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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισμοί 
 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή των υπηρεσιών που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 της υπ΄ αρ. 07/2016 Διακήρυξης, στον τόπο και χρόνο που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 της υπ΄ αρ. 07/2016 Διακήρυξης. 

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 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: 
• ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της 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 ή 

ένωση παρόχων υπηρεσιών (ή Κοινοπραξίας) 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 

υπ΄ αρ. 07/2016 Διακήρυξης και αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών με χρήση προσωπικού του αναδόχου, την οποία καλείται να 

υλοποιήσει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 
• ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 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. 

• ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Η ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η 

Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 
• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

• ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ 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. 

•  
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 
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ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται 

ως εξής: 

1. Η Σύμβαση. 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών. 

4. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
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 13 της υπ΄ αρ. 07/2016 Διακήρυξης - 

το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

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: Φόροι – Κρατήσεις – Τέλη – Δασμοί 
 

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

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

του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τη ΔΕΔΙΣΑ 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 5ο: 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 29 της υπ΄ αρ. 07/2016 Διακήρυξης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του Αναδόχου η ΔΕΔΙΣΑ 

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.  
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Άρθρο 6ο: Παραλαβή 
 

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

αναλυτικά στο άρθρο 28 της υπ΄ αρ. 07/2016 Διακήρυξης. 

 
Άρθρο 7ο: Επικοινωνία – Αλληλογραφία 
 

Όλες οι μεταξύ της ΔΕΔΙΣΑ 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 8ο: Περιεχόμενο τιμών 
 

Στις τιμές της προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 

παροχή των υπηρεσιών ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

όπως προδιαγράφεται στα συμβατικά τεύχη. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθμό 79/13-07-2016 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ 
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