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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισμοί
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια των εξοπλισμών που
αναφέρονται στο άρθρο 6 της Προκήρυξης.
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 ή τους
αναδόχους.
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 ή των
αναδόχων 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 για το έργο: «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης &
Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων &
Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
(EL0031) - Υποέργο 2: Προμήθεια Τεμαχιστή Ξύλου, Κόσκινου & Αναστροφέα Κόμποστ»,
όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της Προκήρυξης και το οποίο καλείται να εκτελέσει ο
ανάδοχος ή οι ανάδοχοι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
• ΑΝΑΔΟΧΟΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΙ): Ο/οι διαγωνιζόμενος/οι στον/στους οποίο/οποίους θα
ανατεθεί με σύμβαση η εκτέλεση του υπόψη έργου. Επίσης, στους τυχόν νόμιμους
εκπροσώπους τους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό τους
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/των αναδόχου/αναδόχων για την πλήρη
εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως απορρέουν από
τη/τις σύμβαση/συμβάσεις.
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Όλος ο εξοπλισμός, τα είδη, τα υλικά, τα εξαρτήματα,
καθώς και τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύσει ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι.
Οπουδήποτε στα Συμβατικά Τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη
του αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 10.3 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/των σύμβασης/συμβάσεων, ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι
οφείλει/οφείλουν προ ή κατά την υπογραφή της/των σύμβασης/συμβάσεων, να
καταθέσει/καταθέσουν 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 Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι κατά μέγιστο ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει
να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 της Προκήρυξης.

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, οφείλει:
• να εκτελεί με το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό τους απαραίτητους ελέγχους, τις
δοκιμές και τις επιθεωρήσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η προμήθεια υλοποιείται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης και της ισχύουσας Νομοθεσίας,
• να επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την πρόσβαση στους αρμόδιους εκπρόσωπους της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας προκειμένου να επιθεωρήσουν τις εργασίες ή να
παρακολουθήσουν τις εκτελούμενες δοκιμές.
Κάθε δαπάνη που αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των εξοπλισμών, πλην των ελέγχων που
διενεργεί το προσωπικό του Κυρίου του έργου ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
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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, ανεξάρτητα των θέσεων
που γίνεται ο έλεγχος.

Άρθρο 6ο: Μελέτη των Συνθηκών του Έργου
1.

2.

3.

4.

5.

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.
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 τοπικών συνθηκών, χωρίς
ιδιαίτερη αμοιβή ή αποζημίωση.
Οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους αποδέχονται ότι μελέτησαν πλήρως και
έχουν περιλάβει στην Οικονομική Προσφορά τους, τις γενικές και τοπικές συνθήκες
εκτέλεσης της/των σύμβασης/συμβάσεων 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/των σύμβασης/συμβάσεων. 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.
Παράλειψη των διαγωνιζόμενων ή του/των αναδόχου/αναδόχων 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.
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.
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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/τους ανάδοχο/αναδόχους.
2.
Επίσης ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή
παράνομη χρησιμοποίηση εξοπλισμών, υλικών, ή μεθόδων, ή μελετών, ή μηχανημάτων
κ.λπ., που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
3.
Αν ο ανάδοχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο
τρόπο τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική
συμπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) Ο Κύριος του έργου δικαιούται, με μονομερή ενέργειά του, να του παρακρατήσει από
τις πληρωμές του ή να εκπέσει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ποσό που
αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί,
ή συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω
και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει.
β) Ο Κύριος του έργου δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Άρθρο 8ο: Ειδικές Δαπάνες που Βαρύνουν τον/τους Ανάδοχο/Αναδόχους
Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς του/των αναδόχου/αναδόχων αναφέρονται σε
εξοπλισμούς που έχουν παραδοθεί επί τόπου του έργου, τεθεί σε λειτουργία και υποστεί με
επιτυχία τις προβλεπόμενες δοκιμές, 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
μηχανημάτων, δηλ. μισθώματα, απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά καθώς και λόγω
ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβαρύνσεις, δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς
επιτόπου και επιστροφής μηχανημάτων και ασφάλιστρα.
• 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.
• 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 9ο: Χρήση των Προμηθευόμενων Εξοπλισμών πριν την Ολοκλήρωση
της/των Σύμβασης/Συμβάσεων
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
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της/των σύμβασης/συμβάσεων. 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 10ο: Λοιπά Στοιχεία και Δεδομένα - Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων και
Αναδόχου/Αναδόχων
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/των αναδόχου/αναδόχων, 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
Προϊσταμένης Αρχής ή τρίτου φορέα.
4.
Ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι είναι υποχρεωμένος/υποχρεωμένοι με δικές του/τους
δαπάνες και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην κατασκευή
και ανάρτηση μόνιμων αναμνηστικών πινακίδων σε όλους τους υπό προμήθεια
εξοπλισμούς. Στις 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
μόνιμες αναμνηστικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις σχεδιαστικές
λεπτομέρειες που θα δοθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Άρθρο 11ο: Φόροι – Κρατήσεις – Τέλη – Δασμοί
Ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι 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/των αναδόχου/αναδόχων, με
πιστοποίηση ή αφαίρεση του ποσού που πράγματι πληρώνεται επί πλέον ή λιγότερο, χωρίς
επιβάρυνση από κρατήσεις.
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Άρθρο 12ο: Ρήτρες - Κυρώσεις – Καταλογισμοί - Πρόστιμα – Έκπτωση
Αναδόχου/Αναδόχων
Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον/στους
ανάδοχο/αναδόχους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της/των σύμβασης/συμβάσεων, καθώς και
κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και η διαδικασία κήρυξης του/των
αναδόχου/αναδόχων 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/των αναδόχου/αναδόχων
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 13ο: 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 από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης των εξοπλισμών. 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 14ο. Έλεγχος – Εκπαίδευση προσωπικού
1. Στην τιμή που προσφέρει ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι περιέχονται ενσωματωμένα οι δοκιμές,
οι έλεγχοι και η εκπαίδευση του προσωπικού της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), όπως και όπου
περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι οφείλει/οφείλουν να εκπαιδεύσει/εκπαιδεύσουν έγκαιρα το
προσωπικό της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στη χρήση, στο χειρισμό και τη συντήρηση των
εξοπλισμών που θα παραδώσει/παραδώσουν.

Άρθρο 15ο: Ηλικία Προσφερόμενων Ειδών
Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, αχρησιμοποίητος, κατασκευής του
2010 ή 2011.

Άρθρο 16ο: Επικοινωνία – Αλληλογραφία
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Όλες οι μεταξύ της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και του/των προμηθευτή/προμηθευτών
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)

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 119/31-10-2011 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
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