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ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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 το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, στην οποία θα ανατεθεί η 

παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών. 

Οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης ή αξία της σύµβασης η προβλεπόµενη 

από τη σύµβαση, αµοιβή του αναδόχου. 

Σύµβαση: το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των αντισυµβαλλοµένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, 

και περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού, στην απόφαση έγκρισης του 

αποτελέσµατος και το σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ 

των δύο συµβαλλοµένων µερών. 

1.2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

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 στο 

τεύχος « ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Η εργασία αυτή αφορά: 

α. Τον καθαρισµό των υπογείων θαλάµων (θάλαµοι άφιξης & εσχάρωσης) κεντρικών 

αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλης Μυτιλήνης (ΠΑΡΚΟΥ, ΛΙΜΕΝΟΣ, ΙΚΑ, ∆ΕΗ), 

Παναγιούδας (ΑΜ1), Μόριας (ΑΜ2), Παµφίλων, Σκάλας Λουτρών &  των τοπικών 

αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλης Μυτιλήνης (Βασάλου, Βολογιάννη, Μίµη 

Γαληνού), Παναγιούδας (γήπεδο), Μόριας. 
β. Απόφραξη µε αποφρακτικό µηχάνηµα αποχετευτικού δικτύου, πόλης Μυτιλήνης, 
Μόριας, Παναγιούδας, Παµφίλων, Λουτρών, Σκάλας Λουτρών, Αφάλωνα, 

Αλυφαντών, Καγιανιού, Αγίας Μαρίνας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π.∆. 28/80 είναι: 
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α)  Η ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας  
β) Το Συµφωνητικό, που θα υπογραφεί.  
γ) Η Οικονοµική Προσφορά 

δ) Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές 
ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων  

στ) Τιµολόγιο Μελέτης-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1. Τόπος εκτέλεσης 

Τόπος εκτέλεσης της σύµβασης είναι τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Μυτιλήνης, Αγίας 
Μαρίνας, Αλυφαντών, Αφάλωνα, Λουτρών, Μόριας, Παµφίλων, Παναγιούδας & 

Ταξιαρχών. 

4.2. Χρόνος εκτέλεσης 

της σύµβασης είναι δέκα έξι (16) µήνες. 
Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να 

εκτελούνται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
4.3 Υπογραφή της σύµβασης 

Η σύµβαση θα υπογραφεί από τον πρόεδρο του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. και όσον αφορά 

τον ανάδοχο από τον εξουσιοδοτηµένο (κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του 

διαγωνιζόµενου). 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος µπορεί να ορίσει αναπληρωτή 

εκπρόσωπο, µε τις ίδιες αρµοδιότητες µε το νόµιµο εκπρόσωπο, αν δεν έχει οριστεί. 
Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου αποστέλλεται σχετικό έγγραφο από τον 

ανάδοχο στον κύριο του έργου, στο οποίο επισυνάπτεται σχετική απόφαση των 

οργάνων του αναδόχου ή των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση 

του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της οµάδας επίβλεψης. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στη 

∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

Αποστολή εγγράφων, εντολών κ.λ.π. είναι σε ισχύ, εφόσον γίνουν πριν τη 

γνωστοποίηση τροποποίησης στοιχείων και προσώπων. 

 

 ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όλες οι εργασίες εκτελούνται βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας, της µελέτης των 

εργασιών και των συµβατικών τευχών. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της ∆.Ε.Υ.Α,Λ., να 

συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες, συµβουλές 
και να παρέχει κάθε υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνική Περιγραφή –Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

6.1 Προσωπικό εργασιών 

Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο και µε 

τη σχετική εµπειρία που απαιτείται από τις ιδιαιτερότητες των εργασιών. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να απασχολεί στο συνεργείο του ανάλογο αριθµό εξειδικευµένου 

προσωπικού και τεχνικών µέσων. 
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Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προσωπικού κατ΄άτοµο είναι 
υποχρέωση του Αναδόχου. 

6.2 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.  

6.3. 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 ∆.Ε.Υ.Α.Λ (τµήµα αποχέτευσης) ή τη διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

6.4. Συµµόρφωση προσωπικού 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού του 

Αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου µε το αρµόδιο τµήµα θα παρακολουθεί 
συστηµατικά και θα ελέγχει την πρόοδο των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 

και την εξέλιξη της σύµβασης. 
7.1. Επίβλεψη εργασιών 

Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. 

και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται 
αποκλειστικά από το τµήµα αποχέτευσης. 
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. 

7.2. Συναντήσεις ∆.Ε.Υ.Α.Λ.-Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον µία φορά το µήνα µε 

τους αρµόδιους εκπροσώπους της ∆.Ε.Υ.Α.Λ., σε τακτικές καθορισµένες 
συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεµάτων σχετικών µε 

την εξέλιξη της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΕΚΠΤΩΣΗ 

Με τη σύµβαση που θα συναφθεί, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι δε θα αρνηθεί την 

παροχή υπηρεσιών και 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 στο έργο να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής, 
ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα, τα οποία περιλαµβάνονται στις ισχύουσες 
διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής των έργων. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις εν γένει υποχρεώσεις του, µπορεί να 

κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
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9.1. Συµβατική αµοιβή 

Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι η υποβληθείσα  οικονοµική προσφορά του, 

την οποία θα εγκρίνει το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Λ., ανάλογα µε τις πιστοποιούµενες 
υπηρεσίες, θεωρηµένες από την Τεχνική Υπηρεσία , που θα έχουν παρασχεθεί ανά 

µήνα. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

9.2. Πληρωµές  

Η πληρωµή του θα γίνει ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών 

του αναδόχου και έπειτα από την παραλαβή των εργασιών (σύνταξη Έκθεσης ή 

Πρακτικού) που θα γίνει από την αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Λ., και κατόπιν 

έκδοσης των σχετικών Παραδοτέων ∆ελτίων (ηµερολόγιο εργασιών-σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1.3 του Τεύχους «Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές»).  Όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

αναδόχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το προς 
καταβολή ποσό και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά προς πληρωµή ποσό. 

Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

νόµο. 

9.3.Φόροι-τέλη-κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, 
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα ανάθεσης της σύµβασης.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

10.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ίση προς 5% επί του προϋπολογισµού της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

Αν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη τράπεζα, απαραίτητα θα συνοδεύεται από 

επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την παραλαβή του 

αντικειµένου της σύµβασης. Εφόσον υπάρξει νόµιµη αιτία για την κατάπτωσή της, 
εκδίδεται σχετική αιτιολογηµένη απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής.  
10.2. Γενικοί Όροι Εγγυήσεων  

Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν την πιστή εφαρµογή από τον ανάδοχο όλων των 

όρων της σύµβασης, τις απαιτήσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει 
από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή αναλόγου προς 
την απαίτηση µέρους των εγγυήσεων. Η απόφαση λαµβάνεται από το ∆.Σ. της 
∆.Ε.Υ.Α.Λ. µετά από σχετική εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Μετά την 

έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του 

προς τον εγγυητή. 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου 

για αποζηµίωση του εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζηµιά µεγαλύτερη 

του ποσού των εγγυήσεων. 
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 ΑΡΘΡΟ 11
ο
 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-ΖΗΜΙΕΣ 

Όλο το προσωπικό που σχετίζεται µε τη σύµβαση πρέπει να είναι ασφαλισµένο, µε 

ευθύνη του αναδόχου. 

Σε περίπτωση ατυχήµατος προσωπικού του αναδόχου, δεν επιβαρύνεται ο κύριος του 

έργου µε σχετική ευθύνη και αποζηµιώσεις. 
Σε περίπτωση που 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 του βαρύνουν τον ίδιο. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα εφόσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα 

προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας ή ότι τα µηχανήµατα που εργάζονται δεν διαθέτουν 

τις υπό του νόµου προβλεπόµενες άδειες (ΣΧ. Το µε αριθµό πρωτ. ∆13ε/0/9865/16-

10-96 έγγραφο του ΠΕΧΩ∆Ε) να διακόπτει αµέσως τις εργασίες και να καλεί τον 

ανάδοχο της εργασίας να συµµορφωθεί σχετικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

12.1. ∆ιάλυση Σύµβασης 

Ο εργοδότης έχει 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 για την συνέχιση των εργασιών ή και τη µαταίωση της διάλυσης. Εφόσον ο 

ανάδοχος συναινεί στη µαταίωση της διάλυσης η σύµβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα 

των οικονοµικών του απαιτήσεων. 

12.2. 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. 

12.3. 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 κ.λ.π. 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. 
12.4.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. Παράλληλα, συντάσσεται και το πρωτόκολλο παραλαβής. 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η σύµβαση και όλα τα έγγραφα 

επικοινωνίας οφείλουν να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Η σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Οι διαφορές µεταξύ 

εργοδότη και αναδόχου επιλύονται κατά τα ισχύοντα στην ελληνική νοµοθεσία. Η 

διοικητική και δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της σύµβασης, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύµβαση ή το νόµο. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο για την εκπόνηση µέρους ή του συνόλου της 
σύµβασης. 
Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µετά τη λήξη αυτής, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 

συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφο ή πληροφορίες που θα έλθουν σε 

γνώση του µε την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                  Η 

                                                                             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ∆ΕΥΑΛ 

 

 

1.Παρασκευάς Φινδανής                                      ∆έσποινα Μπώκου 

   Πτυχιούχος Πολιτικός                                       Πολιτικός Μηχανικός 
   Μηχανικός ΤΕ 

 

 

2. Αφιοντζής Παναγιώτης  
    Πτυχιούχος Πολιτικός                                       
    Μηχανικός ΤΕ 

 

 


