
 1

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 

Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 
    E-mail:deyam2@otenet.gr 

              
 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   
(Μελέτη παροχής 
υπηρεσιών)    

Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης εγκαταστάσεων 
∆ΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     17/2014 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.800,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο :  Εισαγωγή 
1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εµφανίζονται στις παρενθέσεις) 
Κύριος του Έργου , είναι η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΕΣΒΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Λ) 
Εργοδότης-Αναθέτουσα / Προϊσταµένη Αρχή, είναι το ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
(∆.Σ.) της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
(∆.Ε.Υ.Α.Λ) ή (Π.Α.), που έχει έδρα την πόλη της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, οδός Ελευθερίου 
Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100. 
Ανάδοχος ή Πάροχος Υπηρεσίας (Π.Υ.) , είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή 
κοινοπραξία ή συνεταιρισµός, στο οποίο θα ανατεθεί η παροχή των ζητούµενων 
υπηρεσιών. 
Οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης ή αξία της σύµβασης, η προβλεπόµενη από τη 
σύµβαση αµοιβή του αναδόχου ή παρόχου της υπηρεσίας 
Σύµβαση είναι το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και 
του Αναδόχου, και περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση 
έγκρισης του αποτελέσµατος και στο σχετικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ 
των δύο συµβαλλοµένων µερών. 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση 
των συµβατικών υποχρεώσεων για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο. Το 
αντικείµενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύµβασης παρέχονται στο τεύχος 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ». 
 
 
Άρθρο  20 : Αντικείµενο των εργασιών 
2.1  Αντικείµενο των εργασιών είναι η συντήρηση υποσταθµών (Υ/Σ) µέσης τάσης, 
εγκαταστάσεων ∆.Ε.Υ.Α.Λ, που περιλαµβάνει εργασίες περιοδικού ελέγχου & 
προληπτικής συντήρησης, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους & προϋπολογισµού 
εργασιών 13.800,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.  
2.2 Στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ορίζονται: 

• Το αντικείµενο των εργασιών, συνοπτικά στo 1o κεφάλαιο, (1.1) ενότητα , και 
εξειδικεύεται και µε τις υποχρεώσεις του παρόχου την υπηρεσία στο 2ο 
κεφάλαιο . 

• Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών στο 1ο κεφάλαιο, (1.2) ενότητα. 

• Ο χρόνος εκτέλεσης & η ανάλυση του προϋπολογισµού των εργασιών στο 30 
κεφαλαιο.   
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Άρθρο  30 : Ισχύς συµβατικών στοιχείων 
Τα τεύχη της µελέτης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της παροχής 
υπηρεσίας, κατά σειρά ισχύος είναι (άρθρο 14 του Π∆ 28/80):  

1. ∆ιακήρυξη 
2. Προϋπολογισµός προσφοράς 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Τεχνική έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Άρθρο  40 : Τρόπος παράδοσης των εργασιών 
Από την υπογραφή της σύµβασης, η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται περιοδικά, 
ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής 
της ∆.Ε.Υ.Α.Λ.  Οι εργασίες θα είναι προγραµµατισµένες και έκτακτες. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να ανταποκριθεί σε απαίτηση της ∆.Ε.Υ.Α.Λ , χωρίς καθυστέρηση από 
τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή παροχής υπηρεσίας & να εξυπηρετήσει την 
∆.Ε.Υ.Α.Λ, µε την παραγγελθείσα εργασία εντός µίας (1) ηµέρας το πολύ. Η 
τµηµατική τέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνεται στο υποδειχθέν από  την 
∆.Ε.Υ.Α.Λ σηµείο, µε δική του ευθύνη και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ 
των προτέρων σε αυτόν 
. 
 
Άρθρο  50 : Σύµβαση 
5.1 ∆ιάλυση Σύµβασης 
Ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση µε αποζηµίωση του 
αναδόχου. Ο ανάδοχος µε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών προσδιορίζει τη 
ζητούµενη αποζηµίωσή του. Μπορεί, επίσης, να προσδιορίζει την αποζηµίωση µε 
την οποία συναινεί  ή και τη µαταίωση της διάλυσης. Εφόσον ο ανάδοχος συναινεί 
στη µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονοµικών του 
απαιτήσεων. 
5.2 Παράταση Σύµβασης 
Αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείµενο της σύµβασης για νόµιµους και αποδεκτούς 
λόγους η σύµβαση παραµένει σε ισχύ ακόµα και όταν έχει ολοκληρωθεί η 
ηµερολογιακή προθεσµία, µέχρι την ολοκλήρωση του αντικειµένου των εργασιών. 
5.3 Λύση Σύµβασης 
Ο κύριος του έργου-εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως τη 
σύµβαση, αν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, αν αυτός τελεί υπό 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κλπ. Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται 
αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης, ενώ πτώχευση µέρους σύµπραξης ή κοινοπραξίας 
συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος µετά  από έγκριση 
της προϊσταµένης αρχής. 
5.4 Λήξη της Σύµβασης 
Η λήξη της σύµβασης πιστοποιείται µε τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του 
αναδόχου που εκδίδεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής 
εργασιών, όπου βεβαιώνεται ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις 
εντός του χρόνου ισχύος της σύµβασης. Η παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή , 
γίνεται εντός δύο µηνών από την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης εκτέλεσης των 
εργασιών. Η παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή γίνεται εντός δύο µηνών από την 
έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών. Παράλληλα, 
συντάσσεται και το πρωτόκολλο παραλαβής. 
Μετά την απόφαση παραλαβής των εργασιών οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
επιστρέφονται στον ανάδοχο. 
Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής των εργασιών, µε σταδιακή αποδέσµευση των 
εγγυήσεων, µετά από αίτηση του αναδόχου και µε τη σύµφωνη γνώµη του κυρίου 
του έργου. 
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Άρθρο  60 : Επίβλεψη των εργασιών 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε το αρµόδιο τµήµα θα παρακολουθεί συστηµατικά και θα 
ελέγχει την πρόοδο των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και την εξέλιξη της 
σύµβασης. Ο πάροχος των υπηρεσιών τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της τεχνικής 
υπηρεσίας της ∆ΕΥΑΛ και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών 
θα δίνονται αποκλειστικά από το τµήµα Η/Μ εγκαταστάσεων. Η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύει τη χρήση κάθε υλικού, εργαλείου, 
µηχανήµατος ή προσώπου κρίνει ακατάλληλο για την χρήση του ή δεν παρέχει 
ασφάλεια στο έργο, τις εργασίες και το εργατοτεχνικό προσωπικό. 
 
Άρθρο  70 : Προσωπικό εκτέλεσης εργασιών 
7.1 Προσωπικό εργασιών 
Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο και µε 
τη σχετική εµπειρία από τις ιδιαιτερότητες των εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να απασχολεί στο συνεργείο του ανάλογο αριθµό εξειδικευµένου προσωπικού και 
τεχνικών µέσων. Η  απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προσωπικού 
κατ΄άτοµο είναι υποχρέωση του αναδόχου. 
7.2 Επαρκές προσωπικό 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθεται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που 
αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του.  
7.3 Ετοιµότητα προσωπικού 
Ο ανάδοχος θα είναι σε ετοιµότητα για αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος, επί 24ώρου 
για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, να επεµβαίνει οποιανδήποτε στιγµή απαιτηθεί 
από την  αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ (τµήµα Η/Μ εγκαταστάσεων) ή τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. 
7.4 Συµµόρφωση προσωπικού 
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού του 
αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η ∆ΕΥΑΛ έχει 
το δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση του. 
 
Άρθρο  80 : Ατυχήµατα-ζηµιές 
Το προσωπικό που σχετίζεται µε τη σύµβαση πρέπει να είναι ασφαλισµένο, µε 
ευθύνη του αναδόχου.  
Σε περίπτωση ατυχήµατος προσωπικού του αναδόχου, ο κύριος του έργου δεν 
επιβαρύνεται µε σχετική ευθύνη και αποζηµιώσεις.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προβεί σε ζηµιές της εγκατάστασης, έργων κοινής 
ωφέλειας, ξένης περιουσίας, µεταφορικών µέσων ο κύριος του έργου δε φέρει καµία 
ευθύνη και δεν µπορεί να επιβαρυνθεί µε σχετική αποζηµίωση. 
Οι ζηµιές που προκαλούνται από αµέλεια πρέπει να επανορθώνονται άµεσα από τον 
ίδιο και µε δική του επιβάρυνση. Αν για έκτακτους λόγους αποκατασταθούν αυτές οι 
βλάβες από τον κύριο του έργου, το κόστος της αποκατάστασης θα βαρύνει τον 
ανάδοχο. 
Οι ζηµιές που προκαλούνται από το προσωπικό του κυρίου του έργου ή οφείλονται 
σε παραλείψεις που βαρύνουν τον ίδιο. 
 
Άρθρο  90 : Πληρωµές 
Η προσφερόµενη κατ΄αποκοπή τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη 
τη διάρκεια της εργασίας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η 
πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των 
εργασιών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως 
προς την ποιότητα και καταλληλότητα των εργασιών (άρθρο 54 παρ. 1 του Π∆ 
28/80). Επειδή η παροχή των εργασιών θα είναι τµηµατική, θα εκδίδεται τιµολόγιο 
του αναδόχου σε µηνιαία βάση (άρθρο 54 παρ.1 του Π∆ 28/80). Η ∆.Ε.Υ.Α.Λ 
υποχρεούται να εξοφλήσει τον πάροχο υπηρεσίας µέσα σε διάστηµα 3 µηνών από 



 4

την έκδοση του τιµολογίου και εφόσον προσκοµιστούν-συλλεχθούν τα νόµιµα 
δικαιολογητικά (άρθρο 54 παρ. 3 του Π∆ 28/80, δικαιολογητικά): 
1. Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον καθορισµό των όρων της δηµοπρασίας 
2. Πρακτικά δηµοπρασίας 
3.Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έγκριση των πρακτικών της 
δηµοπρασίας 
4. Η σύµβαση που έχει καταρτιστεί 
5. Πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραµµένο από την αρµόδια επιτροπή 
6. Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής 
7. Η µελέτη της υπηρεσίας 
8. Πρωτότυπο τιµολόγιο προµηθευτή. Σε περίπτωση έκδοσης τιµολογίου παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να είναι θεωρηµένο από την οικεία ∆.Ο.Υ., 
9. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 
10. Κατάσταση πληρωµής σε δύο αντίτυπα, θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της 
Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφονται: το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του 
δικαιούχου, η αρµόδια ∆.Ο.Υ., το συνολικό ποσό της δαπάνης, καθώς και το καθαρό 
πληρωτέο ποσό  στο δικαιούχο, µε ανάλυση των σχετικών κρατήσεων 
11. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ΙΚΑ 
12. Αποδεικτικά κρατήσεων 
 
 
Άρθρο  100 : Εγγυήσεις-Βλάβες 
Ο χρόνος εγγυήσεως της παροχής υπηρεσίας, δηλ. ο χρόνος µετά την παραλαβή 
των εργασιών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε 4 µήνες (άρθρο 65 παρ. 1 
του Π∆ 28/80). Στη σύµβαση που θα καταρτιστεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις σχετικές 
προδιαγραφές της µελέτης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλες από κάθε πλευρά για τη χρήση για 
την οποία τις προορίζει η ∆ΕΥΑΛ. Η ∆ΕΥΑΛ διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα 
ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 
παρόχου υπηρεσίας. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επανεκτελέσει ύστερα από 
αίτηση της ∆ΕΥΑΛ κάθε ποσότητα εργασιών που εκτέλεσε, µέσα σε µία (1) ηµέρα, 
αφότου διαπιστώσει παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες 
επανεκτέλεσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Εφόσον από την ακατάλληλη εργασία 
επήλθε ζηµιά στην ∆ΕΥΑ ή σε τρίτα πρόσωπα, ο πάροχος υποχρεούται να αναλάβει 
όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε µε τις ακατάλληλες 
εργασίες του.   
 
 
 
Άρθρο  110 : Καθυστερήσεις-Ποινικές ρήτρες 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήση την τµηµατική τέλεση των αιτούµενων από την 
∆ΕΥΑΛ εργασιών πέραν της παραπάνω ορισθείσης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα 
της ∆ΕΥΑΛ, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει στη 
∆ΕΥΑΛ σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις, στο συµβατικό προϋπολογισµό για 
κάθε µέρα καθυστερήσεως της τελέσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον 
τρέχοντα λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου 
(άρθρο 53 παρ. 9 του Π∆ 28/80). Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλόµενης σε 
υπαιτιότητα της ∆ΕΥΑΛ ή σε ανωτέρα βία, η προθεσµία παραδόσεως παρατείνεται 
για τόσο χρόνο όσο διαρκεί το από υπαιτιότητα της ∆ΕΥΑ, ή από ανωτέρω βία 
κώλυµα του αναδόχου µη δικαιουµένου καµιάς αποζηµιώσεως για την καθυστέρηση 
αυτή (άρθρο 48 του Π∆ 28/80). Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
εργασιών εξετάζονται και διαπιιστούνται η αποτελεσµατικότητά τους στον χώρο που 
εκτελέστηκαν και τυχόν γενόµενες φθορές, ζηµιές κλπ. λόγω πληµµελούς εργασίας, 
που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεσή τους ή στους παρακείµενους χώρους. Εάν ο 
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ανάδοχος δεν προβεί σε επανεκτέλεση των τυχόν πιο πάνω εργασιών δικαιούται η 
∆ΕΥΑΛ κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των εργασιών ή στην µείωση 
του τιµήµατος. Το συγκεκριµένο ποσό µείωσης του τιµήµατος θα προτείνει η 
Επιτροπή Παραλαβής και θα εγκρίνει το ∆Σ της ∆ΕΥΑΛ (άρθρο 46 του Π∆ 28/80). 
 
Άρθρο  120 : Έκπτωση αναδόχου 
Με τη σύµβαση που θα συναφθεί, ο πάροχος των υπηρεσίων (ανάδοχος) 
αποδέχεται ότι δε θα αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του που του έχουν ανατεθεί, ανεξάρτητα µε τις διαφωνίες, διενέξεις και 
διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
Θα πρέπει κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να λαµβάνονται τα απαραίτητα 
µέτρα ασφαλείας και υγιεινής, ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα, τα οποία 
περιλαµβάνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. 
Αν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις εν γένει υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες (άρθρο 50 παρ. 8 του Π∆ 28/80).  
 
Άρθρο  130 : Κρατήσεις υπέρ τρίτων 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο, 
στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η εκτέλεση της εργασίας. Το σχετικό ποσό θα 
παρακρατηθεί  από την αµοιβή του αναδόχου κατά την πρώτη πληρωµή του από την 
∆ΕΥΑΛ,  εφόσον ανακηρυχθεί µειοδότης (άρθρο 22 του Π∆ 28/80). Τον ανάδοχο της 
υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το ∆ηµόσιο, εισφορές κλπ. που 
αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις. 
 
                        O                                                                           Η 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                             ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ∆ΕΥΑΛ 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
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