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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 των 

εξοπλισµών αυτών. 

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.  
• ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: 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 (Αναθέτουσας Αρχής) 

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: Η προµήθεια εξοπλισµού και οι εργασίες τοποθέτησης/εγκατάστασης του 

εξοπλισµού αυτού για το έργο: «Εκσυγχρονισµός και επέκταση συστήµατος 

διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νοµού Χανίων - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προµήθεια 

και εγκατάσταση εξοπλισµού για τον εκσυγχρονισµό της Μηχανικής ∆ιαλογής 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. 
• ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 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. 

• ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ή ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ): Η ∆ιαδηµοτική 

Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 
• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

• ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ): Η ∆ιεύθυνση Τεχνικής 

Υπηρεσίας της ∆Ε∆ΙΣΑ 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. 
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• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Όλος ο εξοπλισµός, τα είδη, τα υλικά, τα 

εξαρτήµατα, καθώς και τα ανταλλακτικά που θα προµηθεύσει και εγκαταστήσει / 

τοποθετήσει 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. Ο Προϋπολογισµός. 

4. Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου. 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

7.  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 απαιτήσεων των 

συµβαλλοµένων. 

 
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 

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. 

3. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο 

ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες του χρονοδιαγράµµατος 
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υλοποίησης της Προσφοράς του, είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλλει 

στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

4. Η ∆ιευθύνουσα 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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή 

συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.  

7. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι 

προθεσµίες. 

 
Άρθρο 5ο: ∆ιασφάλιση 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 των 

εξοπλισµών αυτών 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 

∆ιευθύνουσας 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 ή εξουσιοδοτηµένα 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 του εξοπλισµού 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, ανεξάρτητα των θέσεων που γίνεται ο 

έλεγχος, σε καµία περίπτωση δεν συνιστά παραλαβή εξοπλισµού ή/και εργασιών, η 

οποία γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 31 της Προκήρυξης. 
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 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που θα παρακολουθήσουν τους ελέγχους αυτούς.  

Επί πλέον, στη φάση υπογραφής της σύµβασης και εφόσον δεν διαθέτει ISO 9001, ISO 

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

διαπιστευµένο Οίκο, της αποδοχής της ∆ιευθύνουσας 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 εξολοκλήρου 

τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στη ∆ιευθύνουσα 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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

- Τα εργαστήρια ελέγχου. 
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- Τους υπεύθυνους µηχανικούς του αναδόχου και του ΟΠΕ. 

- Κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. 

Ο χρονικός καθορισµός των παραπάνω δραστηριοτήτων θα βρίσκεται σε συσχετισµό µε 

το Χρονοδιαγράµµατα Υλοποίησης. 

Το παραπάνω Σχέδιο δοκιµών και ελέγχων θα υποβάλλεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

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

έναρξη των αντίστοιχων εργασιών / παραγγελιών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα έχει 

δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες για να εγκρίνει, µε ή χωρίς παρατηρήσεις, το Σχέδιο 

∆οκιµών και Ελέγχων. 

Η παρέλευση του χρονικού τούτου διαστήµατος χωρίς ανταπόκριση της ∆ιευθύνουσας 

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

έγκριση ή µη απάντηση της ∆ιευθύνουσας 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 ∆ιευθύνουσα 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 ∆ιασφάλιση Ποιότητας. 

Ο κύριος του έργου θα ασκήσει δια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (και των Συµβούλων 

του) ποιοτικό έλεγχο (quality control) των υλικών και εξοπλισµού / εργασιών και έλεγχο 

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

Έτσι ο ανάδοχος υποχρεούται : 

- Να θέτει εγκαίρως υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας κάθε στοιχείο που αφορά 

ελέγχους υλικών ή εξοπλισµών / εργασιών και τα συναφή δείγµατα. 

- Να διευκολύνει την άνετη επικοινωνία και συνεργασία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

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

ανάδοχο. 

- Να κοινοποιεί στη ∆ιευθύνουσα 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, κ.λπ. 

που του αποστέλλει η ∆ιευθύνουσα 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε τον ΟΠΕ και να θέσει υπό την έγκριση της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας τη σύµβαση, σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης ΟΠΕ, 

εφόσον απαιτείται η συνεργασία του ΟΠΕ µε τον ανάδοχο. 
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Η ∆ιευθύνουσα 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. 

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 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, στις δοκιµές που απαιτούνται, προκειµένου να αποδειχθεί η 

σωστή λειτουργία και άριστη ποιότητα των εξοπλισµών. Ο αριθµός και οι τύποι των 

δοκιµών για τους εξοπλισµούς θα προταθούν από τον ανάδοχο και τον ΟΠΕ (εφόσον 

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

της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Αν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, πληµµέλεια, 

έλλειψη, πραγµατικό ελάττωµα, κακή ποιότητα υλικών κ.λπ. ολοκλήρων των εξοπλισµών 

ή τµηµάτων τους, ο ανάδοχος υποχρεούται εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε άµεση 

επισκευή, συµπλήρωση, αποκατάσταση, αναπλήρωση, άλλως σε πλήρη αντικατάσταση 

και στη συνέχεια επανάληψη των δοκιµών µέχρις ότου τα αποτελέσµατα κριθούν 

ικανοποιητικά από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα 

συνεχούς ελέγχου των εξοπλισµών. 

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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τα αναγνωρισµένα εργαστήρια µε τα οποία προτίθεται να 

συνεργαστεί. Από αυτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει αυτά µε τα οποία θα 

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

από τα οποία, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, θα µπορεί να προσκαλεί τους αρµόδιους 

επιστήµονες επί τόπου του έργου, κάθε φορά που θα αναφύονται σχετικά προβλήµατα 

για την επίλυσή τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε 

όλη την διάρκεια εκτέλεσης των δοκιµών. 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών που προαναφέρθηκαν, υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία µέσα σε δύο ηµέρες από την ολοκλήρωση της δοκιµής. 
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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 ∆ιεθνή 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. 

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

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

φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες 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. 

4. Επισηµαίνονται οι δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν λόγω της λειτουργίας 

του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης και του Χώρου 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων από τον Εργοδότη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύµβασης, για τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερωθεί µε δική του επιµέλεια 

και να τις λάβει υπόψη 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 δύνανται 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 του, ακόµα και αν αυτά περιέχονται στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού ή 

χορηγούνται από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κατόπιν αιτήσεως των διαγωνιζοµένων. 

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

συγκέντρωση κάθε δυνατής πληροφορίας που αφορά στους όρους αυτούς, δεν τους 

απαλλάσσει από την υποχρέωση, καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη τους για την 

πλήρη συµµόρφωση 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, κ.λπ για να οριστικοποιηθεί ο 

τρόπος τοποθέτησης/εγκατάστασης των προµηθευόµενων εξοπλισµών. Επίσης, 

οφείλει να έχει συµπεριλάβει όλα αυτά στην Οικονοµική Προσφορά του. 
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8. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν µε δική τους επιµέλεια 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, 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 

∆ιπλώµατα 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. Στην 

περίπτωση αυτή αποκλειστικά υπεύθυνος για την κάθε είδους αποζηµίωση τρίτων 

δικαιούχων των σχετικών διπλωµάτων είναι ο ανάδοχος, ο οποίος οφείλει να 

καταβάλει στον Κύριο του Έργου, οιοδήποτε ποσό κληθεί αυτός να καταβάλει ως 

αποζηµίωση, πρόστιµο κλπ. σε τρίτους, καθώς και να αποκαταστήσει κάθε είδους 

ζηµία καθώς και ηθική βλάβη που αυτή υπέστη κατά τα κατωτέρω οριζόµενα. 

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

τρόπο τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη του αυτή θεωρείται αντισυµβατική 

συµπεριφορά προς τον Κύριο του έργου 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 - ∆ικτύων 
 

1. Ο ανάδοχος οφείλει µε δική του επιµέλεια να µελετήσει τη θέση όλων των 

υφισταµένων εγκαταστάσεων και δικτύων στην περιοχή που θα πραγµατοποιηθούν 

οι εργασίες τοποθέτησης/εγκατάστασης 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. 
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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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η δε διάρκεια της 

διακοπής θα είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 
Άρθρο 9ο: Γενικά περί Εργασιών και Μέτρων Ασφαλείας 
 

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

του εργοστασίου όπου υλοποιεί τη σύµβαση προµήθειας των υποδεικνυοµένων από 

τη ∆ιευθύνουσα 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. 

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 ∆ιευθύνουσα 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 ∆ιευθύνουσα 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. 

Ακόµα, αν προξενήθηκε θάνατος ή σοβαρές σωµατικές βλάβες ή σοβαρές ζηµιές µε 

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

στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και να γίνει η ενηµέρωση των κατά νόµο αρµοδίων 

Αρχών, 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 
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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 ∆ιευθύνουσα 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 

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 ∆ιευθύνουσας 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. 

 
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 
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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 (∆.Ε.Η., Τηλέφωνο, Νερό), που τυχόν θα 

απαιτηθούν για τις τυχόν παραπάνω εγκαταστάσεις της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά 

τον ανάδοχο. 

3. ∆εν 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 ∆απάνες 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 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/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 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/εγκατάστασή τους στο έργο 

εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών. 
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• 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 οποιωνδήποτε 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, 

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 ∆ιευθύνουσας 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 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ή από 

άλλους Αναδόχους 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών που δεν 

περιλαµβάνονται στη σύµβαση του και εκτελούνται από συνεργεία της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) ή από άλλους αναδόχους, 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 δεν έχει αξίωση οποιασδήποτε αποζηµίωσης λόγω 

καθυστέρησης ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στην εργασία που εκτελεί αυτός. 
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Άρθρο 16ο: Λοιπά Στοιχεία και ∆εδοµένα - Υποχρεώσεις ∆ιαγωνιζοµένων 
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 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 

∆ιαγωνισµού 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. 

• Αποκατάσταση των διαπιστωµένων παρεκκλίσεων των εξοπλισµών σε περίπτωση 

µη τήρησης των προδιαγραφών των Συµβατικών Τευχών και του Τ.Τ.Π., κατά την 

κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή αντικατάστασή των εξοπλισµών αυτών σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων. 

• 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. 

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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, στην κατασκευή και ανάρτηση ενηµερωτικών 

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 ∆ιαχειριστική Αρχή που 
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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, 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 

∆ιευθύνουσα 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 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

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

προσωπικού, έχει την υποχρέωση να εκτελεί τις εντολές της ∆ιευθύνουσας 

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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

4. Η ∆ιευθύνουσα 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. 

6. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωµα να υποβάλει γραπτά και έγκαιρα προς τη ∆ιευθύνουσα 

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 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, από οποιοδήποτε ποσό έχει να λάβει ο ανάδοχος. 
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9. ∆ιευκρινίζεται 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 ∆ιευθύνουσα 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 ∆ιευθύνουσας 

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 ∆ιευθύνουσα 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. 

∆εν 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 ∆ιευθύνουσα 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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 18ο: Ασφάλιση του Έργου 
 

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 

∆ιαταγµάτων, 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 
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απαλλαγές κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ∆Ε∆ΙΣΑ 

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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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. 

 
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 από τον 

ανάδοχο µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών για το 

υπόψη έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υποπροµηθευτές και Υπεργολάβοι του 

αναδόχου. 

2. Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλισµένη. 



∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 17 

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 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

4. Ο ανάδοχος προκειµένου να εξασφαλιστεί η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για τις απαιτήσεις 

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

από τους ασφαλιστές του αναδόχου 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 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 
β) Εφόσον η ∆Ε∆ΙΣΑ 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

µετά από αίτησή της. 

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κατά 

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

από τη σύµβαση που έχει συνάψει µε τη ∆Ε∆ΙΣΑ 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 ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
1.1. Ειδικοί Όροι 
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο το 

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

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

φυλάσσονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
1.2. Αντικείµενα Ασφάλισης 
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 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 ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ. 
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πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από 

ραδιενέργεια ή ιοντίζουσα 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 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 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για να 

ενσωµατωθούν στο έργο. 

1.3. ∆ιάρκεια 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 ∆ιευθύνουσα 

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

φυλάσσονται στη ∆ιευθύνουσα 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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. 
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δ) Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της ∆Ε∆ΙΣΑ 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 κατ’ 

ελάχιστον 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 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. ∆ιάρκεια 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. 
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3. Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
3.1 Ειδικοί Όροι 
Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (15) ηµέρες πριν 

από την έναρξη µεταφορών και θα φυλάσσεται στη ∆ιευθύνουσα 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 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) που θα µεταφέρονται µε ευθύνη 

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

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ. 

 
3.3. ∆ιάρκεια 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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 

έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. Η ∆ιευθύνουσα 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. 
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5. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαµβάνει δύο (2) περιπτώσεις : 
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.  
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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πράγµατι οι 

Σύµβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ., είναι ασφαλισµένοι έναντι κινδύνων προσωπικών 

ατυχηµάτων. Οι υπεύθυνες αυτές ∆ηλώσεις φυλάσσονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 19ο: Φόροι – Κρατήσεις – Τέλη – ∆ασµοί 
 

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

τέλη, δασµούς και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα 

του διαγωνισµού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τη ∆Ε∆ΙΣΑ 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 

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 
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χρόνου εγγύησης 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 

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

αποκατάστασης 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 ∆Ε∆ΙΣΑ 

Α.Ε. (ΟΤΑ), όπως και όπου περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει έγκαιρα στο προσωπικό της ∆Ε∆ΙΣΑ 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 

όχι πέραν του ενός (1) έτους. 

 
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 ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: 

1. Σχέδια των διατάξεων του εξοπλισµού. 

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

 
Άρθρο 25ο:Επικοινωνία – Αλληλογραφία 
 

Όλες οι µεταξύ της ∆Ε∆ΙΣΑ 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. 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθµό 68/30-07-2013 Απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 


