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Άρθρο 1ο : Εισαγωγή
Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις):
▪ Κύριος του Έργου είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ).
▪ Εργοδότης-Αναθέτουσα / Προϊσταμένη Αρχή, είναι το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) ή (Π.Α.), που έχει έδρα την πόλη της ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, οδός
Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81132
▪ 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 παρόχου της υπηρεσίας.
▪ Σύμβαση είναι το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του παρόχου,
και περιλαμβάνονται στα τεύχη της υπηρεσίας (Συγγραφή Υποχρεώσεων), στην
απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης του αποτελέσματος και στο σχετικό
συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων για την εκτέλεση της προμήθειας από τον
προμηθευτή.
Άρθρο 2ο: Ισχύς συμβατικών στοιχείων
Τα τεύχη της μελέτης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της παροχής
υπηρεσίας, κατά σειρά ισχύος είναι:
✓ Η προσφορά του παρόχου
✓ Η παρούσα Συγγραφή υποχρεώσεων
✓ Τεχνική Έκθεση
✓ Τεχνικές Προδιαγραφές
Άρθρο 3ο: Συμβατικό αντικείμενο
Με την παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση
αντλητικού συγκροτήματος (αντλία Νο 4) στο αντλιοστάσιο Υδάτων»,
προτείνεται η προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος προς αντικατάσταση του Νο4
παλαιού ήδη εγκατεστημένου συγκροτήματος το οποίο παρουσιάζει προβλήματα
στη λειτουργία του λόγω φθοράς και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις πλέον
ανάγκες του αντλιοστασίου. Το νέο αντλητικό συγκρότημα που θα αντικαταστήσει
το υπάρχον Νο 4 αντλητικό συγκρότημα θα καταθλιβεί στον αγωγό Φ300 και θα

πρέπει να είναι απολύτως όμοιο ως προς τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά με
τα υπόλοιπα αντλητικά συγκροτήματα που καταθλίβουν στον αγωγό Φ300 του
αντλιοστασίου των ΥΔΑΤΩΝ. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι στα
13.000,00€ (χωρίς τον Φ.Π.Α). Στη Τεχνική Έκθεση αναλύεται η περιγραφή, το
αντικείμενο και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών.
Άρθρο 4 ο - Υποχρεώσεις του Αναδόχου
1. Όταν ο προμηθευτής επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και
ολοκληρωτικά αυτός το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως του
δικαιώματος να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν
προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες, αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που
προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της προμήθειας που
ανέλαβε.
2. Ο προμηθευτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει, εν όλο ή εν
μέρει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβασή του
με τη ΔΕΥΑΛ εξαιρουμένου του δικαιώματος εκχώρησης του προϊόντος αυτής
(τιμήματος) σε Πιστωτικό Ίδρυμα, το οποίο νόμιμα δραστηριοποιείται στην
ημεδαπή.
3. Ο προμηθευτής και κάθε μέλος του προσωπικού που θα απασχολεί
,υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές της αρμόδιας Επιτροπής της
ΔΕΥΑΛ σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες προμήθειες.
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από τη
νομοθεσία κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια.
Άρθρο 5ο - Συμβατική δαπάνη – Τρόπος πληρωμής
Η συνολική αμοιβή για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζεται το ποσό
των 13.000,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος
βαρύνει τον κύριο της προμήθειας και ανέρχεται σε ποσοστό 17%.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι παραπάνω πληρωμές θα πραγματοποιούνται, μετά την υποβολή:
1.

του πρακτικού οριστικής ποιοτικής παραλαβής
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας.

2.

του τιμολογίου του προμηθευτή.

από

την

επιτροπή

Το χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρηση του από την αρμόδια
Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η αμοιβή του προμηθευτή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε
λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά νόμο.
Στη συμβατική αξία των εργασιών γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο:
• υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,07%
• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ. 347 Ν.
4412/16) επί της αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και
παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ. 350 παρ.3 Ν. 4412/16)

οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας των πληρωμών των
σχετικών παραστατικών δαπάνης.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη βάσει του Ν. 1642/1986.
Άρθρο 6ο – Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπηρεσίας με τα αρμόδια θα παρακολουθεί στενά και
συστηματικά και θα ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του
προμηθευτή και την εξέλιξη της σύμβασης.
Ο προμηθευτής τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ
και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται
αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.
Η παρακολούθηση της παροχής της υπηρεσίας, καθώς και η πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την
επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης
προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 7ο : Τροποποίηση της Σύμβασης
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
Άρθρο 8ο: Μονομερής λύση της Σύμβασης
Ο αναθέτων φορέας μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α)

η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

β)

ο προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της
σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
Άρθρο 9ο: Ισχύς της Σύμβασης
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκεια
της είναι για τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες.
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