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ΜΕΛΕΤΗ 
«Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων 

έργου για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΠ έτους 2020» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Προϋπολογισμός  δαπάνης           :   59.800,00 Ευρώ 

Φ.Π.Α.  24%                                  :   14.352,00 Ευρώ  

Σύνολο                                            :   74.152,00 Ευρώ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών  με χρήση ιδιωτικών  

μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, σε 

ολόκληρη την Πάρο, η οποία χωρίζεται σε τρεις περιοχές προς διευκόλυνση των εργασιών, ειδικά 

σε περιόδους αιχμής. Λόγω των αυξημένων βλαβών που παρουσιάζουν τα δίκτυα ύδρευσης – 

αποχέτευσης της επιχείρησης κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των παραπάνω εργασιών, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους. 

  Αναλυτικά οι περιοχές αυτές έχουν ως εξής: 

 1.Δ.Κ. Παροικιάς και Αγκαιριάς όπου περιλαμβάνει : Κώστο, Μαράθι, Παροικιά, Κακάπετρα, 

Παρασπόρος, Πούντα, Γλυσίδια, Κάμπος, Βουτάκο, Αλυκή, Αγκαιριά, Τρυπητή. (ΟΜΑΔΑ Α) 

2. Δ.Κ. Νάουσας όπου περιλαμβάνει: Αστέρα, Υστέρνι, Νάουσα, Σάντα Μαρία, Αμπελάς, 

Κολυμπήθρες , Καμάρες. (ΟΜΑΔΑ Β) 

3. ΔΚ Μάρπησσας – Λευκών όπου περιλαμβάνει: Λεύκες, Χοιρόλακα, Μάρμαρα, Πρόδρομο, 

Μάρπησσα, Πίσω Λιβάδι, Λογαρά, Τσερδάκια, Χρυσή Ακτή, Δρυό, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό. 

(ΟΜΑΔΑ Γ) 

  Εννοείται ότι τα ενδιάμεσα σημεία που τυχόν δεν αναγράφονται, περιλαμβάνονται στις 

κοντινότερες περιοχές σύμφωνα με την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας της επιχείρησης.  

Οι εργασίες περιλαμβάνουν : 

 την εκσκαφή σε εδάφη γαιώδη και ημιβραχώδη συμπεριλαμβανομένης της 

φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής εφόσον απαιτείται.  

 την εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων για την τοποθέτηση υπόγειου δικτύου ύδρευσης 

– αποχέτευσης. 

 Φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής εκτός κατοικημένης περιοχής.  

 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 

Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων οι ανάδοχοι οφείλουν να προσέρχονται στο χώρο της 

βλάβης εντός μεγίστου χρόνου δύο (2) ωρών από την ώρα κλήσης τους από την τεχνική υπηρεσία. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος κληθεί και δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω ή 

δεν μπορεί να ανευρεθεί σε περισσότερες από τρείς (3) διαφορετικές περιπτώσεις, θα ενημερώνεται 

εγγράφως και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία έκπτωσης του ή επιβολής 

ρήτρας (Άρθρο 218 του ν.4412/2016) . 
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Ο υπεύθυνος του συνεργείου της ΔΕΥΑΠ, ο οποίος έχει ζητήσει τη συνδρομή του μηχανήματος, 

συμπληρώνει και υπογράφει το ειδικό δελτίο εργασιών, στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία, οι 

ακριβείς ώρες εργασίας, η τοποθεσία, το είδος των εργασιών και ενδεχομένως οι σχετικές 

παρατηρήσεις. Το δελτίο υπογράφεται από τον τεχνικό της ΔΕΥΑΠ στο σημείο του συμβάντος και 

το χειριστή του μηχανήματος, ο οποίος κρατάει το ένα αντίγραφο του διπλότυπου. Ο χρόνος της 

παροχής υπηρεσιών θα είναι η καθαρή απασχόληση του μισθωμένου μηχανήματος για τις 

εργασίες που ζητήθηκαν από την Δ.Ε.Υ.Α.Π. χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος μετάβασης στην 

αρχική θέση εργασίας που ορίστηκε από τη  Δ.Ε.Υ.Α.Π. καθώς και ο χρόνος επιστροφής στην 

έδρα του αναδόχου . 

            Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος έργου κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα 

πιστοποιείται ο καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο χρόνος που απαιτείται για την επισκευή. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις εντολές και υποδείξεις της τεχνικής 

υπηρεσίας της επιχείρησης καθώς των εντεταλμένων υπαλλήλων για την επίβλεψη της κατά 

περίπτωση επισκευής βλάβης. 

Το γεγονός ότι η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ έχει την ευθύνη επίβλεψης της επισκευής 

βλάβης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους ισχύοντες νόμους. 

             Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά το μηχάνημα έργου που προσέφερε, 

κατάλληλο και έτοιμο προς εργασία και με κατάλληλο προσωπικό (χειριστές , οδηγούς, κ.λπ.) που 

κατέχει τις απαιτούμενες άδειες χειριστή-οδηγού. Το μηχάνημα έργου κατά την έναρξη της 

υπηρεσίας οφείλει να είναι πλήρες καυσίμων και έτοιμο προς εργασία, με τον κατάλληλο χειριστή-

οδηγό. Σε περίπτωση που ο ίδιος ανάδοχος κληθεί για εργασία με περισσότερα του ενός 

μηχανήματα έργων οφείλει να προσκομίσει το καθένα από αυτά επανδρωμένο με τον κατάλληλο 

χειριστή-οδηγό. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να καλύπτει όλα τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του 

μηχανήματος του όπως αποζημίωση χειριστών-οδηγών, καύσιμα, λιπαντικά, υλικά και εργασίες 

συντήρησης, τις απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται 

για την λειτουργία και χρήση του μηχανήματος. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή με τον πληρεξούσιο 

που έχει ορίσει, ευρισκόμενος στον τόπο της βλάβης. Ο ανάδοχος ή ο πληρεξούσιος (που πρέπει να 

είναι αποδεκτός από την τεχνική υπηρεσία) πρέπει να είναι κάτοχος της απαιτούμενης για το 
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μηχάνημα άδειας και να έχει αποδεδειγμένη πείρα στο χειρισμό χωματουργικών μηχανημάτων 

μεγέθους και τύπου όπως αυτά περιγράφονται  στη παρούσα σύμβαση. 

              Η ΔΕΥΑΠ έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση αποπομπή των απειθών, 

ανίκανων ή μη τίμιων χειριστών -οδηγών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του αναδόχου. 

Για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών, την πλήρη ευθύνη 

φέρει ο ανάδοχος. 

                Επιτρέπεται η εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις Κυριακές 

και αργίες, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, χωρίς ο ανάδοχος να 

δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση πέρα από αυτά που προβλέπονται στη σύμβαση. 

 Οποιαδήποτε ζημιά στα μηχανήματα, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή 

δολιοφθορά κατά τη διάρκεια των εργασιών ή στάθμευσης του μηχανήματος στον χώρο της 

βλάβης, βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δική του 

οικονομική επιβάρυνση. 

 Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήματα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς και 

ζημιές σε περιουσίες τρίτων που αποδεδειγμένα οφείλονται σε αμέλεια ή και υπαιτιότητα του ίδιου 

ή του προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.Δ.447/75(ΦΕΚ 142Α /17-7-75), Π.Δ. 78/80(ΦΕΚ 193 Α/26-

8-80) και Π.Δ.1073/81(ΦΕΚ 260Α/16-9-81) και από κάθε άλλο νομοθέτημα σχετικό με την 

ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Επίσης, υποχρεούται να εφαρμόσει τα τυχόν 

προτεινόμενα, από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ ή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα 

μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγοί-χειριστές των μηχανημάτων έργου είναι υποχρεωμένοι να 

χρησιμοποιούν φωσφορίζοντα γιλέκα, γάντια, στολές προστασίας, μάσκες προστασίας προσώπου, 

γαλότσες και όποια άλλα μέτρα ατομικής προστασίας κρίνονται απαραίτητα για τις κατά 

περίπτωση εργασίες. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται και για τη σήμανση του χώρου κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και την αποφυγή πτώσης εργαζομένων ή τρίτων σε φρεάτια. Για 

ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στον  ανάδοχο ή σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την 

εκτέλεση των εργασιών, η  ΔΕΥΑΠ  δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις 

ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 

περιπτώσεις αυτές. Η ΔΕΥΑΠ έχει το δικαίωμα επιβολής χρηματικού προστίμου, το ύψος του 

οποίου θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, αν κατά τη διάρκεια ελέγχου και επίβλεψης 

των εργασιών διαπιστωθεί πλημμελής εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.  
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 Η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί  με βάση το νόμο 4412/2016 και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 209 του  νόμου 3463/2006. 

  Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.800,00 € πλέον  Φ.Π.Α. 24% 14.352,00 €, 

συνολικά 74.152,00 € και θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις  του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2020   Κ.Α. 61.98.03.0001 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες ΔΔ Παροικία-Αγκαιριά»  με 

ποσό 22.350,00€, Κ.Α. 61.98.03.0002 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες ΔΔ Νάουσας»  με ποσό 

19.450,00€, Κ.Α. 61.98.03.0003 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες ΔΔ Μάρπησσας-Λευκών»  με 

ποσό 18.000,00€ καθώς και τον Κ.Α. 54.00.02 και τίτλο «ΦΠΑ Δαπανών – Εξόδων» με ποσό 

14.352,00 € του  προϋπολογισμού της επιχείρησης του έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ 

αριθμό 138/2019 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πάρου. 

Η δαπάνη  εντάσσεται  στον κωδικό του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. CPV: 45232150-8 

«Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού». 

Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών  θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες οι οποίες αναφέρονται στoν 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος θα διαθέτει 

ανάλογα μηχανήματα έργου (επί ποινή αποκλεισμού).  

 

Πάρος,  Μάρτιος 2020 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Γκουρογιάννης Νικόλαος 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τ.Μ. 
Συνολική 

Τιμή(€) 

Α Δ.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

1. 

 
Χωματουργικές εργασίες με JCB ώρες 650 29,00 18.850,00 

2. 
Χωματουργικές εργασίες με 

σφυρί 
ώρες 100 35,00 3.500,00 

 

 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
22.350,00 

Β Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ 

1. 

 
Χωματουργικές εργασίες με JCB ώρες 550 29,00 15.950,00 

2. 
Χωματουργικές εργασίες με 

σφυρί 
ώρες 100 35,00 3.500,00 

 

 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
19.450,00 

Γ Δ.Κ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 

1. 

 
Χωματουργικές εργασίες με JCB ώρες 500 29,00 14.500,00 

2. 
Χωματουργικές εργασίες με 

σφυρί 
ώρες 100 35,00 3.500,00 

 

 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
18.000,00 

 

 

             Προϋπολογισμός                            :     59.800,00  Ευρώ 

Φ.Π.Α.  24%                                  :    14.352 ,00  Ευρώ  

Σύνολο                                            :    74.152 ,00  Ευρώ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ 

 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΑΡΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Γκουρογιάννης Νικόλαος 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  

 

 

 

 

 

Καραμανές Νικόλαος  

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΟΜΑΔΑ Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τ.Μ. 
Συνολική 

Τιμή(€) 

Συνολική 

Τιμή 

(Ολογράφως) 

Α Δ.Κ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  

1. 

 

Χωματουργικές εργασίες με 

JCB 
ώρες 650   

 

2. 
Χωματουργικές εργασίες με 

σφυρί 
ώρες 100   

 

 

 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
 

 

Β Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ  

1. 

 

Χωματουργικές εργασίες με 

JCB 
ώρες 550   

 

2. 
Χωματουργικές εργασίες με 

σφυρί 
ώρες 100   

 

 

 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
 

 

Γ Δ.Κ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ  

1. 

 

Χωματουργικές εργασίες με 

JCB 
ώρες 500   

 

2. 
Χωματουργικές εργασίες με 

σφυρί 
ώρες 100   

 

 

 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ……………… ΕΥΡΩ 

 

Φ.Π.Α. 24% : ……………… ΕΥΡΩ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ……………… ΕΥΡΩ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
 

 

 

 

……………………2020 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

(Σφραγίδα- Υπογραφή) 
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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο:  Αντικείμενο σύμβασης 
 

Το αντικείμενο της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων αφορά στους ειδικούς συμβατικούς 

όρους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών για την παροχή 

υπηρεσιών για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις 

ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική 

Έκθεση της παρούσας μελέτης.  

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
 

       Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

α. Του νόμου 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147 τ. Α΄/2016 και 

των τροποποιήσεων αυτού (Άρθρο 33 του 4608/19 (ΦΕΚ 66/25.04.2019 τεύχος Α΄), άρθρο 56 του 

4609/19 (ΦΕΚ 67/03.05.2019 τεύχος Α΄ και άρθρα 43,44,45 του 4605/2019 (ΦΕΚ 5201.04.2019 

τεύχος Α'). 

β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως αυτές 

συμπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του  νόμου 3731/08.  

 

Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών 
 

 Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού,  με 

κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  311 και 327 του νόμου 4412/2016. 

 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

δ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές  

ε. Το τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου 
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Άρθρο 5ο: Τεχνικά χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές   
 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον υποφάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα αναφερόμενα στην παρούσα μελέτη. Σε περίπτωση που στον φάκελο 

τεχνικής προσφοράς περιέχονται στοιχεία από τα οποία υποδηλώνεται ή προκύπτει οικονομικό 

στοιχείο της οικονομικής προσφοράς, ο διαγωνιζόμενος απορρίπτεται συνολικά και η προσφορά 

του θεωρείται στο σύνολο άκυρη. 

 

Άρθρο 6ο: Τρόπος ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών 
 

              Οι φάκελοι των διαγωνιζομένων θα περιέχουν μια και μοναδική προσφορά και κατά 

συνέπεια δε θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

              Ο πάροχος οφείλει να δώσει πληροφορίες που δεν αναφέρονται στους όρους ή τις τεχνικές 

προδιαγραφές που περιέχονται στην μελέτη και κατά την εκτίμηση του κρίνονται ουσιώδεις. 

Επίσης, μπορεί στην προσφορά του να επισημάνει ή να προσθέσει επιπλέον χαρακτηριστικά ή  

υπηρεσίες  από  αυτά  που  αναφέρονται  ως  ελάχιστα  στις τεχνικές  προδιαγραφές  και  που  

θεωρεί  ότι  θα  βελτιώσουν  την προσφορά του. 

              Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσφέρουν για όλα τα σημεία της μελέτης και των 

τεχνικών προδιαγραφών και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία - δικαιολογητικά ώστε  

να  τεκμηριώνουν  την τεχνική  προσφορά τους. 

              Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής. 

Άρθρο 7ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης – Σύμβαση 
 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Πάρου, για να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, προσκομίζοντας και την κατά το άρθρο 8 του παρόντος, εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής. 

Άρθρο 8ο: Εγγυήσεις 
 

        Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση ίση προς 5% (πέντε επί τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση 
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πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 

του νόμου 4412/16 και θα περιλαμβάνει όσα στοιχεία ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 

του νόμου 4412/16. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση 

της παροχής υπηρεσίας. 

Άρθρο 9ο: Τόπος εκτέλεσης εργασιών 
 

Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις ανατεθείσες εργασίες σε ολόκληρη την Πάρο, η οποία 

χωρίζεται σε τρεις περιοχές προς διευκόλυνση των εργασιών, ειδικά σε περιόδους αιχμής, όπως 

αυτές περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. 

 

Άρθρο 10ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 
 

Εάν ο ανάδοχος  δεν προσέλθει, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε είκοσι ημέρες από την 

γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης επ’ ονόματι του διαγωνισμού ή δεν καταθέσει τη 

σύμφωνα με προηγούμενο άρθρο της παρούσας, εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε ισχύει το άρθρο  

105 παράγραφος 5 του νόμου 4412/16. 

Η ΔΕΥΑΠ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την 

αποκατάσταση κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτήν από μέρος του 

αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 11ο : Υπέρβαση προθεσμίας έναρξης παροχής υπηρεσίας 

 

  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του νόμου 4412/2016.  

 

Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 

 

Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της παροχής υπηρεσίας. 
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Άρθρο 13ο : Πλημμελείς εργασίες 

 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προξενήσει στην ΔΕΥΑΠ και 

σε τρίτους από υπαιτιότητά του εξαιτίας πλημμελούς εργασίας. Είναι δε υποχρεωμένος να 

αποκαθιστά άμεσα οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται εξαιτίας δικών του πλημμελών εργασιών. Σε 

αντίθετη δε περίπτωση, η ΔΕΥΑΠ θα αποκαθιστά τις ζημιές αυτές για λογαριασμό και εις βάρος 

του Αναδόχου. 

Άρθρο 14ο : Αθέτηση όρων σύμβασης 

 

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου ή όρων της σύμβασης, παρέχει στη ΔΕΥΑΠ το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της παροχής υπηρεσίας. 

Η έκπτωση του αναδόχου  έχει σαν συνέπεια:  

α) Την απώλεια υπέρ της ΔΕΥΑΠ λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρου του ποσού της κατατεθειμένης 

εγγυήσεως. 

β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τη ΔΕΥΑΠ για κάθε ζημία θετική και αποθετική 

την οποία θα υποστεί από τη μη εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 15ο : Τρόπος πληρωμής 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με την παροχή 

υπηρεσιών όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Το συνολικό ποσό δε θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο μειοδότησε ο ανάδοχος και το 

Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό. 

 

Άρθρο 16ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων. 
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Άρθρο 17ο : Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 18ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

 

Ο ανάδοχος δε μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 

δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση της ΔΕΥΑΠ. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις 

πληρωμές, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. 

Άρθρο 19ο :Καταγγελία Σύμβασης 

 

Η καταγγελία της Σύμβασης είναι δυνατόν να γίνει: 

(α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων ή, 

(β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από τη ΔΕΥΑΠ οποτεδήποτε χωρίς αποζημίωση με 

έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία της οποίας τα αποτελέσματα αρχίζουν μετά την 

πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο και εφόσον στο 

μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι 

διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. 

 

Άρθρο20
ο
:Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Η Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της 

ΔΕΥΑΠ και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις 

των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη σύμβαση, θα λύεται από τα  αρμόδια 

Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

Άρθρο 21
0
: Ισχύς  σύμβασης 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται  από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μέχρι και δώδεκα μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της 

σύμβασης. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης, 

επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του 

υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. 
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Άρθρο 11ο : Παράδοση και οριστική παραλαβή 

 

Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο ανάδοχος ολοκληρώνει όλες 

εκείνες τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Κατά την παράδοση θα συνταχθεί και 

απλό πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. Ο ανάδοχος ευθύνεται μέχρι του χρόνου της ποσοτικής 

παραλαβής.  

Εάν κατά την  παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις  τεχνικές   προδιαγραφές, η τεχνική 

υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της εργασίας ή την αποκατάσταση των 

λειτουργικών ανωμαλιών της. 

Η παραλαβή θα γίνει μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης και αποσκοπεί στην 

διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

Εφόσον διαπιστωθούν φθορές, ζημίες, κ.λπ. που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα 

εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ανάλογα, χωρίς καμία αμοιβή, εφόσον είναι 

δεκτικοί επανορθώσεων κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ.  

Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην οριζόμενη 

από την τεχνική υπηρεσία προθεσμία, η ΔΕΥΑΠ δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος 

και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

αυτής τρόπο. Για τη κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της εργασίας ή με παρακράτηση ποσού από το οφειλόμενο ποσό προς τον ανάδοχο. Η παραλαβή 

της εργασίας θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του 

νόμου 4412/2016. 

Άρθρο 12ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με τη ΔΕΥΑΠ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΔΕΥΑΠ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας μελέτης ή της 

προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τη ΔΕΥΑΠ για κάθε θετική και αποθετική ζημία 

που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας και να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή 

ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου, στα οποία θα μπορούσε να εμπλακεί τα 

μηχανήματα έργου, το προσωπικό της υπηρεσίας καθώς και διερχόμενοι πεζοί ή οχήματα.   

 

Άρθρο 13ο : Δαπάνες αναδόχου. Ευθύνη μέχρι παραδόσεως 

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης των υπηρεσιών βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, ο 

ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος των υπηρεσιών μέχρι το πέρας αυτών. 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη σύμβαση σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, της προσφοράς του και της κείμενης νομοθεσίας, αλλιώς θα 

εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 14ο : Υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΠ 

Η ΔΕΥΑΠ είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. Η ΔΕΥΑΠ θα εξασφαλίσει 

την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

καθυστερήσεις ή προβλήματα στην υλοποίηση των υπηρεσιών.  

 

Άρθρο 15ο : Κοστολόγηση εργασιών 

  Η παροχή υπηρεσιών επιμετρείται σε ώρες λειτουργίας του μηχανήματος. Ο επικεφαλής του 

συνεργείου της ΔΕΥΑΠ παραδίδει στον ανάδοχο με το πέρας των εργασιών ένα δελτίο, 

υπογεγραμμένο από τον ίδιο, στο οποίο αναφέρονται οι ώρες. Το δελτίο ελέγχεται και θεωρείται 

από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ. Η τιμή μονάδος που προσφέρει ο ανάδοχος θα 

αντιστοιχεί σε καθαρή ώρα εργασίας, η οποία αρχίζει από την ώρα που το μηχάνημα έργου 

ξεκινά τις εργασίες στο σημείο που του έχει ορίσει η υπηρεσία και όχι από την ώρα που 

ειδοποιείται ο ανάδοχος ή ξεκινά από την έδρα του για να φθάσει στην υποδεικνυόμενη 

τοποθεσία. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΑΡΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ  2020 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Γκουρογιάννης Νικόλαος 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ  

 

 

Καραμανές Νικόλαος  

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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