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ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
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 «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2020», 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 ενεργοποίηση των νέων δικτύων ύδρευσης 
Ναυπλίου με την χρήση μηχανημάτων και προσωπικού από εξειδικευμένο για τις 
εργασίες αυτές εργολάβο, όταν η Δ.Ε.Υ.Α.Ν δεν δύναται να αντιμετωπίσει τις 
περιπτώσεις αυτές με δικό της εξοπλισμό και προσωπικό. 
             Η υλοποίηση της υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 
συμβατικά τεύχη  αλλά και τις οδηγίες και επιτόπου εντολές της Υπηρεσίας. 
     
Άρθρο 3o: Τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού 
        Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. 
 
Άρθρο 4o: Συμβατικά  στοιχεία 
        Συμβατικά στοιχεία κατά ισχύος είναι:  
•Η  Προσφορά του διαγωνιζόμενου 
•Το Τιμολόγιο της μελέτης 
•Ο  Προϋπολογισμός της μελέτης 
•Η Συγγραφή υποχρεώσεων 
•Η  Τεχνική Έκθεση 
 
Άρθρο 5o: Σύμβαση-εγγύηση καλής εκτέλεσης  
        Ο ανάδοχος  στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει 
εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 



 
 
 
Άρθρο 6o: 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 7ο: Συντήρηση των έργων-ελαττώματα                
         Κατά τον χρόνο μέχρι την λήξη της σύμβασης 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  8ο :  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  9ο:  Φόροι, τέλη, κρατήσεις-έξοδα δημοσίευσης 
         Τον  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. 
 
Άρθρο 10ο: 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  11ο: Λοιποί προσδιορισμοί 
            Η προθεσμία εκτελέσεως (χρόνος σύμβασης) της υπηρεσίας ορίζεται σε  
έξι (6) 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.    
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Συντάχθηκε                                                                    Εθεωρήθηκε                              
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