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Άρθρο 1ο.    Αντικείμενο Συγγραφής 
 

Με τoν παρούσα προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών όσον αφορά την συντήρηση – 

επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων καθώς και 

της ΕΕΛ Τολού, συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως εργασιών επί των 

αντλιοστασίων της. 
 
Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη αυτή χωρίζονται σε δύο ομάδες ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ 01.    Ηλεκτροτεχνικές εργασίες, 

(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων) 

ΟΜΑΔΑ 02.    Επισκευές αντλιών και εργασίες επί των αντλιοστασίων, 

(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών) 
 

Διευκρινίζεται ότι: για τις εργασίες της Ομάδας 02 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

επέμβασης (π.χ στην Ε.Ε.Λ. Τολού λόγω δυσμενών ή απρόβλεπτων συνθηκών ή όπου 

αλλού ζητηθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν) ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται επί τόπου 

της ζήτησης εντός 1 ώρας από την στιγμή της κλήσης. 
 
Άρθρο 2ο.    Συνεννόηση – Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Όλες οι μεταξύ της ΔΕΥΑΝ και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην 

παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται προφορικά και 

μόνο σε σοβαρή κατά περίπτωση εγγράφως (π.χ. προβολή διαφωνιών). 
 
Άρθρο 3ο.    Επεξηγήσεις – Διορθώσεις – Συμπληρώσεις. 

 
Όλες οι εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι 

υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά τεύχη. 
 

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την ΔΕΥΑΝ ούτε η υπηρεσία ούτε 

κάποιος υπάλληλός της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρείες που θα 

υποβάλλουν   προσφορές   ως   προς   την   σημασία   των   όρων   της   σύμβασης, 

προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή ότι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον 

Προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το 

οποίο θα δεσμεύσει την ΔΕΥΑΝ ή θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού 

της ΔΕΥΑΝ ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 
 

Ο Ανάδοχος μπορεί να επισκεφθεί κάθε χώρο που αναφέρεται στα έγγραφα παρουσία 

υπαλλήλων  της  ΔΕΥΑΝ  ώστε  να  βεβαιωθεί  για  την  παρούσα  κατάσταση  πριν 

υποβάλλει την προσφορά του. 
 

Η ΔΕΥΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, διευκρινίσει, συμπληρώσει τροποποιήσει 

κάποια σημεία των τευχών δημοπράτησης εγγράφως αλλά αυτή η διευκρίνιση θα γίνει 

τουλάχιστον πέντε (-5-) ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Για τον λόγο 

αυτό τυχόν ερωτήματα για διευκρινήσεις γίνονται δεκτά εάν υποβληθούν τουλάχιστον 

πέντε  (-5-) ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Μετά την προθεσμία αυτή η 

Υπηρεσία δεν θα απαντά στα τυχόν ερωτήματα των προμηθευτών.
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Άρθρο 4ο.    Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
 

 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και 

ευθύνεται για την καλή , ασφαλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
 

 

Όταν η επισκευή θα πρέπει να γίνει στο χώρο του Αναδόχου θα πρέπει με δικά του 

μέσα να συλλέξει το προς επισκευή μηχάνημα-εξάρτημα (εκτός εάν απαιτηθεί ειδικό 

γερανοφόρο όχημα το οποίο θα βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή) να το επισκευάσει και 

εν συνεχεία να το επιστρέψει προς τοποθέτηση στην εγκατάσταση. 
 
 
 

 
Άρθρο 5ο.    Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 

 
 
 

Άρθρο 6ο.    Παραλαβή Υπηρεσίας – Πληρωμές. 
 
Η παραλαβή και πληρωμή της Υπηρεσίας θα γίνεται ως κάτωθι: 

 
Με την έκδοση των σχετικών δελτίων αποστολής και τιμολογίων και εκτέλεση της 

αντίστοιχης Υπηρεσίας. 
 
Η  εκτέλεση  της  Υπηρεσίας  ολοκληρώνεται  με  την  υπογραφή  του  πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής. 
 
Η ΔΕΥΑΝ επιφυλάσσεται να ελέγξει την Υπηρεσία κατά την προσωρινή παραλαβή με 

τη  βοήθεια  του  Αναδόχου.  Σε  περίπτωση  απόκλισης  από  τις  προδιαγραφές 

υποχρεούται να  ελέγξει την Υπηρεσία .  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και  πάλι 

απόκλιση, απορρίπτεται είτε ολόκληρη η Υπηρεσία είτε η επί μέρους Υπηρεσία. Ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει την Υπηρεσία με άλλη μέσα 

σε τρείς (3) ημερολογιακές εβδομάδες. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το κάνει, δεν 

γίνεται προσωρινή παραλαβή και καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της ΔΕΥΑΝ  η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

 
 
 

Άρθρο 7ο.    Εγγύηση – Συντήρηση - Υποστήριξη του έργου. 
 

Ο Ανάδοχος   υποχρεούται να παρέχει εγγύηση διάρκειας ενός έτους, τόσο για τα 

επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν την προσφερόμενη Υπηρεσία όσο και για το σύνολο 

της Υπηρεσίας.
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Άρθρο 8ο.    Οριστική Παραλαβή. 
 

Η  οριστική  παραλαβή πραγματοποιείται με  τη  λήξη  του  χρόνου  εγγύησης, από 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα από το  Ν 
4412/2016. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής παραλαβής επιστρέφονται οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης στον Ανάδοχο. 

 

 
 
 

Άρθρο 9ο.    Αναπροσαρμογή τιμών. 
 
Η ΔΕΥΑΝ με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δεν δέχεται αναπροσαρμογή 

των τιμών για την Υπηρεσία μέχρι και την τελική παραλαβή. 
 

 
 
 

Άρθρο 10ο.  Εκτέλεση υπηρεσιών. 
 

Ο  Ανάδοχος  θα  διαθέτει  όλη  την  κατάλληλη  τεχνικοεργατική  δύναμη  για  την 

εκτέλεση και έλεγχο της υπηρεσίας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά 

την διάρκεια της σύμβασης. 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία 

για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 
 

 
 
 

Άρθρο 11ο.  Υγεία-Ασφάλεια 
 

Ο Ανάδοχος, για οποιεσδήποτε εργασίες πραγματοποιεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ 

Ναυπλίου ή  στις δικές του εγκαταστάσεις, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και την λήψη των απαραίτητων μέτρων. 
 

 
 
 

Άρθρο 12ο.  Ασφάλιση προσωπικού-μηχανημάτων –ατυχήματα-ζημιές μέτρα 
ασφαλείας. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, 

ώστε γενικά να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή οποιαδήποτε ζημία που 

προέρχεται από τη φύση της εργασίας και για τα οποία έχει ακέραιη την αστική και 

ποινική ευθύνη. 

 
Οποιασδήποτε φύσης ατυχήματα ή ζημίες σε ανθρώπους ή περιουσίες, που 
οφείλονται σε αποδεδειγμένη αμέλεια ή κάθε βαθμού υπαιτιότητα του Αναδόχου ή 
των ατόμων που προσλαμβάνονται από αυτόν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εκτέλεση των εργασιών όλο το 
απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους,
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εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με 
όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας, όπως είναι οι 
δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού 
του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ. 

  

Οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και 

οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις, οι δαπάνες αποζημιώσεων 
ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά 
κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών της 
σύμβασης. 

 
Ο ανάδοχος 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 ΔΕΥΑΝ, ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη 

λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη 

του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων, 

κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. 
 

 
 
 
 

 Ναύπλιο , 08/07/2021  

   

   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

   

 

 


