιείται η σύμβαση της προμήθειας και είναι δική του ευθύνη η 

λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας, όπως και η τήρηση των σχετικών 

κανονισμών.  Για  θέματα  πρόληψης  ατυχημάτων  ισχύουν  γενικά  όσα  ορίζονται  στην 

Ελληνική  Νομοθεσία,  ενώ  σε  περιπτώσεις  που  δεν  προβλέπονται  από  αυτή,  θα 

εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

9. Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει 

να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής του Προσφοράς.

Άρθρο 10ο: Ατυχήματα και Ζημιές

1. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί 

από  εργατικό  ατύχημα  σε  εργάτες  ή  άλλα  πρόσωπα  τα  οποία  απασχολούνται  στην 

περιοχή  του  εργοστασίου,  όπου  υλοποιείται  η  σύμβαση  της  προμήθειας,  είναι  δε 

υποχρεωμένος να απαλλάξει  τον Εργοδότη από κάθε πληρωμή για αυτές τις ζημιές ή 

βλάβες καθώς και από κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα ή επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, 

εκτός  εάν  η  ζημιά  ή  βλάβη  γίνει  από  ενέργεια  ή  υπαιτιότητα  του  Εργοδότη  ή  των 

αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 

στην περιοχή του εργοστασίου, όπου υλοποιείται η σύμβαση της προμήθειας.
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Άρθρο 11ο: Εγκαταστάσεις Αναδόχου

1. Ο  ανάδοχος  μπορεί  να  εγκαταστήσει  προσωρινά  κτίσματα  (γραφεία,  υπόστεγα 

αποθήκευσης  κ.λπ)  με  δική του μέριμνα,  εργάτες  και  υλικά,  χωρίς  καμία δαπάνη του 

Εργοδότη.  Προσωρινά  κτίσματα  και  έργα  αυτού  του  είδους  θα  παραμείνουν  στην 

κυριότητα του αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν με έξοδα του, μετά το πέρας της 

σύμβασης. Αυτά τα κτίσματα και τα έργα μπορεί να εγκαταλείπονται και να μη απαιτείται η 

αφαίρεση τους, μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του Εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, οι 

εγκαταστάσεις αυτές κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ανήκουν στην περιοχή 

ευθύνης του αναδόχου.

2. Επισημαίνεται ότι  η δαπάνη για τις παροχές (Δ.Ε.Η., Τηλέφωνο, Νερό), που τυχόν θα 

απαιτηθούν για τις παραπάνω εγκαταστάσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

3. Δεν  αποκλείεται,  ύστερα  από  σύμφωνη  γνώμη  του  Εργοδότη,  ο  ανάδοχος  να 

χρησιμοποιήσει τους στεγασμένους χώρους του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης 

και Κομποστοποίησης για την στέγαση γραφείων, αποθηκών κ.λπ., με τους όρους που θα 

θέσει ο Εργοδότης και οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για τον ανάδοχο.

Άρθρο 12ο: Ειδικές Δαπάνες που Βαρύνουν τον Ανάδοχο

Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου αναφέρονται σε εξοπλισμούς που έχουν 

παραδοθεί επί τόπου του έργου και έχουν τοποθετηθεί/εγκατασταθεί και προσαρμοστεί στο 

έργο, τεθεί σε λειτουργία και υποστεί με επιτυχία τη προβλεπόμενη δοκιμαστική λειτουργία, 

μη  δικαιούμενου  καμιάς  άλλης  πληρωμής  ή  αποζημίωσης  για  την  πλήρη  και  έντεχνη 

εκτέλεση της προμήθειας.

Κατά τα παραπάνω, στις τιμές της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνονται:

• Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε μεταφοράς και εργασίας 

μηχανημάτων,  δηλ.  μισθώματα,  απαιτούμενα  καύσιμα  και  λιπαντικά  καθώς  και  λόγω 

ημεραργιών  από  οποιαδήποτε  αιτία  επιβαρύνσεις,  δαπάνες  παραλαβής,  μεταφοράς 

επιτόπου και επιστροφής μηχανημάτων, δαπάνες εγκατάστασης και ασφάλιστρα.

• Οι  δαπάνες  για  το  απαιτούμενο  προσωπικό  των  συνεργείων  και  του  μηχανολογικού 

εξοπλισμού, εργοδηγοί, μηχανοδηγοί, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, χειριστές, ειδικευμένοι και 

ανειδίκευτοι  εργάτες,  ημερομίσθια,  ημεραργίες,  ασφαλίσεις,  ώρες  εργασίας,  έκτακτες 

χρηματικές παροχές.

• Οι  δαπάνες  των  απαιτούμενων  για  κάθε  εργασία 

τοποθέτησης/εγκατάστασης/προσαρμογής/θέσης  σε  λειτουργία  των  εξοπλισμών,  των 

φορτοεκφορτώσεων και των μεταφορών αυτών με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή 

προμήθειας μέχρι τη θέση του έργου, καθώς και κάθε υλικού που δεν αναφέρεται ρητά 

αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της κάθε επιμέρους εργασίας 

των προμηθευόμενων εξοπλισμών.

• Οι  δαπάνες  για  την  κατάρτιση  ειδικών  μελετών  που  αφορούν  ή  την 

τοποθέτηση/εγκατάσταση/προσαρμογή  του  εξοπλισμού  ή  βοηθητικές  κατασκευές  (π.χ. 

ικριώματα).
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• Οι  τυχόν  δαπάνες  κάθε  είδους  ασφαλίστρων  των  προμηθευόμενων  εξοπλισμών  και 

υλικών και  αποζημιώσεων για  την  προσωρινή  κατάληψη εκτάσεων προς  μεταφορά ή 

αποθήκευση αυτών.

• Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των προμηθευόμενων εξοπλισμών και υλικών καθώς 

και των απαραίτητων για την τοποθέτηση/εγκατάσταση και προσαρμογή τους στο έργο 

εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.

• Κάθε  δαπάνη  μη  ρητά  κατονομαζόμενη  αλλά  απαραίτητη  για  την  πλήρη  και  έντεχνη 

εκτέλεση της προμήθειας την οποία αφορά η σχετική τιμή της Οικονομικής Προσφοράς.

Άρθρο 13ο: Χρήση των Προμηθευόμενων Εξοπλισμών πριν την Ολοκλήρωση 
της Σύμβασης

Ο Κύριος του έργου δικαιούται, με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. να λάβει υπό την κατοχή 

του  και  να  κάνει  χρήση οποιονδήποτε  εξοπλισμών  έχουν  πιστοποιηθεί  και  παραληφθεί, 

ακόμη  και  πριν  τη  λήξη της  σύμβασης.  Στην  περίπτωση αυτή,  συντάσσεται  ειδικό  κοινό 

Πρωτόκολλο Παράδοσης, Παραλαβής και Χρήσης στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι υπό 

τους  οποίους  θα  γίνεται  η  χρήση  των  εξοπλισμών  αυτών  και  οι  επιπτώσεις  επί  των 

εγγυήσεων καλής λειτουργίας του εξοπλισμού μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Άρθρο 14ο: Καθαρισμός της Περιοχής Υλοποίησης της Προμήθειας

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  χωρίς  αποζημίωση,  επειδή  οι  δαπάνες  περιλαμβάνονται  στην 

Οικονομική Προσφορά του, πριν από την ολοκλήρωση της σύμβασης να αφαιρέσει και να 

απομακρύνει  από  την  περιοχή  υλοποίησης  της  προμήθειας  απορρίμματα,  εργαλεία  και 

ικριώματα, μηχανήματα, υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις, 

περιφράγματα, προστατευτικές κατασκευές κ.λπ και γενικά να αποκαταστήσει τους χώρους 

όπου αυτά ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα και να παραδώσει τελείως καθαρό το χώρο 

υλοποίησης της προμήθειας.

Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο 

ανάδοχος δεν  προβεί  στην  έναρξη και  εντός  χρόνου που θα καθοριστεί  από αυτήν δεν 

περαιώσει τις παραπάνω εργασίες, αυτές θα εκτελεσθούν από τον Κύριο του έργου με τη 

σχετική δαπάνη να εκπίπτει από το συνολικό ποσόν πληρωμής του αναδόχου.

Άρθρο  15ο:  Εργασίες  Εκτελούμενες  από  τη  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  ή  από 
άλλους Αναδόχους

1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  μην  παρακωλύει  την  εκτέλεση  εργασιών  που  δεν 

περιλαμβάνονται στη σύμβαση του και εκτελούνται από συνεργεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(ΟΤΑ) ή από άλλους αναδόχους και να διευκολύνει αυτούς με τα μέσα που χρησιμοποιεί 

(ικριώματα κ.λπ), ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο, που να μην 

παρεμβάλλεται από αυτόν κάποιο εμπόδιο (εκτός σύμβασης) στις εκτελούμενες από τον 

Κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους εργασίες. Για τη διευκόλυνση αυτή ο ανάδοχος 
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δεν  έχει  το  δικαίωμα  αίτησης  οποιασδήποτε  αποζημίωσης  λόγω  καθυστέρησης  ή 

δυσχερειών που παρουσιάζονται στην εργασία που εκτελεί αυτός.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται, με βάση των οδηγιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να 

μορφώνει ή διανοίγει με την δέουσα προσοχή στα κάθε είδους τμήματα του έργου στα 

οποία εκτελεί εργασίες, τις απαιτούμενες οπές διόδου ή φωλιές ή αυλάκια εντοίχισης των 

σωλήνων  ή  εξαρτημάτων  των  κάθε  είδους  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών,  χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση, των σχετικών δαπανών περιλαμβανομένων στην Οικονομική του 

Προσφορά. Στην Οικονομική του Προσφορά επίσης περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την 

μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων, αποκατάσταση 

των κατά τα παραπάνω μορφουμένων ή διανοιγμένων οπών, φωλιών ή αυλακιών.

Άρθρο 16ο:  Λοιπά Στοιχεία και Δεδομένα - Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων και 
Αναδόχου

1. Η  εξακρίβωση  και  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών  αποτελεί  τυπική  αλλά  και 

ουσιαστική  υποχρέωση  κάθε  διαγωνιζόμενου,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  απόλυτη 

εφαρμοσιμότητα της Τεχνικής και Οικονομικής του Προσφοράς.

2. Όλα τα αναφερόμενα ή προδιαγραφόμενα στο Τ.Τ.Π., είναι δεσμευτικά ως προς το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η μεθοδολογία και η διαστασιολόγηση θα αναφέρονται στην 

Τεχνική Προσφορά. Τα τεχνικά στοιχεία και η διαστασιολόγηση που στο Τ.Τ.Π. και στα 

λοιπά  Συμβατικά  Τεύχη  συνοδεύονται  από  τον  χαρακτηρισμό  «υποχρεωτικά»  ή  «όχι 

μικρότερο»  ή  «όχι  μεγαλύτερο»  ή  «ελάχιστο»  ή  «τουλάχιστον»  ή  «μέγιστο»  ή  άλλο 

ισοδύναμο περιοριστικό χαρακτηρισμό, είναι αντίστοιχα υποχρεωτικά.

3. Όλα τα αντικείμενα της  παρούσας προμήθειας,  τα  περιγραφόμενα στα Τεύχη του 

Διαγωνισμού  και  της  Τεχνικής  Προσφοράς  του  αναδόχου,  όπως αυτή  τελικά  εγκριθεί 

τυχόν τροποποιημένη από την Αναθέτουσα Αρχή, είναι της «καθολικής αρμοδιότητας και 

ευθύνης του αναδόχου» και περιλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά του, εφ' όσον 

δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Αρχής ή 

τρίτου φορέα.

Η  «καθολική  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  του  αναδόχου»  περιλαμβάνει  -  είτε  αυτό 

αναγράφεται  ειδικότερα  κατ'  άρθρο  ή  παράγραφο  είτε  όχι  -  ενδεικτικά,  όχι  όμως 

περιοριστικά - όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις:

• Μέριμνα, έξοδα, υλικά, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό, ευθύνη, μέτρα ασφαλείας, μέτρα 

σήμανσης και ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας, είναι της αποκλειστικής ευθύνης 

του αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται με την ολοκλήρωση της προμήθειας.

• Αποξήλωση  και  επανακατασκευή  υλικών  ή  κατασκευών  ή  εγκαταστάσεων  σε 

περίπτωση αστοχίας ή μη τήρησης προδιαγραφών των Συμβατικών Τευχών και του 

Τ.Τ.Π., κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

• Όλες τις μελέτες και έρευνες που θα απαιτηθούν καθώς και όλες τις υποχρεωτικές για 

την  έντεχνη  εκτέλεση  και  έλεγχο  των  προδιαγραφόμενων,  συνοπτικά  ή  αναλυτικά, 

περιγραφομένων  ή  μη  εργασιών  και  αναγκαίων  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  της 

προμήθειας.
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Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της «καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης του 

αναδόχου» και δεν περιλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά του, μόνο συγκεκριμένα 

αντικείμενα,  εφ'  όσον  και  μόνον  όταν  σαφώς,  ρητώς  και  επακριβώς  αναφέρονται  και 

περιγράφονται  σε  συγκεκριμένα  σημεία  της  Προκήρυξης,  του  Τ.Τ.Π.  και  των  λοιπών 

Συμβατικών Τευχών ως αρμοδιότητα του Κυρίου του Έργου ή άλλου τρίτου Φορέα.

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες και σύμφωνα με τις υποδείξεις 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην κατασκευή και ανάρτηση ενημερωτικών εργοταξιακών 

πινακίδων  του  ΕΣΠΑ  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  μόνιμων  αναμνηστικών 

πινακίδων  μετά  το  πέρας  του  έργου.  Στις  ενημερωτικές  και  μόνιμες  αναμνηστικές 

πινακίδες  θα  αναφέρεται  ρητά  α)  το  έμβλημα  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  β)  το 

διαρθρωτικό  ταμείο  και  γ)  το  επιλεγμένο  μήνυμα  από  τη  Διαχειριστική  Αρχή  που 

προβάλλει  την  προστιθέμενη  αξία  της  κοινοτικής  παρέμβασης.  Οι  ενημερωτικές  και 

μόνιμες  αναμνηστικές  πινακίδες  θα  σχεδιαστούν  σύμφωνα  με  τις  σχεδιαστικές 

λεπτομέρειες που περιγράφονται στον Κανονισμό 1028/2006, παράρτημα Ι).

Άρθρο 17ο: Ευθύνη του Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την  ασφάλεια  των συσκευών,  υλικών, 

μέσων, εργαλείων, ικριωμάτων κ.λπ., που θα χρησιμοποιήσει και κατά συνέπεια και για 

κάθε δυστύχημα, ζημιά ή φθορά κ.λπ., που θα προκληθεί στην περιοχή υλοποίησης της 

προμήθειας  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  από  υπαιτιότητα  του,  εφόσον,  στην  τελευταία 

περίπτωση, προκύπτει ευθύνη σύμφωνα με το νόμο.

2. Εάν με οποιοδήποτε τρόπο αποδοθεί οιαδήποτε ευθύνη στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), για 

οποιοδήποτε δυστύχημα, ζημιά ή φθορά στην περιοχή υλοποίησης της σύμβασης της 

προμήθειας, ο ανάδοχος ευθύνεται Αστικά απέναντι τους στο ακέραιο και η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία δικαιούται  χωρίς καμιά διαδικασία να παρακρατεί  από όσα οφείλονται  στον 

ανάδοχο από τις κάθε φύσεως εγγυήσεις του, ποσά που θα επιδικάζονταν σε βάρος της 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

3. Ο  ανάδοχος  καθώς  και  οποιοδήποτε  μέλος  του  υπαλληλικού  και  εργατικού  του 

προσωπικού, έχει την υποχρέωση να εκτελεί τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

που δίνονται πάνω σε κάθε θέμα που έχει σχέση με την υλοποίηση της σύμβασης της 

προμήθειας.  Η αποκλειστική  ευθύνη του αναδόχου δεν σταματάει  λόγω της  άσκησης 

αυτού του δικαιώματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά την κρίση της, την άμεση 

απομάκρυνση από περιοχή υλοποίησης της σύμβασης της προμήθειας, κάθε μέλους του 

προσωπικού του αναδόχου που δεν συμμορφώνεται με τις εντολές της, χωρίς από αυτό 

να δημιουργείται κανένα δικαίωμα για τον ανάδοχο.

5. Το προσωπικό (εργάτες,  τεχνίτες  και  βοηθοί  γενικά)  που θα χρησιμοποιηθεί  από τον 

ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας, πρέπει να είναι ειδικευμένο και 

με πείρα στο είδος των εργασιών που εκτελούνται, να διευθύνεται από έμπειρους επίσης 

μηχανικούς  ή  εργοδηγούς  και  να  κατέχει  τις  απαιτούμενες  από τις  κείμενες  διατάξεις 

άδειες εργασίας και ειδικότητες.
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6. Ο ανάδοχος έχει  το δικαίωμα να υποβάλει  γραπτά και  έγκαιρα προς τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, κάθε υπόδειξη για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας, που θα 

έκρινε σκόπιμη και αναγκαία.

7. Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  διατηρεί  τους  χώρους  εργασίας  στην  περιοχή 

υλοποίησης της σύμβασης σε τέλεια καθαριότητα, φροντίζοντας για την απομάκρυνση 

κάθε  δημιουργούμενης  ακαθαρσίας  ή  σκουπιδιών  και  να  μην  φέρνει  οποιοδήποτε 

αντικείμενο  εύφλεκτο  ή  που  μπορεί  να  προκαλέσει  πυρκαγιά  ή  έκρηξη  μέσα  στους 

χώρους εργασίας.

8. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον κύριο του έργου για τυχόν ζημιές, που 

θα προκληθούν από τα συνεργεία του. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί 

με αυτή την υποχρέωση, η αποζημίωση παρακρατείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

από οποιοδήποτε ποσό έχει να λάβει ο ανάδοχος.

9. Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει αντίρρηση αλλά ούτε και αξιώσεις για 

οικονομικές ή άλλες επιπτώσεις, που μπορεί να συνεπάγεται η εφαρμογή των μέτρων 

ασφαλείας στην περιοχή υλοποίησης της σύμβασης της προμήθειας, που υποδεικνύονται 

από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

10. Όλες  οι  διακινήσεις  ή  μετακινήσεις  του  προσωπικού  του  αναδόχου,  μέσα  στις 

εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και του 

Χώρου  Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων,  θα  πραγματοποιούνται  σε  καθορισμένες 

διαδρομές  και  ώρες,  που  θα  συμφωνηθούν  μεταξύ  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και 

Αναδόχου.

11. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος έχει  υποχρέωση να απομακρύνει 

αμέσως,  όλα  τα  εργαλεία,  μηχανήματα,  συσκευές,  υλικά  μικροϋλικά,  σκουπίδια, 

ακαθαρσίες  κ.λπ.  και  να  εγκαταλείψει  το  χώρο  αυτό  ελεύθερο  από  κάθε  εμπόδιο, 

ειδοποιώντας σχετικά τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

12. Ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών της συμβάσεως αυτής, δεν έχει δικαίωμα 

για  κανένα  λόγο,  να  επικαλεστεί  την  απαλλαγή  από  τις  υποχρεώσεις  του.  Δεν 

δικαιολογείται άγνοια, ούτε οποιαδήποτε τυχόν παράλειψη, ούτε ανεπαρκής καθορισμός 

ή ασάφεια της προσφοράς του ή των στοιχείων της συμβάσεως. Κάθε τυχόν ασάφεια 

ερμηνεύεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η απόφαση της οποίας είναι υποχρεωτική 

για  τον  ανάδοχο.  Ως  γενικά  κριτήρια  εκτελέσεως  των  πάσης  φύσεως  εργασιών 

καθορίζονται και γίνονται αποδεκτά από τον ανάδοχο, η σκοπιμότητα λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, οι συνθήκες άριστης και επιμελημένης εργασίας και η πληρότητα των 

εγκαταστάσεων.

13. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, από ειδικευμένο 

προσωπικό.

14. Οι  περιοχές  που  θα  χρησιμοποιηθούν  από τον  ανάδοχο  για  την  εναπόθεση  υλικών, 

στάθμευση  μηχανημάτων  και  ειδικών  οχημάτων  κ.λπ.,  θα  είναι  αυτές  που  θα 

υποδειχθούν και ορισθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 18ο: Ασφάλιση του Έργου
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την υπογραφή της Σύμβασης να ασφαλίσει το έργο 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:

1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης

Κατά  την  κατάρτιση  των  ασφαλίσεων  που  θα  συναφθούν  θα  πρέπει  να  τηρούνται  οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι :

1. Κατά  τη  σύναψη  των  σχετικών  Ασφαλιστηρίων  ο  ανάδοχος  πρέπει  να 

συμμορφώνεται  και  να  λαμβάνει  υπόψη  τις  διατάξεις  των  Νόμων,  Νομοθετικών 

Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ. που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.

2. Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι 

παρεχόμενες  ασφαλιστικές  καλύψεις,  οι  οικονομικοί  και  ασφαλιστικοί  όροι,  εξαιρέσεις 

απαλλαγές κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(ΟΤΑ).

3. Οι  ασφαλίσεις  δεν  απαλλάσσουν,  ούτε  περιορίζουν  κατά  κανένα  τρόπο  τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε 

ότι  αφορά  στις  προβλεπόμενες,  από τα  σχετικά  Ασφαλιστήρια  Συμβόλαια,  εξαιρέσεις, 

εκπτώσεις,  προνόμια,  περιορισμούς  κ.λπ.  Ο  ανάδοχος  παραμένει  αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα, που ανήκουν 

στην περιοχή υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας, πέραν από τα ποσά κάλυψης των 

Ασφαλιστηρίων.

4. Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  παραλείψει  ή  αμελήσει  να  συμμορφωθεί  με  τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι  ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη 

ικανοποιητικές από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  η τελευταία δικαιούται  να συνάψει,  στο 

όνομα και με δαπάνες του αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 

(εντόκως με το νόμιμο επιτόπιο υπερημερίας), το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις 

οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του αναδόχου. Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελεί 

ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  για  να  αποφύγει  ενδεχόμενη  ακύρωσή  τους,  δικαιούται  να 

καταβάλλει  τα  ασφάλιστρα  στους  ασφαλιστές  για  λογαριασμό  του  αναδόχου  και  να 

παρακρατήσει  τα  αντίστοιχα  ποσά  ως  ανωτέρω.  Η  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  επίσης, 

επιφυλάσσεται  του  δικαιώματός  της  να  παρακρατεί  από  οφειλόμενες  πληρωμές  του 

αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω 

εξαιρέσεων,  απαλλαγών  κ.λπ.  που  τυχόν  υπάρχουν  στους  όρους  των  εν  λόγω 

Ασφαλιστηρίων.

5. Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία ο ανάδοχος συνομολόγησε 

τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλλει 

αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά κ.λπ. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, που συναρτάται 

με την περιοχή υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας, ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική 

ευθύνη για την αποκατάστασή της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης και η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) δικαιούται να παρακρατήσει από 

οποιοδήποτε πληρωμή του ή εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης, που κατά την 

κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.
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2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες 

θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

1. Θα  πρέπει  να  αναφέρονται  ρητά  ότι  στην  έννοια  της  λέξης  «ανάδοχος» 

περιλαμβάνεται  και  το  πάσης φύσεως  προσωπικό που απασχολείται  με  οποιαδήποτε 

σχέση  εργασίας  από  τον  ανάδοχο  για  το  υπόψη  έργο,  καθώς  επίσης  και  οι  τυχόν 

Υποπρομηθευτές και Υπεργολάβοι του αναδόχου.

2. Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλισμένη.

3. Τα εν  λόγω Ασφαλιστήρια  δε  δύνανται  να  ακυρωθούν,  τροποποιηθούν  ή  λήξουν 

χωρίς  τη  γραπτή  με  συστημένη  επιστολή  πριν  από  τριάντα  (30)  ημέρες,  σχετική 

ειδοποίηση  της  Ασφαλιστικής  Εταιρείας,  τόσο  προς  τον  ανάδοχο,  όσο  και  προς  τη 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

4. Ο ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) για τις απαιτήσεις 

της από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που έχει καταβάλλει, υποχρεώνεται να ζητήσει από 

τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο και στα 

άλλου τύπου Ασφαλιστήρια που καλύπτουν το ίδιο το έργο τον εξής Ειδικό Όρο :

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του αντικειμένου της σύμβασης 

της προμήθειας:

α)  Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλλει  στον ανάδοχο τη σχετική με τη 

ζημιά κ.λπ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό 

αυτό συγκατάθεση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

β)  Εφόσον  η  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  αιτιολογημένα  δεν  παρέχει  στην  Ασφαλιστική 

Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση,  η απαίτηση του αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής 

Εταιρείας  για  την  καταβολή  της  αποζημίωσης  εκχωρείται  στη  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ) 

αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδική ή άλλου είδους εντολή ή εξουσιοδότηση 

από τον ανάδοχο) και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τώρα και υποχρεώνεται να 

καταβάλλει τη σχετική αποζημίωση στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) μετά από αίτησή της.

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) κατά κανένα 

τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 

σύμβαση που έχει συνάψει με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

3. Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Στα  Ασφαλιστήρια  Συμβόλαια  που  υποχρεούται  να  συνάψει  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να 

περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1.1. Ειδικοί Όροι

Το  ασφαλιστήριο  ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ,  θα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  το 

αργότερο  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  στη  Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES), φυλάσσονται στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία.

1.2. Αντικείμενα Ασφάλισης
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α) Η συνολική συμβατική αξία του έργου.

Η  ασφαλιστική  αυτή  κάλυψη  θα  παρέχεται  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας,  ζημιάς  ή 

καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρω βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης 

από λανθασμένη μελέτη (FAULTI DESIGN), λανθασμένη κατασκευή (MANUFACTURER’S 

RISK),  ελαττωματικά υλικά,  λανθασμένη εργασία,  κ.λπ.,  με  εξαίρεση τους κινδύνους που 

συνήθως εξαιρούνται  και  δεν καλύπτονται  από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ.  πόλεμος,  εισβολή,  ανταρσία,  λαϊκή  εξέγερση,  επανάσταση,  κατάσχεση, 

μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λπ.).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την 

αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία του έργου 

και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υποασφαλίσεως.

β)  Οι  μόνιμες,  μη  μόνιμες  ή  και  προσωρινές  εργοταξιακές  εγκαταστάσεις  του  αναδόχου 

καθώς επίσης και ο εν γένει εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες υλοποίησης 

της  σύμβασης  της  προμήθειας.  Η  ασφαλιστική  αυτή  κάλυψη  θα  παρέχεται  έναντι 

οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς κ.λπ., που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή 

και τυχαία περιστατικά.

γ)  Τα κάθε  είδους  υλικά  που  τυχόν  χορηγηθούν  από  τη  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  για  να 

ενσωματωθούν στο έργο.

1.3. Διάρκεια Ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη της σύμβασης και θα λήγει με τη λήξη 

της σύμβασης.

2. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων

2.1. Ειδικοί Όροι

Το  Ασφαλιστήριο  Αστικής  Ευθύνης  έναντι  τρίτων  θα  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  το 

αργότερο  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  στη  Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης (COVER NOTES), φυλάσσονται στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία.

2.2. Αντικείμενο Ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του αναδόχου, έναντι Τρίτων και οι  

Ασφαλιστικές  υποχρεώνονται  να  καταβάλουν  αποζημιώσεις  σε  τρίτους  για  σωματικές 

βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο ανάδοχος, 

καθ’ όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών που εκτελεί, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και 

εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

Ειδικότερα στα Ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής :

α)  Η  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  το  εν  γένει  Προσωπικό  της  και  οι  συνεργάτες  της  με  το 

προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις 

της διασταυρωμένης ευθύνης έναντι αλλήλων (GROSS LIABILITY).

β) Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά 

του αναδόχου ή της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που 

η  βλάβη  και  η  ζημιά  οφείλεται  σε  πράξη  ή  παράλειψή  τους,  για  βλάβη  ή  ζημιά  που 

καλύπτεται  από το  Ασφαλιστήριο  Αστικής  Ευθύνης έναντι  Τρίτων και  θα καταβάλει  κάθε 
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ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα 

στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

γ)  Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(ΟΤΑ), των συμβούλων, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους,  στην περίπτωση 

που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.

δ)  Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) 

(ευθύνη προστήσαντος).

2.3. Όρια Αποζημίωσης

Τα όρια  αποζημίωσης  για  τα  οποία  θα  πραγματοποιείται  η  ασφάλιση  σε  ένα  αυτοτελές 

Ασφαλιστήριο  Αστικής  Ευθύνης  έναντι  Τρίτων  πρέπει  να  είναι,  κατά  περιστατικό,  τα 

ακόλουθα :

α) Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των αξιώσεων για 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ΄ άτομα και ατύχημα 45.000 €.

β) Σωματικές  βλάβες ή και  θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του 

αριθμού των παθόντων 150.000 €.

γ) Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου 

γεγονότος  ανεξαρτήτως  του  αριθμού  των  τυχόν  ζημιωθέντων  τρίτων  εξ  αυτού  ως  και 

ζημιωθέντων αντικειμένων 45.000 €.

δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης  300.000 €. Σε 

περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί κάτω του ποσού 300.000 

€  (λόγω  επέλευσης  ζημιογόνων  γεγονότων  και  καταβολής  από  τους  ασφαλιστές  των 

αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ τόσο η σύμβαση Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) - αναδόχου όσο 

και το σχετικό Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης του αναδόχου έναντι Τρίτων εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε ισχύ, ο ανάδοχος για να μη μένει υποασφαλισμένος, οφείλει να φροντίζει για 

την  άμεση  συμπλήρωση  του  ανώτατου  ορίου  ευθύνης  των  ασφαλιστών  του  κατά  το 

αντίστοιχα μειωμένο ποσό, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστικών να είναι 

συνεχώς  300.000  €,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  υποχρέωσης  του  αναδόχου  για 

ασφάλιση της αστικής ευθύνης του έναντι τρίτων.

Τα ποσά των παραγράφων α, β, γ, δ, μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και μετά 

από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΡΙΤΩΝ, τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να 

είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση.

2.4. Διάρκεια Ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη της σύμβασης και θα λήγει με τη λήξη 

της σύμβασης.

Μετά τη λήξη της σύμβασης, εάν προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης 

σχετικής  με  το  έργο,  η  οποία  εμπίπτει  στα  πλαίσια  των  συμβατικών  υποχρεώσεων του 

αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να 

φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με 

τους ίδιους όρους κ.λπ.,  όπως και  στην αρχική του ασφάλιση και  με διάρκεια τόση, όση 

χρειάζεται για την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ.

Συγγραφή Υποχρεώσεων 19



Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

3. Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

3.1 Ειδικοί Όροι

Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία (15) ημέρες πριν από 

την έναρξη μεταφορών και θα φυλάσσεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

3.2. Αντικείμενο Ασφάλισης

Με την  ασφάλιση αυτή θα  καλύπτεται  η  συνολική  αξία  των μεταφερόμενων εξοπλισμών 

(εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.), προέλευσης εξωτερικού ή και εσωτερικού, καθώς και των 

εξοπλισμών ιδιοκτησίας της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ) που θα μεταφέρονται  με  ευθύνη του 

αναδόχου για  τους  μεταφορικούς  κινδύνους.  Οι  εξοπλισμοί  αυτοί  θα ασφαλίζονται  ΚΑΤΑ 

ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

3.3. Διάρκεια Ασφάλισης

Οι μεταφερόμενοι εξοπλισμοί θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από 

οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο 

του έργου.

4. Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ κ.λπ.

4.1. Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν 

αυτοκινούμενα οχήματα (Ν. 489/76).

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του αναδόχου για ζημιές κ.λπ. που 

θα  προκληθούν  σε  τρίτους  από  τα  οχήματα,  μηχανήματα  έργου  κ.λπ.,  που  θα 

χρησιμοποιηθούν  από  αυτόν  για  τις  ανάγκες  του  έργου,  είτε  ανήκουν  σε  αυτόν,  είτε  σε 

τρίτους,  είτε  στο  προσωπικό  του,  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  της  Ελληνικής 

Νομοθεσίας (Ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την 

ισχύουσα Νομοθεσία. Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής:

Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο ανάδοχος 

ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του 

ζητηθούν. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επιδείξει τα εν 

λόγω  Ασφαλιστήρια  ή  σε  περίπτωση  που  τα  Ασφαλιστήρια  είναι  ελλειπή  ή  παρέχουν 

ανεπαρκή  κατά  το  Νόμο  κάλυψη,  δικαιούται  να  απαγορεύει  την  είσοδο,  έξοδο  και 

οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του έργου.

4.2. Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν 

Εργαλεία.

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα 

κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα,  μηχανήματα έργου κ.λπ. που θα 

χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία  για  την  εκτέλεση εργασιών στην  περιοχή του 

έργου.

Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι  όροι και προϋποθέσεις κ.λπ. είναι οι  

αυτοί που ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων.

Εξαιρείται ο όρος: Η Υπηρεσία είναι συνασφαλισμένη.

5. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις :
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5.1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

Ειδικότερα για  το  ημεδαπό προσωπικό απαιτείται,  σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία 

ασφάλιση στο ΙΚΑ ή σε άλλο Οργανισμό Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ανάλογα με την 

ειδικότητα.

Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση, που να προβλέπεται δηλαδή 

από την Εργατική Νομοθεσία της Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει 

στις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ο ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, 

πρέπει οπωσδήποτε, να υποβάλει έγκαιρα στην αρμόδια Υπηρεσία του Εργοδότη, όλα τα 

αναγκαία  δικαιολογητικά  ασφάλισης  του  εν  γένει  εργατοτεχνικού  και  υπαλληλικού 

προσωπικού του.

5.2. Ασφάλιση Συμβούλων ή Συνεργατών του Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του 

που θα ασχοληθούν για τις ανάγκες του έργου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος πρέπει να 

μεριμνήσει  για  την  Ασφάλιση  των  συμβούλων  ή  συνεργατών  του,  ημεδαπών  ή  και 

αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής 

του.

Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του αναδόχου 

για τους οποίους έχουν γίνει ήδη ανάλογες ασφαλίσεις στην χώρα τους, οι οποίες ισχύουν 

για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν την Ελληνική Νομοθεσία.

Ο  ανάδοχος  έχει  την  ευθύνη  της  φύλαξης  και  παρακολούθησης  των  αντίστοιχων 

Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των ασφαλίσεων αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι  πράγματι  οι  Σύμβουλοι, 

συνεργάτες  του  κ.λπ.,  είναι  ασφαλισμένοι  έναντι  κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων.  Οι 

υπεύθυνες αυτές Δηλώσεις φυλάσσονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 19ο: Φόροι – Κρατήσεις – Τέλη – Δασμοί

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, 

δασμούς  και  κρατήσεις  υπέρ  του  Δημοσίου  ή  τρίτων  που  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  του 

διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

Αν  μετά  τη  μέρα  του  διαγωνισμού  επιβληθούν  νέοι  φόροι,  τέλη  και  κρατήσεις  ή 

τροποποιηθούν  ή  καταργηθούν  άλλοι  που  ισχύουν,  το  αντίστοιχο  ποσό  πληρώνεται 

επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου, με πιστοποίηση ή 

αφαίρεση του ποσού που πράγματι πληρώνεται επί πλέον ή λιγότερο, χωρίς επιβάρυνση 

από κρατήσεις.

Άρθρο  20ο:  Ρήτρες  -  Κυρώσεις  –  Καταλογισμοί  -  Πρόστιμα  –  Έκπτωση 
Αναδόχου

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον ανάδοχο 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης 
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καλής λειτουργίας και η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου αναφέρονται αναλυτικά 

στα άρθρα 14, 30, 34, 35 και 36 της Προκήρυξης.

Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του αναδόχου η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 

Α.Ε. (ΟΤΑ)  διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα μπορούσε να υποστεί από την εκπρόθεσμη παράδοση 

των εξοπλισμών ή την παραβίαση των όρων της σύμβασης. 

Άρθρο 21ο: Παραλαβή

Η  παραλαβή  των  εξοπλισμών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  που  αναφέρονται 

αναλυτικά στα άρθρα 30, 31 και 32 της Προκήρυξης.

Άρθρο 22ο. Έλεγχος – Εκπαίδευση προσωπικού

1. Στην τιμή που προσφέρει ο ανάδοχος περιέχονται ενσωματωμένα οι δοκιμές, οι έλεγχοι, η 

δοκιμαστική λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), 

όπως και όπου περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

2. Ο ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει έγκαιρα στο προσωπικό της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) 

στη χρήση, στο χειρισμό και τη συντήρηση των εξοπλισμών που θα παραδώσει.

Άρθρο 23ο: Ηλικία Προσφερόμενων Ειδών

Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, αχρησιμοποίητος, κατασκευής του 

2010 ή 2011.

Άρθρο 24ο: Σχέδια - Οδηγίες

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν την οριστική παραλαβή, να συντάξει με δαπάνες του 

και να παραδώσει σε δύο (2) αντίτυπα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία:

1. Κατασκευαστικά  σχέδια  των  διατάξεων  του  εξοπλισμού,  όπως  ακριβώς  αυτές 

εκτελέστηκαν  (AS  BUILD),  που  να  περιλαμβάνουν  και  σχέδια  κάτοψης,  όπου  θα 

σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των πάσης φύσεως εξοπλισμών και 

δικτύων.

2. Μητρώο των εξοπλισμών που έχει εγκαταστήσει που θα περιλαμβάνει:

α) Τον τύπο των μηχανημάτων και στοιχεία πινακίδας.

β) Πλήρεις και λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού και λειτουργίας.

γ) Έτος κατασκευής του μηχανήματος.

δ) Οδηγίες περιοδικής συντήρησης με πίνακα ανταλλακτικών του μηχανήματος.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει εις διπλούν και στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα, δυο (2)  

ημέρες μετά την λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ένα λεπτομερές και πλήρες Εγχειρίδιο 

Επιθεώρησης  και  Συντήρησης.  Οι  βαθμοί  λεπτομέρειας  και  πληρότητας  θα  πρέπει  να 
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ικανοποιούν τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά τα παρακάτω:

α) Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά εξοπλισμό, κ.λπ., για 

όλους τους εξοπλισμούς.

β) Τεύχος οδηγιών για τους ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο μέλλον.

γ) Τεύχος οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων εξοπλισμών.

Άρθρο 25ο:Επικοινωνία – Αλληλογραφία

Όλες οι μεταξύ της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και του προμηθευτή συνεννοήσεις είτε αφορούν 

την παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, 

γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο.

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα 

από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 43/23-05-2011 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
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