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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : Ειζαγωγή 

 

1.1  Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξελζέζεηο): 

 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΛΔΒΟΤ 

(Γ.Δ.Τ.Α.Λ). 

 Δξγνδφηεο-Αλαζέηνπζα / Πξντζηακέλε Αξρή, είλαη ην ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ (Γ..) 

ηεο ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΛΔΒΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ) ή 

(Π.Α.), πνπ έρεη έδξα ηελ πφιε ηεο ΜΤΣΙΛΗΝΗ, νδφο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, 

Σ.Κ. 81132 

 Πάξνρνο Τπεξεζίαο (Π.Τ.) είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία ή 

ζπλεηαηξηζκφο, ζην νπνίν ζα αλαηεζεί ε παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ.  

 Οηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή αμία ηεο ζχκβαζεο, ε πξνβιεπφκελε απφ ηε 

ζχκβαζε ακνηβή ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο. 

 χκβαζε είλαη ην ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ παξφρνπ, θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηεο ππεξεζίαο (πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ), ζηελ απφθαζε 

αλάζεζεο ή έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ζην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα 

ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

1.2  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) 

Η παξνχζα πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.  

 

 

Άρθρο  2ο: Ιζτύς ζσμβαηικών ζηοιτείων 

 

Σα ηεχρε ηεο κειέηεο, ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο παξνρήο ππεξεζίαο, 

θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:  

 Η πξνζθνξά ηνπ παξφρνπ 

 Η παξνχζα πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 Σερληθή Έθζεζε 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
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Άρθρο  3ο: σμβαηικό ανηικείμενο 

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε ππφ ηνλ ηίηιν:«ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ  ΤΓΡΔΤΗ  ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ  Ν. ΛΔΒΟΤ  :  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΓΔΞΑΜΔΝΔ», πξνβιέπνληαη ηα εμήο : 

1) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δπν ππνβξχρησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (ην έλα ζα 

θαιχπηεη ηελ αλάγθε εθεδξείαο), κέζα ζηελ πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή λεξνχ,  

ηα νπνία ζα νδεγνχλ ην επεμεξγαζκέλν λεξφ απφ ηελ πθηζηάκελε δεμακελή ζηε λέα 

ππέξγεηα δηζάιακε δεμακελή, πνπ έρεη ήδε θαηαζθεπαζζεί ζε απφζηαζε πεξίπνπ 45 

κέηξσλ απφ απηή.   

Η εγθαηάζηαζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα νινθιεξσζεί κε :  

α) πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ θαη θαηαζθεπή 

πιήξνπο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, γηα ηε ζχλδεζε ησλ αληιεηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ κε ηνλ ήδε εγθαηεζηεκέλν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ HDPE DN 140/10 

ATM πνπ νδεγεί ην λεξφ ζηε λέα ππέξγεηα δεμακελή. 

β) πξνκήζεηα θαισδίσλ, ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, νξγάλσλ δηαθνπήο θιπ 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή πιήξνπο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο  ησλ 

λέσλ αληιηψλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη  ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα 

ηζρχνο θαη απηνκαηηζκψλ ησλ ππφ εγθαηάζηαζε αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη  

γ) ηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο κνλάδαο  απηνκαηηζκψλ,  κε  πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε θαισδίσλ, λέσλ νξγάλσλ, αηζζεηεξίσλ θιπ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ λέσλ αληιηψλ, κε πιήξε παξακεηξνπνίεζε θαη ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ.  

2) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο Μνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνχ 

θαη ηεο απξφζθνπηεο ηξνθνδνζίαο κε επεμεξγαζκέλν λεξφ ηεο λέαο ππέξγεηαο 

δεμακελήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ζηαζεξήο πδξνδφηεζεο ηνπ νηθηζκνχ, αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε πξνζσξηλήο βιάβεο θαη δηαθνπήο ηνπ θχξηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηεο ΓΔΓΓΗΔ, πξνβιέπεηαη η προμήθεια και εγκαηάζηαζη ενός σπαίθριοσ 

Η/Ζ (εθεδρικής λειηοσργίας), κέζα ζε ζηεγαλφ θηβψηην θαηαζίγαζεο θαηάιιεινπ γηα  

ππαίζξην ρψξν, ηθαλήο ηζρχνο ψζηε λα ιεηηνπξγεί ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πδξνδφηεζε ηνπ νηθηζκνχ.   

3) Η πθηζηάκελε ππφγεηα δεμακελή λεξνχ πξηλ εγθαηαζηαζνχλ ζε απηή νη δπν 

ππνβξχρηεο αληιίεο, ζα εθθελσζεί, ζα ειεγρζεί θαη ζα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο 

επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη εξγαζίεο πγξνκφλσζεο ζηα ηνηρία ηεο, εηδηθά ζηνπο 

αξκνχο ζηα ζεκεία δηέιεπζεο ησλ αγσγψλ. Δπίζεο ζα ειεγρζείε ππάξρνπζα 

ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηεο ππφγεηαο δεμακελήο, θαζψο θαη ε 

ηξνθνδνζία ησλ ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ππάξρνπζαο Μνλάδαο επεμεξγαζίαο 

λεξνχ (ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη απηνκαηηζκψλ), ζα γίλεη έιεγρνο, κέηξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο γείσζεο, ζα γίλεη έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε φισλ ησλ 

ειεθηξηθψλ  επαθψλ ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ θαη νξγάλσλ, ζα 

απνθαηαζηαζνχλ ηπρφλ ππάξρνπζεο θζνξέο ζε θαιψδηα, ζα νκαδνπνηεζνχλ νη 

νδεχζεηο ησλ θαισδίσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ κέζα ζε κεηαιιηθέο 
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γαιβαληζκέλεο ζράξεο  θιπ, ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηα πθηζηάκελα   θσηηζηηθά ζψκαηα 

εθφζνλ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θιπ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.    

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ζηα 37.410,00€ (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α). 

ηελ Σερληθή Έθζεζε γίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπαληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ηφπνπ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.      

 

 

Άρθρο 4 ο - Τποτρεώζεις ηοσ Αναδότοσ 

 

1. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο επηθαιείηαη αλψηεξε βία, θέξεη απνθιεηζηηθά θαη νινθιεξσηηθά 

απηφο ην βάξνο ηεο απνδείμεψο ηεο. ηεξείηαη φκσο ηνπ δηθαηψκαηνο λα ηελ 

επηθαιεζζεί, αλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, αθφηνπ ζπκβνχλ ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζπληζηνχλ θαη πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ζην 

ζχλνιφ ηεο ηελ πξνκήζεηα πνπ αλέιαβε. 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα εθρσξήζεη, ελ φιν ή ελ κέξεη, ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζή ηνπ κε ηε ΓΔΤΑΛ 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εθρψξεζεο ηνπ πξντφληνο απηήο (ηηκήκαηνο) ζε 

Πηζησηηθφ Ίδξπκα, ην νπνίν λφκηκα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκεδαπή. 

3. Ο πξνκεζεπηήο θαη θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεί,ππνρξενχηαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηεο ΓΔΤΑΛ ζε θάζε ζέκα πνπ 

έρεη ζρέζε κε ηηο εθηεινχκελεο πξνκήζεηεο.  

4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε λνκνζεζία 

θαλφλεο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα.  

 

 

Άρθρο 5ο   - σμβαηική δαπάνη – Σρόπος πληρωμής 

 

Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 

37.410,00€ ην πνζφ απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ θχξην ηεο 

πξνκήζεηαο θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 17%.  

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

Οη παξαπάλσ πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, θάζε κήλα, κεηά ηελ ππνβνιή: 

1. ηνπ πξαθηηθνχ νξηζηηθήο πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο.  

2. ηνπ ηηκνινγίνπ  ηνπ πξνκεζεπηή.  

 

Σν πξψην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα πιεξσζεί κεηά ηελ ζεψξεζε ηνπ απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

 

Η ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη 

αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά λφκν. 
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ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ εξγαζηψλ γίλνληαη νη αθφινπζεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ 

ηνλ Αλάδνρν: 

 ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πνζνζηφ 0,06% 

 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (αξ. 347 Ν. 4412/16) 

επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, θαη παξαθξαηείηαη απφ θάζε 

πιεξσκή (αξ. 350 παξ.3 Ν. 4412/16) 

νπνηαδήπνηε θξάηεζε επηβιεζεί κε λφκν κέρξη ην πέξαο ησλ πιεξσκψλ ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ δαπάλεο. 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε βάζεη ηνπ Ν. 1642/1986. 

 

Άρθρο 6ο – Επιηροπή παρακολούθηζης και παραλαβής 

Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο ππεξεζίαο κε ηα αξκφδηα φξγαλα ζα παξαθνινπζεί ζηελά θαη 

ζπζηεκαηηθά θαη ζα ειέγρεη ηελ πξφνδν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη ηελ εμέιημε ηεο ζχκβαζεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ηειεί πάληνηε ππφ ηελ επνπηεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΛ θαη νη 

νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη δηάξζξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα δίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. 

Η παξαθνινχζεζε ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο 

νινθιήξσζεο φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο, πνπ έρεη νξηζζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί λα εηζεγείηαη σο θαηά Νφκν αξκφδην, γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ ζηνλ Αλάδνρν, ζε πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληίζεηεο πξνο ηα 

αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε. 

 

Άρθρο 7ο : Σροποποίηζη ηης ύμβαζης 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 8ο: Μονομερής λύζη ηης ύμβαζης 

Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ: 

α)  ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16, 

β)  ν πξνκεζεπηήο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 9ο: Ιζτύς ηης ύμβαζης 

Η ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ε δηάξθεηα ηεο είλαη 

γηα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

 

Άρθρο 10ο: Επίλσζη διαθορών-Εθαρμοζηέο Δίκαιο 

Η χκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη πεξηέρεη φιεο ηηο ζπκπεθσλεκέλεο 

ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηελ 

παξνχζα χκβαζε, εθαξκφδνληαη απηνδηθαίσο νη φξνη ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 



-5- 

 

Διιείςεη θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζα 

δηαθαλνληζζεί ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ 

θψδηθα γηα ην ππφςε αληηθείκελν. Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ αληηδηθίαο κεηαμχ ηεο 

ΓΔΤΑΛ θαη Αλαδφρνπ, νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Λέζβνπ.  

Μεηά ηα παξαπάλσ ζπκθσλεζέληα θαη ζπλνκνινγεκέλα, ζπληάρζεθε ε παξνχζα 

χκβαζε, ε νπνία, αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο ζε πέληε (5) φκνηα πξσηφηππα αληίηππα ζε απιφ θχιιν ραξηηνχ. 

 

Άρθρο 11ο : ποσδαιόηηηα ηων όρων 

 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη νπζηψδεηο, θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε απηψλ 

κφλν εγγξάθσο κπνξεί λα γίλεη θαη κφλν κεηά απφ θνηλή απνδνρή ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

ε πεξίπησζε αζέηεζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ε Τπεξεζία δχλαηαη 

λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην θαη λα επηβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Ο 

Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. ε πεξίπησζε 

αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε ηεο νπνίαο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ζα 

γλσζηνπνηείηαη κε έγγξαθν ηνπ πξνο ηελ Τπεξεζία εληφο δχν (2) εκεξψλ θαη ζα 

απνδεηθλχεη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ θαη πξνθάιεζαλ ηελ αδπλακία ηνπ, γηα ηελ 

νιηθή ή κεξηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, πνπ αλέιαβε, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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