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∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισµοί
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή αφορά την εκµίσθωση εξοπλισµού χωµατουργικών
εργασιών (µε χειριστή) για το Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στη θέση
«Κορακιά» της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακρωτήριου του ∆ήµου Χανίων και την εκτέλεση
εργασιών ιλύος.
Η 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 παροχής των υπηρεσιών 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 µε τα Παραρτήµατά της 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 ή
ένωση παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξία) 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.
• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της
Προκήρυξης και αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών µε
χρήση κατάλληλου εξοπλισµού χωµατουργικών εργασιών και κατάλληλου
προσωπικού του αναδόχου, την οποία καλείται να υλοποιήσει ο ανάδοχος, σύµφωνα
µε τους όρους της Σύµβασης.
• ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα ανατεθεί µε Σύµβαση η παροχή των
υπηρεσιών. Επίσης, τους τυχόν νόµιµους εκπροσώπους του, κατάλληλα
εξουσιοδοτηµένους να ενεργούν για λογαριασµό του κατά την διάρκεια εκτέλεσης της
παροχής των υπηρεσιών.
• ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η
∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).
• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).
• ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Α.Ε.
(ΟΤΑ).
• ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Η συνολική αµοιβή του αναδόχου για την πλήρη παροχή των
υπηρεσιών που προβλέπονται και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως
απορρέουν από τη Σύµβαση .
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Όλος ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος.
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Άρθρο 2ο: Συµβατικά Στοιχεία της Παροχής των Υπηρεσιών - Σειρά Ισχύος
Τα οριζόµενα σαν Συµβατικά Τεύχη και στοιχεία της παροχής των υπηρεσιών µε βάση
τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση αυτών, 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. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης Υπηρεσιών.

Άρθρο 3ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την εξασφάλιση του Εργοδότη σχετικά µε την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών 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 λήξη της παροχής των
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.

Άρθρο 4ο: 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 Χ.Υ.Τ.Α., όπου θα πραγµατοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών.
• Τις συνθήκες του Χ.Υ.Τ.Α., όπου θα πραγµατοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών.
2. Ο διαγωνιζόµενος µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί για τις
επιτόπιες συνθήκες.
3. 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 τις παρεχόµενες υπηρεσίες ή το κόστος
τους, 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.
4. Παράλειψη των διαγωνιζόµενων ή του αναδόχου για ενηµέρωση τους µε
συγκέντρωση κάθε δυνατής πληροφορίας που αφορά στους όρους αυτούς, δεν τους
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απαλλάσσει από την υποχρέωση, καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη τους για την
πλήρη συµµόρφωση προς τη σύµβαση.

Άρθρο 5ο: 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.
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.

Άρθρο 6ο: Γενικά περί Εργασιών και Μέτρων Ασφαλείας
1. ∆ιευκρινίζεται ότι, προκειµένου περί τήρησης των µέτρων ασφαλείας στην περιοχή
όπου υλοποιείται η παροχή υπηρεσιών 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 παροχής
υπηρεσιών να λάβει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων, όπως επίσης και για την
υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του. Οφείλει επίσης, να
συµµορφώνεται µε τα µέτρα ασφάλειας και υγείας που εφαρµόζονται στο Χ.Υ.Τ.Α.
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
εκτέλεσης των εργασιών, είτε σε γειτονικές θέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση στην
περιοχή όπου υλοποιείται η σύµβαση παροχής υπηρεσιών, 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.
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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 ∆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 όπου υλοποιείται η σύµβαση παροχής υπηρεσών 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 7ο: Ατυχήµατα και Ζηµιές
1. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη η οποία θα
προξενηθεί από εργατικό ατύχηµα σε πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στην
περιοχή όπου υλοποιείται η σύµβαση παροχής υπηρεσιών, 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 όπου υλοποιείται η σύµβαση παροχής υπηρεσιών.
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Άρθρο 8ο: 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 τις εργασίες 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.

Άρθρο 9ο: Ευθύνη του Αναδόχου
1. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εξοπλισµών που θα
χρησιµοποιήσει και κατά συνέπεια και για κάθε δυστύχηµα, ζηµιά ή φθορά κ.λπ., που
θα προκληθεί στην περιοχή υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών 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
παροχής υπηρεσιών, 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 προσωπικού του, έχει την
υποχρέωση να εκτελεί τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που δίνονται πάνω
σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε την υλοποίηση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών.
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 παροχής υπηρεσιών, κάθε
µέλους του προσωπικού του αναδόχου που δεν συµµορφώνεται µε τις εντολές της,
χωρίς από αυτό να δηµιουργείται κανένα δικαίωµα για τον ανάδοχο.
5. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωµα να υποβάλει γραπτά και έγκαιρα προς τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία, κάθε υπόδειξη για την άρτια εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών,
που θα έκρινε σκόπιµη και αναγκαία.
6. 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.
7. ∆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
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µέτρων ασφαλείας στην περιοχή υλοποίησης της σύµβασης παροχής υπηρεσιών,
που υποδεικνύονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
8. 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.
9. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, από
ειδικευµένο προσωπικό.
10. 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 10ο: 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 τις πληρωµές του αναδόχου, µε πιστοποίηση ή
αφαίρεση του ποσού που πράγµατι πληρώνεται επί πλέον ή λιγότερο, χωρίς
επιβάρυνση από κρατήσεις.

Άρθρο 11ο: Ρήτρες - Κυρώσεις – Καταλογισµοί - Πρόστιµα – Έκπτωση
Αναδόχου
Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισµοί και πρόστιµα που µπορούν να επιβληθούν στον
ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και η διαδικασία κήρυξης του
αναδόχου έκπτωτου, αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στο
άρθρο 30 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, για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που θα µπορούσε να υποστεί από την
αντισυµβατική παροχή των υπηρεσιών ή την παραβίαση των όρων της σύµβασης.

Άρθρο 12ο: Παραλαβή
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται
αναλυτικά στο άρθρο 29 της Προκήρυξης.
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Άρθρο 13ο: Επικοινωνία – Αλληλογραφία
Όλες οι µεταξύ της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και του αναδόχου 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
κανένας από τα συµβαλλόµενα µέρη να τις επικαλεσθεί µε οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 14ο: Περιεχόµενο τιµών
Στις τιµές της προσφοράς νοούνται ότι περιλαµβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την
παροχή των υπηρεσιών ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
όπως προδιαγράφεται στα συµβατικά τεύχη.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό 113/06-12-2013 (Α∆Α: ΒΛΓΛΟΡ26-85Γ)
Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ
(ΟΤΑ)
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