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ΑΡΘΡΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 Αντικείμενο  

Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς 
συμβατικούς όρους , με βάση τους οποίους , σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών 
Τευχών και στοιχείων Διακήρυξης , θα υλοποιηθεί από τον Π.Υ( Πάροχο Υπηρεσιών) η 
σύμβαση. 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» 

Το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης ορίζονται αναλυτικά 
στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

 

 

 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων  

Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον Π.Υ ή τον αντίκλητο του, γίνονται 
με όργανο της Υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο δημόσιο όργανο ή με δικαστικό 
επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
 
Ο Π.Υ γνωστοποιεί στην Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους τυχόν 
πληρεξούσιους. 
 
Ο Αντίκλητος του Π.Υ θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της 
Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Π.Υ από τα γραφεία της ΔΕΥΑ 
Θέρμης . 
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Συναινέσεις, εγκρίσεις , προσδιορισμοί , ειδοποιήσεις , αιτήσεις , ενστάσεις ,δηλώσεις , 
που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών πρέπει : 
 
i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  
ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 
iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης 
διευθύνσεις , εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές , οι οποίες όμως έχουν 
γνωστοποιηθεί εγγράφως , άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως 
στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 
 
 Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη 
 σύμβαση  

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διέπετέ από το νόμο 4412/2016. Η εκτέλεση της 
παροχή υπηρεσιών συμπληρώνεται με τους όρους της παρούσας και των λοιπών 
συμβατικών τευχών. 
 
Όπου γίνεται αναφορά σε νομοθεσία , ισχύουσες  ή κείμενες διατάξεις , νοείται -εκτός 
εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά - κάθε κανόνας δικαίου , εθνικός , κοινοτικός ή 
διεθνής εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα , περιεχόμενος σε κάθε πηγή δικαίου ( Σύνταγμα,  
Νόμοι , Προεδρικά Διατάγματα , Υπουργικές Αποφάσεις , Εγκύκλιοι , Οδηγίες, 
Κανονισμοί , Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης ) όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης 
του Διαγωνισμού. 
 

 

 Σύμβαση  

Η σύμβαση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. 
Οι όροι «Σύμβαση» , «Σύμβαση Παροχής υπηρεσιών» και «Συμφωνητικό» 
χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 
Ως συμβατικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα 365 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 

 

 Πληροφορίες στη διάθεση του Παρόχου  

Με την υπογραφή της Σύμβασης, θα τεθούν στη διάθεση του Π.Υ όλες οι πληροφορίες 
και τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας και αφορούν την επισκευή 
αντλητικών συγκροτημάτων των αντιστοίχων γεωτρήσεων & αντλιοστασίων, και είναι 
απαραίτητα για την ενημέρωση και προετοιμασία του Π.Υ, για την ανάληψη των 
καθηκόντων του. 
 

 

Ο Π.Υ μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία υποβάλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα 
προς την ΔΕΥΑΘ , η οποία θα του απαντήσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση θα     
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να τον διευκολύνει. 
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 Παροχή και μέριμνα των τευχών  

Όλα τα τεχνικά έγγραφα , που θα συνταχθούν από τον Π.Υ κατά την εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσιών , όπως , σχέδια , Εκθέσεις , καταμετρητικά στοιχεία , εφαρμογές, 
θα είναι στην κατοχή του Π.Υ και θα φυλάσσονται με μέριμνά του. Ο Π.Υ υποχρεούται 
να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων με μέριμνα και δαπάνες 
του , όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της. 

 
 Εμπιστευτικότητα  

Ο Π.Υ υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του 
ζητηθούν εκάστοτε , ακόμα και τα θεωρούμενα ως εμπιστευτικά ( κοστολογικά κ.τ.λ), 
που εύλογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του Π.Υ  με 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Ο Π.Υ αναλαμβάνει να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει προς τρίτους ( 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου , γραπτού 
ή / και ηλεκτρονικού ) οποιαδήποτε έγγραφα ή / και πληροφορίες , που θα περιέλθουν 
σε γνώση του κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του , χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ. 
 

 

 Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων  

Ο Π.Υ αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του 
εσωτερικού δικαίου , την κοινοτική νομοθεσία , καθώς και τη διεθνή νομοθεσία , που 
έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Π.Υ 
αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων , ή πράξεις , ή παραλείψεις που έγιναν κατά την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 
Επίσης ο Π.Υ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων , που του 
κοινοποιούνται και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της 
αλλοδαπής. 
 
Ο Π.Υ ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων , των Αστυνομικών και λοιπών 
διατάξεων , υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.τ.λ. , που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 
Ο Π.Υ υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα , ευθύνη και δαπάνες του , κάθε άδειας 
που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόμους , Διατάγματα κ.τ.λ., που απαιτείται για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών του. 
 

 Συμβατικά στοιχεία  
 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία , με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση 
παροχή υπηρεσιών είναι τα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων 
σε αυτά όρων , η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής : 
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1. Η Σύμβαση. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική προσφορά. 
4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

5. Ο πίνακας εγκαταστάσεων, τα οποία θα χορηγηθούν  στον Πάροχο. 
6. Η τεχνική περιγραφή. 
 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν τα παρακάτω κείμενα : 
 
1. Τα κείμενα ΕΝ και HD των ευρωκωδίκων 
2. Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ και ISO ή ισοδύναμες δημοσιευμένες προδιαγραφές. 
 
Σε κάθε περίπτωση , όλων των παραπάνω στοιχείων υπερισχύει η Σύμβαση , όπως θα 
υπογραφεί μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με εξαίρεση των 
διατάξεων αναγκαστικού δικαίου. 
 
 Ευθύνη μελών ένωσης / κοινοπραξίας / σύμπραξης  

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος του σχήματος ευθύνεται για ολόκληρη την 
προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών , η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
 Εκχώρηση δικαιωμάτων – υποκατάσταση  

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο η΄ μέλος της ένωσης 
/ κοινοπραξίας / σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το 
χρόνο αξιολόγησης προσφορών , τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα 
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης , τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσής της με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη και 
στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ , ύστερα από 
πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας . 
 

 Στοιχεία παροχής υπηρεσιών - Γνώση των εγκαταστάσεων 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 
, ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει την φύση και την τοποθεσία της 
παροχής υπηρεσιών , έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών και 
έχουν συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά τους οτιδήποτε σχετικό με τη φύση των 
εγκαταστάσεων κυρίως σε ότι αφορά : 
 

 την περιοχή της παροχής υπηρεσιών , 

 τη   δυνατότητα   εξασφάλισης   εργατοτεχνικού   προσωπικού   ,   νερού , 
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης , 

 τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες , 

 το είδος και τα μέσα ( μηχανήματα , υλικά και υπηρεσίες ) , τα οποία θα απαιτηθούν 

πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
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 τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήματα κυκλοφορίας , 

 τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα 
εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή της παροχής υπηρεσιών από τον ΚτΕ ή από 
άλλους εργολήπτες ή Π.Υ  υπηρεσιών, 

 άλλα θέματα , τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις 
εργασίες , την πρόοδο , ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 
 
Ο Π.Υ αποδέχεται ότι έχει μελετήσει , με σκοπό τη συμμόρφωσή του , το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο , την Τεχνική Προδιαγραφή , τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη 
περιοχή και τις συνθήκες της παροχής υπηρεσιών , τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και 
πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές , Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς , καθώς 
και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο 
της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του , 
καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις 
υποχρεώσεις του , που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους. 
 
Παράλειψη  του Π.Υ, προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στους όρους της σύμβασης , δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη 
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Π.Υ 
κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας 
αυτού του λόγου. 
 
 
 Επάρκεια συμφωνημένου τιμήματος 
 

Ο Π.Υ αποδέχεται , με την υπογραφή της σύμβασης , ότι το συμφωνημένο τίμημα 
επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη 
σύμβαση. 
 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει , κατά την υποβολή της Προσφοράς τους , να έχουν 
συνεκτιμήσει με επάρκεια τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που 
θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους. 
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ΑΡΘΡΟ 2 : Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ( Κ.Τ.Ε ) 

 

 Προσωπικό του ΚτΕ  

Ο ΚτΕ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του , οι συνεργάτες του , οι 
τυχόν Σύμβουλοί του και οι τυχόν λοιποί πάροχοι που εργάζονται για λογαριασμό του 
στις εγκαταστάσεις : 
 

 Συνεργάζονται με τον Π.Υ στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του 

 Συμπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει με τα όσα απαιτούνται από τον Π.Υ 
στα πλαίσια των όσων αναφέρονται στη παρούσα Σ.Υ. 
 
 
 Αξιώσεις του ΚτΕ  

Σε περίπτωση που ο ΚτΕ προβάλει αξιώσεις έναντι του Π.Υ, η σχετική ειδοποίηση θα 
κατατίθεται το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην 
αντίληψη του ΚτΕ το γεγονός , ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του. 
 

Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να 
καταβληθούν τα οφειλόμενα. 
 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων από τον Π.Υ, οι σχετικές 
δαπάνες θα επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που 
παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί ,ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα: 
 

 να συμψηφίσει το σχετικό ποσό ( με τους τόκους υπερημερίας ) με επόμενη 
καταβολή προς τον Π.Υ, αν υπάρχει , είτε 

 να εκπέσει το σχετικό ποσό ( με τους τόκους υπερημερίας ) από τις 
οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις του Π.Υ που έχει στα χέρια του , είτε 

 να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό ( με τους τόκους υπερημερίας ) με τις νόμιμες 
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 
 
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Π.Υ 
των οφειλόμενων ποσών. 
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Καθήκοντα επόπτη – Ημερολόγιο Υπηρεσίας 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση 
αυτής διενεργείται από την Τεχνική & Οικονομική Υπηρεσία  . Η Τεχνική Υπηρεσία 
εισηγείται στο  ΔΣ της ΔΕΥΑΘ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση 
της διάρκειας της σύμβασης. 
 

Η Τεχνική Υπηρεσία θα ορίσει - εφόσον το επιθυμεί - για την παρακολούθηση της 
σύμβασης  με καθήκοντα εισηγητή , υπάλληλό της . 
 

Τα καθήκοντα του θα είναι, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης , καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου σύμφωνα με τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης. Με εισήγηση του, η Τεχνική 
Υπηρεσία μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Ο Π.Υ έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται 
προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική 
και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών . 
 

Στην τεχνική έκθεση , θα καταγράφετε υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, η τυχόν 
τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης , η  απασχόληση του προσωπικού 
,τα τεχνικά στοιχεία, οι  καιρικές  συνθήκες που επικρατούν ,οι ημερομηνίες εκτέλεσης-
ολοκλήρωσης της εργασίας, τυχόν χρησιμοποιούμενα μηχανήματα  για τα 
προσκομιζόμενα υλικά , για τις εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο , για τις 
εντολές και παρατηρήσεις , για τυχόν έκτακτα περιστατικά και για κάθε άλλο σχετικό 
με την Παροχή Υπηρεσίας σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή συμπληρωματικών πληροφοριών , ή 
άλλων στοιχείων που απαιτούνται στη συγκεκριμένη Παροχή Υπηρεσίας , ή να ζητήσει  
από τον  Ανάδοχο την  τήρηση  και άλλων στατιστικών στοιχείων. Ο Π.Υ είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί τας ως άνω και να τα καταθέτει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
 

 Παρακολούθηση - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας  
 

Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας ή / και παραδοτέων , γίνεται από 3 μέλη 
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται , σύμφωνα με το άρθρο 221 , του Ν. 4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος , σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση , πρέπει δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή / και τα παραδοτέα 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης , συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής , που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα , με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ , μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων , με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας 
, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων της σύμβασης 
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής , σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΘ. 
 
Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με βάση και το Άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 
 
Ο Π.Υ υπόκειται στον έλεγχο της ΔΕΥΑΘ και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο 
στα μέλη της Επιχείρησης και σε όλους τους εντεταλμένους για την παρακολούθηση 
της παροχής υπηρεσιών υπαλλήλους της , όπως επίσης και σε όποιον άλλο η ΔΕΥΑΘ 
αποφασίσει να δώσει σχετική έγκριση. 
 
Ο Π.Υ ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους 
υπευθύνους της ΔΕΥΑΘ , σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις εφόσον αυτό ζητηθεί. 
Σκοπός των συναντήσεων αυτών θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη 
λειτουργία , συντήρηση-επισκευή και βελτίωση της απόδοσης των εγκαταστάσεων αλλά 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα που θα προκύπτει . 
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 ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

 Γενικά  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης από 
ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 
 
Ο Π.Υ υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να αποκαθιστά 
τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από υπαιτιότητά του. 
 
Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την 
αποκατάστασή του , αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά 
τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. Ο Π.Υ κατόπιν τούτου θα υπόκειται σε 
διοικητικές ποινές. Οι διοικητικές αυτές ποινές είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές 
ευθύνες. 
 
Αν ο Π.Υ καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί 
, πέραν του τριμήνου από την καταβολή του αντίστοιχου τιμήματος της παροχής 
υπηρεσιών , η ΔΕΥΑΘ μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερόμενων , καλεί τον Π.Υ  
να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε 15 ημέρες. 
 

Ο Π.Υ υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που 
τυχόν χρησιμοποιούνται παράλληλα από την ΔΕΥΑΘ. 
 
Ο Π.Υ οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο ασφάλειας 
κατά τα στάδια της παροχής υπηρεσιών , για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος 
ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε 
ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού , ή του επιστημονικού - εργατοτεχνικού 
προσωπικού του. 
 

Επίσης , πρέπει να χορηγεί σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του , με δικές του 
δαπάνες τα απαιτούμενα , κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά μέσα-εφόδια 
προστασίας και εργαλεία , για ασφαλή εργασία. 
 
Ο Π.Υ υποχρεούται να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του στους οικείους 
ασφαλιστικούς φορείς και κατά συνέπεια όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας. 
 
Επίσης , υποχρεούται με δικές του δαπάνες να εμβολιάσει όλο το προσωπικό του και 
να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις μέτρα 
υγιεινής. 
 
Επιπλέον ο Π.Υ είναι υπεύθυνος για την αυστηρή φύλαξη των εγκαταστάσεων και 
πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή για την αποφυγή παράνομης εισόδου στις 
εγκαταστάσεις. 
 

Ο Π.Υ ως υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών νόμων , περιβαλλοντικών όρων , 
αποφάσεων της Περιφέρειας κ.λ.π. ( π.χ. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ) , 
υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην ΔΕΥΑΘ , τις κατά τη διάρκεια της 
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εκτέλεσης των υπηρεσιών , απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν σχετικές 
διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα  ελέγχου 
, ασφάλειας κ.λ.π. 
 
Για οποιαδήποτε αλλαγή η οποία προκύπτει κατόπιν εργασιών επισκευής ή 
συντήρησης των εγκαταστάσεων , όπως και για υπό παραγγελία εξοπλισμό, ο Π.Υ 
υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα τεχνικά εγχειρίδια του προστιθέμενου εξοπλισμού, 
ώστε να συμπληρώνεται το τεχνικό αρχείο της ΔΕΥΑΘ. 
 
Ο Π.Υ υποχρεούται να ενημερώνει την ΔΕΥΑΘ για οποιαδήποτε εξαγωγή στοιχείων 
εξοπλισμού εκτός των αναφερόμενων. Προσωπικό που εξάγει χωρίς την έγκριση της 
ΔΕΥΑΘ εξοπλισμό των Εγκαταστάσεων , απομακρύνεται. 
 
Επίσης ,ο Π.Υ υποχρεούται να ενημερώνει την ΔΕΥΑΘ για την εξέλιξη των εργασιών , 
στις οποίες έχει προβεί. 
 

Ο Π.Υ θα φροντίζει με δικές του δαπάνες να υπάρχουν πάντα όλα τα απαραίτητα 
αναλώσιμα κ.λ.π. , ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα . 
 
Απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση , ή δημοσίευση σε οποιαδήποτε επιστημονική 
ανακοίνωση στοιχείων , καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που 
αφορούν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων από τον Π.Υ , χωρίς προηγούμενη έγκριση 
της ΔΕΥΑΘ. Επίσης απαγορεύεται ρητά η λήψη δειγμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών 
προγραμμάτων σέ τρίτους, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΘ . 
 
Ο Π.Υ δεν δικαιούται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών να επιφέρει 
τροποποιήσεις στη μορφή της παροχής υπηρεσιών , στην ποιότητα , στο είδος ή στην 
ποσότητα των εργασιών , χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΥΑΘ. 
 
Στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ( βλαβών - αστοχιών , διακοπή της ΔΕΗ , 
έντονων βροχοπτώσεων ,κ.α) , καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας 
ανεξαρτήτως ημέρας ή αργίας , ο Π.Υ υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του  
εφόσον κριθεί απαραίτητο και ασφαλές από την Διεύθυνση. 
 
Ο Π.Υ είναι υποχρεωμένος για την πλήρη λήψη φωτογραφιών σε ηλεκτρονική μορφή 
,κατά τη  διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης , τις οποίες και θα αποστέλλει άμεσα στην 
ΔΕΥΑΘ. 
 
Ο Π.Υ είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε επιτόπου έλεγχο και καταγραφή των 
συνθηκών λειτουργίας, πριν την εκκίνηση των εργασιών του.  
 
Η ΔΕΥΑΘ μπορεί να ορίσει την καταγραφή συμπληρωματικών πληροφοριών , ή άλλων 
στοιχείων που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών , ή να ζητήσει την 
τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων, με βάση ανάγκες που θα προκύψουν. 
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 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται  

Ο Π.Υ υποχρεούται , μετά την υπογραφή της σύμβασης , αλλά και όλοι οι 
διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση του διαγωνισμού και εφόσον το κρίνουν αναγκαίο , να 
επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία από την Υπηρεσία και να εκτελέσει  και 
τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες. 
 
Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις-καταγραφές και 
τεκμηριώσεις ,υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Π.Υ, για τις 
οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Π.Υ. 
 

 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο Π.Υ υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 
σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. 
 

Η παραπάνω εγγύηση θα παραμείνει αμείωτη , καθ’ όλο το διάστημα  και θα αποδοθεί 
μετά την οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών. 
 
 
 Συνεργασία με τον Κύριο της παροχής υπηρεσιών , το προσωπικό της ΔΕΥΑΘ 
 και με τρίτους  

Ο Π.Υ υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή από 
άλλους Π.Υ που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο της παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
να συνεργάζεται μαζί τους , όταν και εφ’ όσον αυτό απαιτηθεί . 
 
Ενδεικτικά , αναφέρονται ως μέτρα διευκόλυνσης , η εξασφάλιση διελεύσεων ( 
οχημάτων / μηχανημάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων Π.Υ , η ρύθμιση της σειράς 
των εργασιών του ώστε να συντονίζονται με τις εργασίες από την παρουσία άλλων Π.Υ.  
 
 

 ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΥΛΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Ο Π.Υ υποχρεούται να φυλάσσει τον αποσυναρμολογημένο εξοπλισμό  στους  χώρους 
των εγκαταστάσεων από άτομα μη έχοντα εργασία , ή μη διαπιστευμένα , ή μη 
δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις. Τα ανωτέρω 
μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Π.Υ. 
 
O Π.Υ έχει υποχρέωση να μεριμνήσει για τη φύλαξη υλικών , εργαλείων , μηχανημάτων 
κ.τ.λ, τα οποία ανήκουν σε αυτόν , ή σε τρίτους , ή έχουν παραδοθεί στον Πάροχο από 
τον Κύριο της παροχής υπηρεσιών προς εγκατάσταση και βρίσκονται στον χώρο των 
εγκαταστάσεων και να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας. 
 

Σε περίπτωση απώλειας , φθοράς , βλάβης , καταστροφής υλικού μηχανήματος κ.τ.λ., 
που ανήκει σε αυτόν , ή σε τρίτους , ο Π.Υ είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε 
αποζημίωση και αποκατάστασή του , χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε 
δικαιολογία για τη ζημιά , ούτε να προβάλλει αξίωση για αποζημίωσή του. 
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 ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
 

 Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού  

Ο Π.Υ θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όλου του προσωπικού 
που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, 
επιστημονικού ή άλλου, καθώς και για την παροχή σε αυτό των μέσων εργαλείων κ.τ.λ. 
για την άσκηση των καθηκόντων του.  

Ο Π.Υ πρέπει να παρέχει υπηρεσίες και να στελεχώνει την Ομάδα εργασίας του επτά 
(7) ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, αναλόγως των αναγκών , καθ’ όλο το 
έτος με προσωπικό πλήρους απασχόλησης και με την ανάλογη εμπειρία. Τα προσόντα 
όλου του προσωπικού , πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Νόμου. 
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 ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 

 Τρόπος εκτέλεσης  

Ο Π.Υ είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και 
παροχή των απαραίτητων εξοπλισμών , υλικών και μηχανημάτων , τη μεταφορά τους 
από τις πηγές προμήθειας τους , καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει 
εκτέλεση της Π.Υ κατά τους όρους της παρούσας , των σχετικών Προτύπων Τεχνικών 
Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Ο Π.Υ δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση , να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων 
της Υπηρεσίας στον τόπο της παροχής υπηρεσιών , για να απαλλαχθεί από τις 
συμβατικές υποχρεώσεις του , εκεί όπου διαπιστώθηκαν , μεταγενέστερα , 
ελαττωματικές εργασίες , παραλείψεις ή ατέλειες , εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές 
εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
 

 Εξοπλισμός Π.Υ 
 

Ο Π.Υ με ευθύνη και δαπάνη του , υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί 
τόπου της παροχής υπηρεσιών όλα τα μηχανήματα , εργαλεία και λοιπό απαραίτητο 
εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών. 
Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά , ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα , 
εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση , τον έλεγχο , τον εντοπισμό τυχόν βλαβών 
και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο , προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από 
τον Π.Υ για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι κατάλληλα , της καλύτερης ποιότητας 
και χωρίς βλάβες. Ο Π.Υ έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που 
ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες 
προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 
 

Γενικότερα ο Π.Υ είναι υποχρεωμένος με δαπάνες που καθορίζονται στα συμβατικά 
τεύχη , να προβαίνει στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών συντήρησης – επισκευής 
- αντικατάστασης - τοποθέτησης - θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού , σύμφωνα 
πάντα με τα ισχύοντα πρότυπα , οδηγίες κατασκευαστών και τις  απαιτήσεις της 
επιστήμης και τεχνικής. 
Η δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει : 
▪ τον Π.Υ σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε κακό χειρισμό , ελλιπή συντήρηση 
, ή παράβλεψη του προσωπικού του  
▪ τον Π.Υ. ως προς την εργασία, με το επιτόπου προσωπικό του ή και διαφορετικά 
όταν ο Π.Υ. θα χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες και συνεργεία, σε περίπτωση που 
αυτή οφείλεται σε συνήθη φθορά λειτουργίας , ή παλαιότητα , ή συμβάντα ανωτέρας 
βίας. 

Ο Π.Υ υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο , μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό , τον εφεδρικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους 
όρους της παρούσης , καθώς και εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα που 
απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών. 
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Στην κρίση της ΔΕΥΑΘ επαφίεται  η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού και 
των μέσων του Π.Υ  χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Π.Υ από την ευθύνη για τη σωστή 
επισκευή των Εγκαταστάσεων. Η ΔΕΥΑΘ μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση του 
εξοπλισμού. 
 
Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της 
ΔΕΥΑΘ , ο Π.Υ παραμένει εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του 
μηχανικού , μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. 
 
Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός του Π.Υ ( ή μέρος του εξοπλισμού του ) αποδειχθεί 
κατά τη διάρκεια των εργασιών ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο , ο Π.Υ δε δικαιούται 
καμιάς επιπλέον αποζημίωσης. 
 

Τα υλικά και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή 
προέρχονται από καθαίρεση παλαιών , ανήκουν στον Κύριο των εγκαταστάσεων. Ο Π.Υ 
οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα , για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό 
μικρότερη η βλάβη των υλικών και μηχανημάτων κατά την εξαγωγή τους. 
 
Αν , παρ' όλα αυτά , και κατά την απόλυτη κρίση και τεκμηρίωση της Υπηρεσίας , δεν 
κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα μηχανικά και λοιπά μέσα που προσκομίσθηκαν  για την 
εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση της Π.Υ, τότε ο Π.Υ. υποχρεούται, μέσα σε15 μερη 
προθεσμία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας , να αντικαταστήσει, 
ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισμό του , σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας. 
 

Ο έλεγχος της ποιότητας εξοπλισμού , υλικών , ανταλλακτικών κ.λ.π που 
ενσωματώνονται στην εγκατάσταση , γίνεται από την ΔΕΥΑΘ .  
 
Ο Π.Υ έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών υλικών που δεν 
προέρχονται από το εμπόριο. Οι πηγές αυτές πριν τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να 
εγκριθούν από την ΔΕΥΑΘ που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή 
απρόσφορων πηγών. 
 
Επισημαίνεται ότι εάν κατόπιν ελέγχων και δοκιμών , διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία 
των Εγκαταστάσεων δε λειτουργούν καλά για οποιονδήποτε λόγο , τότε ο Π.Υ 
υποχρεούται σε αντικατάσταση κάθε φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς 
λειτουργούντος , με άλλο και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας. 
 
Μετά δε από όλες τις διορθώσεις – αντικαταστάσεις , θα επαναληφθούν οι δοκιμές και 
οι έλεγχοι. Αν δε κατά τις δοκιμές αυτές αποδειχθεί εκ νέου ανεπάρκεια της 
εγκατάστασης , τότε η ΔΕΥΑΘ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να κηρύξει τον Π.Υ 
έκπτωτο. 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως, επειδή η 
δαπάνη τους περιλαμβάνεται ανηγμένη στα κονδύλια των τιμών της προσφοράς του 
Π.Υ. 
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Προμήθεια εξοπλισμού – Προέγκριση 
 
Ο Π.Υ θα πρέπει κάθε φορά που απαιτείται προμήθεια εξοπλισμού, ανταλλακτικών ή 
υλικών για την επισκευή των εγκαταστάσεων να ενημερώνει έγκαιρα την ΔΕΥΑΘ. 
Επίσης, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην ΔΕΥΑΘ για προέγκριση πλήρη τεχνικά 
στοιχεία (prospectus, οικονομικά στοιχεία, πιστοποιητικά, διαγράμματα, τεχνικά 
εγχειρίδια, κατασκευαστικά σχέδια, περιγραφές κ.λ.π.) για όλο τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα ενσωματωθεί στις εγκαταστάσεις. Για τις 
αντικαταστάσεις υπάρχοντος εξοπλισμού θα ακολουθηθεί η φιλοσοφία των 
προδιαγραφών του αρχικού σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και στις περιπτώσεις που 
δεν διατίθεται πλέον ο εν λόγω εξοπλισμός θα δίνεται έμφαση στην ομοιομορφία και 
συμβατότητα του προστιθέμενου εξοπλισμού. Αλλαγή του τύπου του εξοπλισμού 
επιτρέπεται επίσης στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο υπάρχων εξοπλισμός δεν 
καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων και απαιτείται αναβάθμισή του.  
 
Τα ως ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται έγκαιρα στην ΔΕΥΑΘ , με μέριμνα  του Π.Υ. 
Η ΔΕΥΑΘ  μπορεί να εγκρίνει  ή να υποδείξει άλλη πηγή προμήθειας υλικών και 
ανταλλακτικών για την υλοποίηση των ανωτέρω. 
 
 Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης  

Ο Π.Υ υποχρεώνεται να επισκευάζει τις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων –
γεωτρήσεων, σε 24 ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του έτους με επιστημονικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό  , για 
την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Επιπλέον θα υπάρχει σε ετοιμότητα μεταφορικό μέσο ικανού ωφέλιμου φορτίου για 
άμεσες μεταφορές μηχανημάτων ή υλικών. 
Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι επιβάλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση 
συγκεκριμένης υπηρεσίας , και ο δε Π.Υ δεν συμμορφώνεται εντός των τασσόμενων 
από την Δ/σα Υπηρεσία προθεσμιών για αποπεράτωσή της , τότε καθορίζεται δια του 
παρόντος και συμφωνείται ρητά ότι η ΔΕΥΑΘ όπως , εκτός της υποβολής των εδώ και 
κατά τις νόμιμες διατάξεις προβλεπόμενων κυρώσεων , να προβαίνει στην εκτέλεση 
αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο και κατά την κρίση της, σε βάρος και για 
λογαριασμό του Π.Υ. Ακόμη, θα επιβάλλεται στον Π.Υ ποινική ρήτρα ίση προς τη 
δαπάνη αποκατάστασής των , κρατουμένων από αυτά που του οφείλονται και σε 
περίπτωση ανεπάρκειας αυτών , εισπράττεται το υπόλοιπο σε βάρος της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης. 
 
 Επιθεώρηση  

Η ΔΕΥΑΘ έχει το δικαίωμα, να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε 
κρίνει αναγκαίο, σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Π.Υ, 
τα υλικά , τις μεθόδους εργασίας και την πρόοδο των εργασιών. Ο Π.Υ υποχρεούται να 
τηρεί με ακρίβεια και πλήρη ενημερότητα , σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους ,όλα 
γενικά τα λογιστικά βιβλία ,στοιχεία και μητρώα  που  αφορούν  το   προσωπικό  που  
απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις ασφαλιστικές εισφορές, 
τις απογραφές του εξοπλισμού , των μηχανημάτων , των εργαλείων και υλικών που 
προσκομίσθηκαν και γενικά όλα τα βιβλία , και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η 
Υπηρεσία. Ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να χορηγεί στην ΔΕΥΑΘ, εφόσον το επιθυμεί, 
τα αντίγραφα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 



16  

 Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων  

Ο Π.Υ οφείλει να παίρνει τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας , για 
την πρόληψη και αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών , είναι δε ο μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και έχει 
αποκλειστικά αυτός, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί , 
είτε από δική του υπαιτιότητα ( από πράξεις ή / και παραλείψεις του ) , είτε από τα 
εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στις εργασίες του. Οι σχετικές ευθύνες 
του Π.Υ ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 11 της παρούσας. 
 
Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις και στους χώρους 
εκτέλεσης της Π.Υ, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του εξοπλισμού του , ο Π.Υ 
υποχρεούται να φροντίζει : 
 

i. Τον πυροσβεστικό εξοπλισμό του. 
ii. Τον καθαρισμό των χώρων εργασίας από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά. 
iii. Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας 
κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών , του εργοταξίου 
και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 
 

Ρητά καθορίζεται ότι , ανεξάρτητα από τα ανωτέρω , ο Π.Υ παραμένει μόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων , ή των με άλλο τρόπο 
εμπλεκομένων στην Π.Υ και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών 
μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης 
ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία , όπως εκάστοτε 
ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. 
Όλες οι δαπάνες , που συνεπάγονται τα ανωτέρω , βαρύνουν τον Π.Υ και 
συμπεριλαμβάνονται στις τιμές της προσφοράς του. 
 
 
 Ασφάλεια και υγιεινή  

Ο Π.Υ έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 
, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του , ή 
στο προσωπικό της ΔΕΥΑΘ , ή σε οποιονδήποτε τρίτο , ώστε να εξαλείφονται , ή  να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων , ή επαγγελματικών ασθενειών κατά τη φάση 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών. 
 
Ο Π.Υ οφείλει να επισημάνει έγκαιρα και εγγράφως στον Κύριο της εγκατάστασης τυχόν 
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται τόσο με τις βασικές παραδοχές της εγκατάστασης , όσο 
και με τις τεχνικές απαιτήσεις των επισκευών. 
 

Ο Π.Υ θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού 
κινδύνου και συγκεκριμένα : 
▪ Την εξάλειψη κινδύνων. 
▪ Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 
▪ Την εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και τα 
προτεινόμενα μέτρα πρόληψής τους. 
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▪ Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή , 
συντήρηση ή επισκευή της παροχής υπηρεσιών. 

▪ Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερο επικίνδυνα. 
▪ Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα 
μέτρα ατομικής προστασίας. 
▪ Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

▪ Τις αρχιτεκτονικές , τεχνικές ή / και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να 
προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 
▪ Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών ή φάσεων 
εργασίας. 
▪ Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόληψης εργασιακού 
κινδύνου, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των 
στελεχών του, καθώς και των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού 
κινδύνου , που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
 
Ο Π.Υ υποχρεούται να εκτελεί τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 
Νόμους , Διατάγματα , Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Διεύθυνσης 
της Υπηρεσίας , που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τέλος 
πρέπει να ορίσει ένα μέλος του προσωπικού του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω 
μέλος θα έχει υποχρέωση για ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόμενους. 
Ρητά καθορίζεται ότι ο Π.Υ παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και 
ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα 
πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία , όπως 
εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων. 
Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Π.Υ 
και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς 
του κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές της προσφοράς του. 
 

 Αποφυγή όχλησης  

Ο Π.Υ έχει την υποχρέωση , με μέριμνα και δαπάνη του , να παίρνει όλες τις 
προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει 
κατάλληλα τις γειτονικές εγκαταστάσεις , προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. 
 
 Προστασία περιβάλλοντος  

Ο Π.Υ υποχρεούται να προστατεύει το περιβάλλον στην περιοχή της παροχής 
υπηρεσιών.  
 
 Εκθέσεις  
Ο Π.Υ υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε πρόσθετες εκθέσεις , που θα ζητηθούν 
από την Υπηρεσία και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της , με την πρόοδο της 
Π.Υ. 
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 ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  
 

 Έναρξη εργασιών . 

Ο χρόνος έναρξης της παροχής υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενό της. 

 

Χρονική διάρκεια Υπηρεσίας. 

Η χρονική διάρκεια της Υπηρεσίας καθορίζεται σε δώδεκα(12) μήνες. 
 

 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ . 

 Περιεχόμενα των τιμών μονάδας του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν  τον 
Π.Υ 

Οι Συμβατικές Τιμές Μονάδας για την υπόψη Σύμβαση ορίζονται στο Τιμολόγιο 
Προσφοράς και στα υπόλοιπα Συμβατικά τεύχη. 

Οι ως άνω συμβατικές τιμές μονάδας αναφέρονται σε υπηρεσίες πλήρως περαιωμένες 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές , περιλαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες υπηρεσίες-εργασίες επισκευών-προμήθειες , καλύπτοντας όλες τις δαπάνες 
του Π.Υ, άμεσες ή έμμεσες και αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Π.Υ για την κατά 
ανωτέρω εκτέλεση των υπηρεσιών. 

O Π.Υ υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των 
καθοριζομένων ( με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις ) από το Υπουργείο Εργασίας 
, δώρων λόγω εορτών , αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας , χορήγηση 
αδείας , αποζημιώσεις λόγω απόλυσης , καθώς και  καταβολή των νομίμων εισφορών 
του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων ( IKA κ.τ.λ.). 
 
Ο Π.Υ δεν απαλλάσσεται από τον ΦΠA και από φόρους επί των εισαγόμενων από το 
εξωτερικό , πάσης φύσης ανταλλακτικών , όπως ισχύουν σήμερα. 
 

 Τροποποιήσεις  

Ο Π.Υ δεν δικαιούται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών να επιφέρει μονομερώς 
τροποποιήσεις στη μορφή της παροχής υπηρεσιών , στην ποιότητα , στο είδος ή στην 
ποσότητα των εργασιών. 
 
 Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί  

Το συμβατικό τίμημα θα πληρώνεται με βάση τις πιστοποιήσεις 
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 ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 Έκπτωση Π.Υ 

Αν ο Π.Υ δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα της τήρησης της 
αποδεκτής ποιότητας επεξεργασίας , ή δεν συμμορφώνεται προς τις γραπτές εντολές 
της ΔΕΥΑΘ που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το Νόμο , μπορεί  να κηρυχθεί 
έκπτωτος. 
Η ΔΕΥΑΘ δικαιούται να κηρύξει τον Π.Υ έκπτωτο για το σύνολο ή μέρος της σύμβασης 
με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ , η οποία ακολουθεί εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας , όταν : 
▪ δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει τις υπηρεσίες. 
▪ οι παραδιδόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις. 
▪ σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης . 
 
Η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη αναφορά 
σε πραγματικά γεγονότα . 
 

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ , προκειμένου να αποφασίσει , καλεί υποχρεωτικά τον 
ενδιαφερόμενο Π.Υ προς παροχή εξηγήσεων. 
 
Σε περίπτωση κήρυξης του Π.Υ εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΘ το ποσό της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του Π.Υ ως 
έκπτωτου και της κατάπτωσης της εγγύησης , η ΔΕΥΑΘ δικαιούται να αξιώσει την 
αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από την αθέτηση εκ μέρους του Π.Υ των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Ο Π.Υ στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών και δεν προσήλθε μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σύμβαση και να προσκομίσει την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν , με 
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκησή της οργάνου και η ΔΕΥΑΘ αποδεσμεύεται από 
κάθε υποχρέωση έναντι του Π.Υ και δύναται να εκτελέσει την υπηρεσία με άλλους 
παρέχοντες υπηρεσία με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και σύμφωνα με την εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της ΔΕΥΑΘ η οποία 
δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από την μη 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
 
 Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης  

Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν 
την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του Π.Υ στις εγκαταστάσεις , ο Π.Υ σε 
συνεργασία με την ΔΕΥΑΘ θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές 
για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ο 
Π.Υ θα επισκευάζει τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο . 
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Σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του , την ευθύνη για την 
ομαλότητα των επισκευών, ώστε να μη διαταραχθούν οι εργασίες , την έχει 
αποκλειστικά ο Π.Υ. 
 

Γενικότερα σε περίπτωση διακοπής των εργασιών , διάλυσης της σύμβασης , 
ματαίωσης της διάλυσης ή αποζημίωσης του Π.Υ , λόγω διάλυσης της Σύμβασης , 
ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 
 

Υποκατάσταση - Πτώχευση - Θάνατος  

Η υποκατάσταση τρίτου στην εκτέλεση μέρους ή όλων των υπηρεσιών απαγορεύεται 
χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΘ . Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει 
άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Π.Υ από άλλον , η ΔΕΥΑΘ κηρύσσει έκπτωτο τον 
Π.Υ. 
 
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης καθώς και πτώχευσης ή θανάτου του 
Π.Υ , εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
 

Σε περίπτωση που ο Π.Υ είναι ένωση ή σύμπραξη εταιρειών , αυτή δεν δύναται να 
διαλυθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διάλυσή 
της κηρύσσεται έκπτωτη. Αν μέλος της ένωσης , σύμπραξης , λόγω ανωτέρας βίας δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών , τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. 
 
Εάν μέλος της ένωσης, σύμπραξης ή Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, λόγω ανωτέρας βίας ή 
πτώχευσης ή προφανούς αδυναμίας, τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να συνεχίσουν να 
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 
 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / σύμπραξης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
μπορούν να προτείνουν υποκατάσταση. Η υποκατάσταση πρέπει να εγκριθεί με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΔΕΥΑΘ , ύστερα από σχετική εισήγηση και 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την υποκατάσταση. Σε περίπτωση που το 
μέλος της ένωσης , σύμπραξης , ή Κοινοπραξίας , του οποίου προτείνεται η 
υποκατάσταση , είναι φορέας ειδικού επαγγελματικού προσόντος , ή εμπειρίας , το 
οποίο απαιτείται από τη Διακήρυξη , θα πρέπει τα υπόλοιπα μέλη να προτείνουν 
ισοδύναμη λύση , η οποία θα εγκριθεί από την ΔΕΥΑΘ . 
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 ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ  

 Ευθύνη Π.Υ 

Μέχρι την παραλαβή της κάθε εργασίας, ο ΠΥ φέρει την ευθύνη ,των εργασιών του,  
εφόσον αυτές οφείλονται σε κακή ποιότητα. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, 
που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του 
Π.Υ , ή σε τρίτους , ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται , είτε σε αμέλεια , είτε 
υπαιτιότητα του προσωπικού του Π.Υ , είτε στις οποιεσδήποτε δραστηριότητες του Π.Υ., 
είτε στην ύπαρξη της παροχής υπηρεσιών καθ΄ εαυτού , βαρύνουν αποκλειστικά και 
μόνο τον ίδιο. 

Για όλες τις Υπηρεσίες που θα εκτελεστούν ισχύουν όσα αναφέρονται στα Συμβατικά 
τεύχη. 

Οποιαδήποτε ζημιά είτε στα μηχανήματα , είτε στις εγκαταστάσεις , που προέρχεται από 
οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών της 
σύμβασης , πλην ανωτέρας βίας , βαρύνει τον Π.Υ. Επίσης ο Π.Υ είναι υποχρεωμένος 
να αποκαταστήσει τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα, 
ή ζημιές στο προσωπικό του Π.Υ , ή σε τρίτους , ή και σε περιουσίες τρίτων και 
οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του. 
Ο Π.Υ έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού , μηχανήματος 
εργαλείου κ.τ.λ. που ανήκει σε αυτόν , ή σε τρίτους ή στην κυριότητα της ΔΕΥΑΘ και 
βρίσκεται στο χώρο των εγκαταστάσεων και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. 
Σε περίπτωση απώλειας φθοράς , βλάβης , καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κ.τ.λ., 
που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους , ο Π.Υ είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος 
να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κ.τ.λ., χωρίς να δικαιούται 
να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση , ή και να εγείρει αξίωση 
επέκτασης των προθεσμιών της παροχής υπηρεσιών , πλην περιπτώσεων ανωτέρας 
βίας. 
Ο Π.Υ οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

Μετά την οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών , ο Π.Υ ευθύνεται κατά τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα παροχή υπηρεσιών 
βαρύνει αποκλειστικά τον Π.Υ. 
Επίσης , ο Π.Υ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις λόγω 
προσωπικού τραυματισμού , συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού και 
επίσης για αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημίας , που μπορεί να εγερθούν εξ αιτίας 
πράξεων αμέλειας , σφαλμάτων ή παραλείψεων του Π.Υ, είτε αυτές οι πράξεις αμελείας, 
τα σφάλματα ή οι παραλείψεις προέρχονται από τον Π.Υ, ή από κάποιον προστιθέντα 
από τον Π.Υ , απαλλασσόμενης της ΔΕΥΑΘ  από  κάθε σχετική ευθύνη. 
 
Ο Π.Υ υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ , ή σε άλλο 
φορέα , αν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του κράτους. 
Ακόμη , σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ 
διατάξεις , ο Π.Υ υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος 
ασφαλιστική εταιρεία. 
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 Ευθύνη Κ.τ.Ε 

Η ευθύνη του Κ.τ.Ε κατά την εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από τα όσα έχουν ορισθεί 
ως τώρα και στο Άρθρο 2 της παρούσας. Επιπλέον , κατά τη διάρκεια της σύμβασης , ο 
Κ.τ.Ε αναλαμβάνει τους κινδύνους για ζημιές προκαλούμενες από αποδεδειγμένη 
υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο Άρθρο 12 . 
 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης  

Ο Π.Υ. υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας , όπως 
ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των συμβάσεων . 
Ο Π.Υ οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους . 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική ευθύνη , που 
βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα υπηρεσίες ( Π.Υ ) και ανεξάρτητα από τις 
διοικητικές κυρώσεις , που θα του επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. 
 

Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης , o Διευθυντής Τ.Υ , καλεί τον 
πάροχο να προβεί στην άρση της παράβασης , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
σύμβασης και του νόμου. 
Μειώσεις αμοιβών , είτε ορίζονται ρητά στο παρόν άρθρο , είτε προέρχονται από μη 
τήρηση άλλων συμβατικών υποχρεώσεων , επιβάλλονται με απόφαση της Τ.Υ της 
ΔΕΥΑΘ ,μετά από εισήγηση και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό 
της παροχής υπηρεσιών. 
 
Σε περίπτωση που εκτελούνται πλημμελώς εργασίες, η ΔΕΥΑΘ δικαιούται να τις 
αναθέσει σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ ή να τις εκτελέσει με 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

 
 
 ΑΡΘΡΟ 14 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ή ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον 
Ανάδοχο για οποιοδήποτε λόγο. 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Σύμβαση είναι γενικώς αποδεκτά μόνο 
ως λόγος μη συμμόρφωσης με συμβατικές απαιτήσεις, ή ως λόγος καθυστέρησης του 
Π.Υ.  

Σε όλες τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας , η΄ αναγνώριση καθυστέρησης , ή μη 

συμμόρφωσης , συνοδεύεται από την αναστολή της επιβολής ποινικών ρητρών για μη 
συμμόρφωση. 
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 Καθορισμός Περιστατικών Ανωτέρας βίας  

Εκτός ελέγχου περίσταση ( ανωτέρα βία ) ορίζεται οποιαδήποτε ενέργεια , γεγονός ή 
κατάσταση , που εμποδίζει τον Πάροχο να εκπληρώνει ή αυξάνει το κόστος εκτέλεσης 
των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση , αποκλειστικά 
εφόσον οιαδήποτε τέτοια ενέργεια , γεγονός ή κατάσταση οφείλεται σε περιστατικά, που 
αφενός επηρεάζουν με σχέση αιτίου - αιτιατού την εκτέλεση της σύμβασης, αφετέρου 
ξεφεύγουν κατά την εύλογη κρίση από τον έλεγχο ( συμπεριλαμβανομένου του 
οικονομικού και διοικητικού ελέγχου ) του Π.Υ και τα οποία ήταν αδύνατο να 
προβλεφθούν ή να προληφθούν , παρόλη την επιμέλεια την οποία θα έδειχνε κάθε 
επιμελής Π.Υ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την παρούσα 
σύμβαση. 

 

 Αναγνώριση Περιστατικών Ανωτέρας βίας  

Για την αναγνώριση Περιστατικών Ανωτέρας βίας και την αποδοχή τους ως λόγο 
καθυστέρησης ή μη συμμόρφωσης με συμβατικές απαιτήσεις, ο Π.Υ πρέπει να δηλώσει 
εγγράφως στην Υπηρεσία . 
 
(α) την αιτία του περιστατικού , το οποίο χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία , και τον τρόπο 
με τον οποίο αυτή επηρεάζει τις εργασίες, 
 
(β) να δηλώσει τις εκάστοτε συμβατικές απαιτήσεις , με τις οποίες τυχόν αδυνατεί να 
συμμορφωθεί ο Π.Υ, 
 
(γ) τις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των επισκευών 
 

(δ) τον χρόνο αποκατάστασης αυτών 
 
Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να 
υποβάλει ο Π.Υ εντός είκοσι ( 2 ) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε 
γνώση. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί ανωτέρα βία. 
 
 
 ΑΡΘΡΟ 16 : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 

Μετά τη λήξη της σύμβασης και εντός διαστήματος ενός ( 1 ) μήνα , θα διενεργηθούν 
από τον Π.Υ και την ΔΕΥΑΘ , έλεγχοι και δοκιμές οριστικής παραλαβής των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό 
πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό ελέγχεται και εγκρίνεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ . 
 
Οι έλεγχοι και οι δοκιμές οριστικής παραλαβής έχουν σκοπό να διαπιστωθεί στην πράξη 
η ορθή λειτουργία και η καλή κατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και γενικά όλου του τεχνικού εξοπλισμού. 

Βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Π.Υ οι δαπάνες για τους ελέγχους και δοκιμές της οριστικής 
παραλαβής, εκτελούμενες υπό την έγκριση και καθοδήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΘ. 
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Αν κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές οριστικής παραλαβής ,διαπιστωθεί ότι ορισμένα 
στοιχεία των Εγκαταστάσεων δεν λειτουργούν καλώς, εξ’ αιτίας κακοτεχνίας, ή ελλιπούς 
συντήρησης από τον Π.Υ , ή και κακής ποιότητας υλικών , ανταλλακτικών, που 
χρησιμοποίησε ο Π.Υ κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης , τότε ο Π.Υ 
υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου εξαρτήματος , ή πλημμελώς ,με 
άλλο κατάλληλο και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους. 
 

Κατά το διάστημα από τη λήξη της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή ο Π.Υ 
υποχρεούται να συνεργάζεται αρμονικά με την ΔΕΥΑΘ και με τον επόμενο Π.Υ, αν 
απαιτηθεί , και να μην παρακωλύει την απρόσκοπτη συνεχή λειτουργία και επισκευή 
των εγκαταστάσεων. 
 
Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής από την ΔΕΥΑΘ και την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων , αποδίδεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκδίδεται βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης – περαίωσης , εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Π.Υ. 
 
Σημειώνεται, ότι σε περίπτωσης παράτασης – αύξησης αντικειμένου η Οριστική 
Παραλαβή και η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης γίνεται 
σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Θέρμη, Οκτώβριος 2019     
    
    
    
     

     
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κωνσταντινίδης Πέτρος   Η Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε   Πασιά Θεοδώρα 
   Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε 
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