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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.
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.
• ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: 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 (Αναθέτουσας Αρχής)
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 που
αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων.
• ΕΡΓΟ: Η προµήθεια εξοπλισµού για το έργο: «Εκσυγχρονισµός και επέκταση
συστήµατος διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νοµού Χανίων - Υποέργο 5:
Προµήθεια τεµαχιστή ογκωδών απορριµµάτων και µηχανήµατος τροφοδοσίας του»,
όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της Προκήρυξης και το οποίο καλείται να εκτελέσει ο
ανάδοχος ή οι ανάδοχοι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή των συµβάσεων.
• ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ): Ο/οι διαγωνιζόµενος/οι στον/στους οποίο/οποίους θα
ανατεθεί µε σύµβαση η εκτέλεση του υπόψη έργου. Επίσης, τους τυχόν νόµιµους
εκπροσώπους τους, κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους να ενεργούν για λογαριασµό τους
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.
• ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ή ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (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).
• ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Η ∆ιεύθυνση Τεχνικής
Υπηρεσίας της ∆Ε∆ΙΣΑ 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, ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Όλος ο εξοπλισµός, τα είδη, τα υλικά, τα
εξαρτήµατα, καθώς και τα ανταλλακτικά που θα προµηθεύσει ο/οι
ανάδοχος/ανάδοχοι.
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Οπουδήποτε στα Συµβατικά Τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρµοδιότητα και
ευθύνη του αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 10.3 της παρούσας Σ.Υ.

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. Ο Προϋπολογισµός.
4. Η Οικονοµική Προσφορά του αναδόχου.
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
6. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
7. 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 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 οριστική παραλαβή
του προς προµήθεια εξοπλισµού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
των συµβαλλοµένων .

Άρθρο 4ο: Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι κατά µέγιστο εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες
και αρχίζει να υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 27 της Προκήρυξης.

Άρθρο 5ο: ∆ιασφάλιση 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,
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• να επιτρέπει ανά πάσα στιγµή την πρόσβαση στους αρµόδιους εκπρόσωπους της
∆ιευθύνουσας 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
συµβεβληµένα ή εξουσιοδοτηµένα 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 του εξοπλισµού 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, ανεξάρτητα των θέσεων που γίνεται ο
έλεγχος, σε καµία περίπτωση δεν συνιστά παραλαβή εξοπλισµού, η οποία γίνεται κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 30 της προκήρυξης.

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 ∆ιεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών, Η/Μ εξοπλισµού κ.λπ.
• Τις συνθήκες του έργου.
2. Επαφίεται στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα υφιστάµενα στοιχεία
σχετικά µε τις τοπικές συνθήκες ή/και να προβούν µε δική τους επιµέλεια και ευθύνη,
φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες ή παρατηρήσεις
για την επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισµό των τοπικών συνθηκών,
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή ή αποζηµίωση.
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/των σύµβασης/συµβάσεων και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα τα οποία
κατά οποιοδήποτε τρόπο δύνανται 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 τους, 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/των αναδόχου/αναδόχων για ενηµέρωση τους
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.
5. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν µε δική τους επιµέλεια 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
∆ιπλώµατα 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. Στην
περίπτωση αυτή αποκλειστικά υπεύθυνος για την κάθε είδους αποζηµίωση τρίτων
δικαιούχων των σχετικών διπλωµάτων είναι ο ανάδοχος, ο οποίος οφείλει να
καταβάλει στον Κύριο του Έργου, οιοδήποτε ποσό κληθεί αυτή να καταβάλει ως
αποζηµίωση, πρόστιµο κλπ. σε τρίτους, καθώς και να αποκαταστήσει κάθε είδους
ζηµία καθώς και ηθική βλάβη που αυτή υπέστη κατά τα κατωτέρω οριζόµενα.
3. Αν ο ανάδοχος παραλείψει σκόπιµα ή αθέλητα να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο
τρόπο τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη του αυτή θεωρείται αντισυµβατική
συµπεριφορά προς τον Κύριο του έργου 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 ∆απάνες 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
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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
Ολοκλήρωση της/των Σύµβασης/Συµβάσεων

πριν

την

Ο Κύριος του έργου δικαιούται, µε σύµφωνη γνώµη του αναδόχου, να λάβει υπό την
κατοχή του και να κάνει χρήση οποιωνδήποτε εξοπλισµών έχουν πιστοποιηθεί και
παραληφθεί, ακόµη και πριν τη λήξη της/των σύµβασης/συµβάσεων. Στην περίπτωση
αυτή, συντάσσεται ειδικό κοινό Πρωτόκολλο Παράδοσης, Παραλαβής και Χρήσης στο
οποίο θα αναφέρονται οι όροι υπό τους οποίους θα γίνεται η χρήση των εξοπλισµών
αυτών και οι επιπτώσεις επί των εγγυήσεων καλής λειτουργίας του εξοπλισµού µετά την
ολοκλήρωση της σύµβασης.

Άρθρο 10ο: Λοιπά Στοιχεία και ∆εδοµένα - Υποχρεώσεις ∆ιαγωνιζοµένων
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
∆ιαγωνισµού 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 ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, στην
κατασκευή και ανάρτηση µόνιµων αναµνηστικών πινακίδων του ΕΣΠΑ στον υπό
προµήθεια εξοπλισµό. Στις µόνιµες αναµνηστικές πινακίδες θα αναφέρεται ρητά α) το
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έµβληµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό ταµείο και γ) το επιλεγµένο
µήνυµα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή που προβάλλει την προστιθέµενη αξία της
κοινοτικής παρέµβασης. Οι µόνιµες αναµνηστικές πινακίδες θα σχεδιαστούν
σύµφωνα µε τις σχεδιαστικές λεπτοµέρειες που περιγράφονται στον Κανονισµό
1028/2006, παράρτηµα Ι).

Άρθρο 11ο: Φόροι – Κρατήσεις – Τέλη – ∆ασµοί
Ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι 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/των αναδόχου/αναδόχων,
µε πιστοποίηση του ποσού που πράγµατι πληρώνεται επί πλέον ή λιγότερο, χωρίς
επιβάρυνση από κρατήσεις.

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 14, 29, 33, 34 και 35 της Προκήρυξης.
Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του/των
αναδόχου/αναδόχων η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) διατηρεί το δικαίωµα απαίτησης, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία αποκατάστασης κάθε ζηµιάς που θα µπορούσε να υποστεί
από την εκπρόθεσµη παράδοση των εξοπλισµών ή την παραβίαση των όρων της/των
σύµβασης/συµβάσεων.

Άρθρο 13ο: Παραλαβή
Η παραλαβή των εξοπλισµών θα γίνει σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται
αναλυτικά στα άρθρα 29, 30 και 31 της Προκήρυξης.

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 ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), όπως
και όπου περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
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2. Ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι οφείλει/οφείλουν να εκπαιδεύσει/εκπαιδεύσουν έγκαιρα το
προσωπικό της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στη χρήση, στο χειρισµό και τη συντήρηση των
εξοπλισµών που θα παραδώσει/παραδόσουν.

Άρθρο 15ο: Ηλικία Προσφερόµενων Ειδών
Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα είναι καινούργιος, αχρησιµοποίητος, κατασκευής
όχι πέραν του ενός (1) έτους.

Άρθρο 16ο:Επικοινωνία – Αλληλογραφία
Όλες οι µεταξύ της ∆Ε∆ΙΣΑ 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.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆Ε∆ΙΣΑ
Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό 90/25-08-2014 Απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
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