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Άρθρο 1o: Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων
            Αντικείµενο της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι η 
διατύπωση των όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε 
τους λοιπούς όρους της εργολαβικής Συµβάσεως που έχουν εγκριθεί 
από τον εργοδότη, θα πραγµατοποιηθεί η υπηρεσία «Αποκαταστάσεις 
βλαβών δικτύων Δ.Ε. Ναυπλίου », όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη που συνοδεύουν 
την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.               
             
Άρθρο 2o: Aντικείµενο της εργολαβικής συµβάσεως
             Η υπηρεσία αφορά κυρίως στην αποκατάσταση βλαβών δικτύων 
(ύδρευσης, αποχέτευσης και οµβρίων υδάτων) του Καλλικρατικού Δήµου 
Ναυπλίου µε την χρήση µηχανηµάτων και προσωπικού από 
εξειδικευµένο για τις εργασίες αυτές εργολάβο.
             Η υλοποίηση της υπηρεσίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη  αλλά και τις οδηγίες και επιτόπου 
εντολές της Υπηρεσίας.
             Λόγω του κατεπείγοντος των επεµβάσεων που απαιτούνται για 
την αντιµετώπιση των βλαβών των δικτύων, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος:
•Nα διαθέτει ανοικτή γραµµή επικοινωνίας µε σταθερό και κινητό 
τηλέφωνο καθώς και Fax για την αναγγελία της βλάβης.
•Να ευρίσκεται στο σηµείο της βλάβης το πολύ σε σαράντα πέντε (45) 
λεπτά για βλάβες εντός της Δ.Ε Ναυπλίου και σε µία ώρα και τριάντα 
(1:30) λεπτά για τις υπόλοιπες Δηµοτικές Ενότητες µετά την ειδοποίηση 
από την υπηρεσία.
•Να επισκευάζονται όλες οι βλάβες που θα αναγγέλονται από τις 7:00 
π.µ έως τις 7:00 µ.µ το χειµερινό ωράριο και από τις 7:00 π.µ. έως τις 
8:30 µ.µ το καλοκαιρινό ωράριο καθηµερινά αλλά και τις αργίες .
Σε ειδικές περιπτώσεις και κατ’ εξαίρεση όπου κατά την κρίση της 
υπηρεσίας υπάρχει σοβαρή βλάβη, ο ανάδοχος οφείλει να 
ανταποκρίνεται όσον αφορά στην επισκευή της βλάβης και πέρα του 
προαναφερόµενου ωραρίου.



•Να αποκαθιστά το οδόστρωµα πλήρως το αργότερο σε δέκα (10) 
ηµέρες µετά την αποκατάσταση της βλάβης. Σε  δρόµους ταχείας 
κυκλοφορίας, (Ε.Ο. ή Επαρχιακές),  η αποκατάσταση θα γίνεται άµεσα, 
για την αποφυγή κινδύνου ατυχήµατος.
•Να παραλαµβάνει τα υλικά που θα χρειάζεται για την επισκευή από την 
αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.(Καλαµάτας 6, Ναύπλιο).
Επισηµαίνεται ότι είναι συµβατική υποχρέωση του αναδόχου να 
εργάζεται Σαββατοκύριακα και αργίες, σεβόµενος τις ισχύουσες 
διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας προκειµένου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην κατά το συντοµότερο δυνατόν 
αποκατάσταση των βλαβών.     

Άρθρο 3o: Iσχύουσες  διατάξεις
       Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της 
υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις: 
•του Ν.4412/2016
• του Ν.1069/80
•του ισχύοντος Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
•τους όρους της Συγγραφής αυτής και των υπόλοιπων τευχών της 
µελέτης
       
Άρθρο 4o: Τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισµού
        Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό  

Άρθρο 5o: Συµβατικά  στοιχεία
        Συµβατικά στοιχεία κατά ισχύος είναι: 
•H  Διακήρυξη του διαγωνισµού
•Η  Προσφορά του διαγωνιζόµενου
•Το Τιµολόγιο της µελέτης
•Ο  Προϋπολογισµός της µελέτης
•Η Συγγραφή υποχρεώσεων
•Η  Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 6o: Σύµβαση-εγγύηση καλής εκτέλεσης 
        Ο προσωρινός µειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, 
υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ποσού ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.   

Άρθρο 7o: Ποινικές   ρήτρες
                 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης, κ.λ.π., 
η Δ.Ε.Υ.Α.Ν διατηρεί το δικαίωµα εφαρµογής των κυρώσεων που 
προβλέπονται από το άρθρο 160  
παρ. 1 του Ν.4412/2016.



Άρθρο 8ο: Συντήρηση των έργων-ελαττώµατα               
         Κατά τον χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί τα 
έργα και τις επεµβάσεις και να τα διατηρεί σε άριστη λειτουργική 
κατάσταση µε τις δαπάνες του. 
Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και µέχρι την οριστική 
παραλαβή αυτών παρουσιασθούν ελαττώµατα για τα οποία ευθύνεται ο 
ίδιος και δεν προβεί στην αποκατάστασή τους η υπηρεσία ενεργεί 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 157 και 159 του Ν.4412/2016.     

Άρθρο  9:  Πληρωµές του αναδόχου
        Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο 
εκτελεσµένων υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
        Οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕURO.

Άρθρο  10ο:  Φόροι, τέλη, κρατήσεις-έξοδα δηµοσίευσης
         Το ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α για την κάθε εγκεκριµένη από την 
υπηρεσία εντολή πληρωµής.
        Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί 
οριστικά η υπηρεσία.

Άρθρο 11ο: Έγκριση µηχανηµάτων, χειριστή και τεχνίτη
           Ο κύριος της υπηρεσίας δύναται, τόσο πριν την υπογραφή της 
σύµβασης όσο και κατά την εκτέλεση της, να εξακριβώσει κάθε στοιχείο 
που αφορά στην ποιότητα (καταλληλότητα των διατιθέµενων µέσων της 
ικανότητας των χειριστών τους καθώς και τις ικανότητες των τεχνιτών). 
Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή 
εκτιµήσεις µε βάση την εµπειρία-µειωµένη ικανότητα χειρισµού του 
µέσου, η µειωµένη ικανότητα του τεχνίτη- η επιτροπή παραλαβής  (η 
άλλη οριζόµενη επιτροπή) µπορεί να προτείνει απόρριψη µέρους της 
σύµβασης  (µέσο, χειριστή ή τεχνίτη). 

Άρθρο  12ο: Λοιποί προσδιορισµοί
            Η προθεσµία εκτελέσεως (χρόνος σύµβασης) της υπηρεσίας 
ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης (µε 
δυνατότητα παράτασης µέχρι την εξάντληση του ποσού της σύµβασης ή 
και της τροποποίησης της σύµβασης) ειδικότερα µέσω των προβλέψεων 
του 



άρθρου 337 του Ν.4412/2016.  

Για την αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει 
τα κατάλληλα µέτρα εξασφαλίζοντας στα µηχανήµατά του τους 
αναγκαίους βοηθούς που θα διευκολύνουν τους χειριστές στις κινήσεις 
τους. Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε 
τρίτους ή για οποιαδήποτε ζηµιά που προκαλείται από τον ανάδοχο 
βαρύνεται αποκλειστικά και µόνον ο ίδιος. 
Οι τιµές µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και 
αµετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια της εργασίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσης.
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της σύµβασης 
επιλύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις.   

                                                        Ναύπλιο,     8/4/2019                                                                   

Συντάχθηκε                                                         
Εθεωρήθηκε                             
                                                     Ο Προϊ/νος   της    Τ.Υ                        Ο  
Διευθυντής    


