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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 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.
• 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 σε αυτό.
• ΕΡΓΟ: Οι προμήθειες εξοπλισμών και οι εργασίες τοποθέτησης/εγκατάστασης αυτών για
το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 1: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος
Υποδοχής και Ανάμιξης Υλικών προς Κομποστοποίηση και Μεταφορικών Ταινιών», 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 του
υπόψη

έργου.

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).
• ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.
(ΟΤΑ).
• ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του
έργου 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 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.
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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 13 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
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι κατά μέγιστο ενενήντα (90) ημερολογιακές
ημέρες και αρχίζει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 της Προκήρυξης. Ως χρόνος
εκτέλεσης της σύμβασης νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο εξοπλισμός έχει παραθοδεί και ο
εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί/εγκατασταθεί, τεθεί σε λειτουργία και υποστεί με επιτυχία τη
προβλεπόμενη από το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών δοκιμαστική λειτουργία.

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 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,
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• 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.

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 έργου.
• Την Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, Η/Μ εξοπλισμού κ.λπ.
• Τις συνθήκες του έργου.
• 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
του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και του Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων από τον Εργοδότη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
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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
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 στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει
τυχόν συμπληρωματικές έρευνες, μελέτες κ.λπ για να οριστικοποιηθεί ο τρόπος
τοποθέτησης/εγκατάστασης των προμηθευόμενων εξοπλισμών. 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,
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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.

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
του

εξοπλισμού

(μηχανήματα,

εγκαταστάσεις

ισχυρών

–

ασθενών

ρευμάτων,

εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.λπ.).
2.

Ο

ανάδοχος

οφείλει

να

μεριμνήσεις

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 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 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.
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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, είτε στον τόπο των
έργων, είτε σε γειτονικές θέσεις με τον τόπο των έργων, 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, το
ατύχημα θα πρέπει να αναφερθεί τηλεφωνικά στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κατά τα
λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4.

Σε περίπτωση ατυχήματος, 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, 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.
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 του έργου 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 στο έργο 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
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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 στο έργο,
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.

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

Συγγραφή Υποχρεώσεων

7

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
• 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 δαπάνες για την κατάρτιση ειδικών μελετών που αφορούν ή την εγκατάσταση του
εξοπλισμού ή βοηθητικές κατασκευές (π.χ. ικριώματα).
• 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 εγκατάσταση 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 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 και
Παραλαβής στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι υπό τους οποίους θα γίνεται η χρήση των
εξοπλισμών αυτών.

Άρθρο 14ο: Καθαρισμός της Περιοχής του Έργου
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 του έργου 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 του έργου.
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
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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
δεν έχει το δικαίωμα αίτησης οποιασδήποτε αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης ή
δυσχερειών που παρουσιάζονται στην εργασία που εκτελεί αυτός.

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 Υπηρεσία, είναι της «καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης
του αναδόχου» και περιλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά του, εφ' όσον δεν
αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα της Αναθέτουσας 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 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 του χρηματοδοτικού μηχανισμού, β) το χρηματοδοτικό μηχανισμό και
γ) το επιλεγμένο μήνυμα από τη Διαχειριστική Αρχή που προβάλλει την προστιθέμενη
αξία της παρέμβασης. Οι ενημερωτικές και μόνιμες αναμνηστικές πινακίδες θα
σχεδιαστούν σύμφωνα με τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που θα δοθούν από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

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 στο έργο 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, 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 το έργο. 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 το έργο, 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 του έργου, 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 του έργου, που θα έκρινε σκόπιμη και
αναγκαία.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί τους χώρους εργασίας 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, που υποδεικνύονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
10. Όλες οι διακινήσεις ή μετακινήσεις του προσωπικού του αναδόχου, μέσα στις
εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίσης και του
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, θα πραγματοποιούνται σε καθορισμένες
διαδρομές και ώρες.
11. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών σε κάθε τμήμα του έργου, ο ανάδοχος έχει
υποχρέωση να απομακρύνει από το τμήμα αυτό αμέσως, όλα τα εργαλεία, μηχανήματα,
συσκευές, υλικά μικροϋλικά, σκουπίδια, ακαθαρσίες κ.λπ., και να εγκαταλείπει το τμήμα
αυτό ελεύθερο από κάθε εμπόδιο, ειδοποιώντας σχετικά τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και
παίρνοντας προστατευτικά μέτρα, με ευθύνη του, για ανοίγματα ή εμπόδια κ.λπ., που θα
παραμείνουν και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές ή ατυχήματα.
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: Φόροι – Κρατήσεις – Τέλη – Δασμοί

Συγγραφή Υποχρεώσεων

11

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

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 19ο: 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
καλής λειτουργίας και η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου αναφέρονται αναλυτικά
στα άρθρα 13, 34, 38, 39 και 40 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 20ο: Παραλαβή
Η παραλαβή των εξοπλισμών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται
αναλυτικά στα άρθρα 35 και 36 της Προκήρυξης.
Η παραλαβή των εξοπλισμών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει
την υποχρέωση του σημείου 3, του άρθρου 34 της Προκήρυξης, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να
προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

Άρθρο 21ο. 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 το προσωπικό της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στη
χρήση, στο χειρισμό και τη συντήρηση των εξοπλισμών που θα παραδώσει.
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Άρθρο 22ο: Ηλικία Προσφερόμενων Ειδών
Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, αχρησιμοποίητος, κατασκευής του
2010 ή 2011, εκτός του αναμίκτη που μπορεί να είναι μεταχειρισμένος υπό τους όρους των
συμβατικών τευχών .

Άρθρο 23ο: 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 εγκαταστάσεων, 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 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
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 λειτουργία των διαφόρων εξοπλισμών.

Άρθρο 24ο: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
κανένας από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

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

Συγγραφή Υποχρεώσεων

13

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 118/31-10-2011 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
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