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Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισµοί 
 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών χειροδιαλογής των 

αστικών στερεών αποβλήτων (σύµµεικτων και ανακυκλωσίµων υλικών από το 

Πρόγραµµα ∆ιαλογής στην Πηγή) και συλλογής µικροαπορριµµάτων από τους 

εξωτερικούς χώρους στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης 

και στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων στη θέση «Κορακιά» της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ακρωτήριου του ∆ήµου Χανίων και υπηρεσιών συλλογής στερεών αποβλήτων 

(σύµµεικτων απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών και ογκωδών αντικειµένων) στα 

όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

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: 
• 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 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 7 της 

Προκήρυξης 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. 
• 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 Η 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). 

• ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η ∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆Ε∆ΙΣΑ 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. 
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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 καθορίζεται 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 – ∆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 

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 30 της Προκήρυξης. 
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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 6ο: Παραλαβή 
 

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

αναλυτικά στο άρθρο 29 της Προκήρυξης. 

 
Άρθρο 7ο: 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 8ο: 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. 
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