Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)


Κύριος

του

Έργου,

είναι

η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ)


Εργοδότης-Αναθέτουσα / Προϊσταμένη Αρχή, είναι το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(Δ.Σ.)

της

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ), οδός Χρ. Βλαχοδήμου 1, Πνευματικό κέντρο, Τ.Κ.
40200.


Ανάδοχος ή Πάροχος Υπηρεσίας (Π.Υ.) , είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
κοινοπραξία ή συνεταιρισμός, στο οποίο θα ανατεθεί η παροχή των ζητούμενων
υπηρεσιών.



Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή αξία της σύμβασης, η προβλεπόμενη από τη
σύμβαση αμοιβή του αναδόχου ή παρόχου της υπηρεσίας



Σύμβαση είναι το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και
περιλαμβάνονται

στα

τεύχη

της

υπηρεσίας

(Τεχνική

Έκθεση-Συγγραφή

Υποχρεώσεων), στην απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης του αποτελέσματος και στο
σχετικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο.
Άρθρο 2o
2.1 Αντικείμενο των εργασιών είναι η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των παρακάτω
εργασιών:


Καταμέτρηση των ενδείξεων των υδρομέτρων στις Δημοτικές Ενότητες Λιβαδίου,
Σαρανταπόρου, Ποταμιάς, Ολύμπου σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., και η ορθότερη κωδικοποίηση.



Έλεγχος της καλής λειτουργίας και καταγραφή των προβληματικών υδρομέτρων στις
Δημοτικές Ενότητες Λιβαδίου, Σαρανταπόρου, Ποταμιάς, Ολύμπου.



Καταγραφή και αναφορά των τυχόν αυθαίρετων υδροδοτήσεων ιδιοκτησιών.



Διακοπές ή επανατοποθετήσεις υδρομέτρων μετά από εντολή της Υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..



Επισκευή

μικροδιαρροών,

σε

εμφανή

τμημάτων

των

παροχών ύδρευσης,

αντικατάσταση παλαιού και τοποθέτηση νέου υδρομέτρου.
Η εργασία του συνεργάτη δεν συνδέεται με συγκεκριμένο ωράριο παρά με το παραγόμενο
έργο.
2.2 Στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» ορίζονται:
 Το αντικείμενο των εργασιών και οι υποχρεώσεις του παρόχου, περιγράφεται στην 1η
Ενότητα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ


Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι οι Δημοτικές Ενότητες Λιβαδίου,
Σαρανταπόρου, Ποταμιάς, Ολύμπου (2η Ενότητα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ).



Ο χρόνος εκτέλεσης είναι οχτώ (8) μήνες ή μεγαλύτερος που θα ταυτίζεται με την

ολοκλήρωση της καταμέτρησης δύο περιόδων & η ανάλυση του προϋπολογισμού των
εργασιών περιγράφεται στο τεύχος «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
Άρθρο 3ο
Τα τεύχη της μελέτης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας, κατά
σειρά ισχύος είναι:
1. Σύμβαση που θα υπογραφεί
2. Τεχνική έκθεση-Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ αναλαμβάνει:
I. Να καταβάλει την αμοιβή στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για τις υπηρεσίες του, τμηματικά
τουλάχιστον ανά διαστήματα τριών (3) μηνών .
II. Να παρέχει στο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ κάθε στοιχείο και πληροφορία, που έχει σχέση με το
αντικείμενο του έργου του και του είναι χρήσιμο κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου
του.
III. Εάν κατά την καταμέτρηση διαπιστωθεί διαρροή ή κλοπή, ή ελαττωματική λειτουργία του
υδρομέτρου, ο συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το συμβάν στην υπηρεσία στην
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ..
Άρθρο 5Ο
Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα έχει ισχύ για οχτώ (8) μήνες ή μεγαλύτερη που θα
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ταυτίζεται όμως με την ολοκλήρωση του αντικειμένου (δύο καταμετρήσεις), και αρχίζει από
την υπογραφή της σύμβασης και η διάρκεια απασχόλησης του θα είναι σε χρόνο ο οποίος δεν
συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.
Η υποχρέωση του αναδόχου θα είναι η παράδοση των ενδείξεων των υδρομέτρων σύμφωνα
με τις εντολές της υπηρεσίας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο
λόγο, καθώς και την περίπτωση πλημμελής εκπλήρωσης καθηκόντων από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.
Άρθρο 6ο
Για τις ανωτέρω υπηρεσίες του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 14.003,00 €
πλέον του Φ.Π.Α. και θα καταβάλλεται τμηματικά με την έκδοση του δελτίου παροχής
υπηρεσιών θεωρημένου από την αρμόδια Εφορία, κατόπιν επιμέτρησης των εργασιών που
εκτελεστήκαν.
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. δεν έχει την υποχρέωση παροχής στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ άλλης αποζημίωσης
πέραν της παραπάνω αμοιβής.
Άρθρο 7ο
Η σύμβαση αυτή θεωρείται σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταξύ του
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. και συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή επ’ αυτής οι διατάξεις
της εργατικής νομοθεσίας, ούτε εκείνες περί ασφαλίσεως στο Ι.Κ.Α.
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. αναλαμβάνει να καταβάλλει τη συμφωνηθείσα στο παρόν χρηματική
αποζημίωση, στο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, για τις υπηρεσίες του, όπως ορίζονται, μετά την έκδοση του
νέου φορολογικού στοιχείου.
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. δεν έχει την υποχρέωση ασφάλισης του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ σε κύρια ή επικουρικά
ταμεία ασφάλισης και δεν καταβάλλει στο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ δώρα Εορτών (Πάσχα και
Χριστουγέννων) και επίδομα αδείας.
Με την λήξη της παρούσας σύμβασης, λύνεται αυτομάτως και η συνεργασία μεταξύ της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. και του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ο οποίος δεν δικαιούται αποζημίωση και δεν διατηρεί
καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. παρά μόνον για τυχόν ανεξόφλητο
ποσό από αυτό που ορίζεται στην παρούσα.
Η παρούσα σύμβαση αποτελεί αποκλειστικά και μόνον σύμβαση συνεργασίας ανεξάρτητων
υπηρεσιών μεταξύ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. δεν αποτελεί Σύμβαση εργασίας
αποκλειόμενης ρητά και ανεπιφύλακτα της μετατροπής της με σύμβαση εργασίας.
Κάθε αγωγή ή αίτηση περί λήψεως οποιονδήποτε ασφαλιστικών μέτρων, που θα χρειασθεί
τυχόν να εγερθεί ή να ασκηθεί, θα εισάγεται προς εκδίκαση αποκλειστικά και μόνο ενώπιον
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των αρμόδιων δικαστηρίων Ελασσόνας. Ήτοι για όλες τις τυχόν διαφορές τους που έχουν
σχέση με την σύμβαση που θα συναφθεί η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. & ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα
συμφωνήσουν ότι αποκλειστική κατά τόπο δωσιδικία θα ανήκει στα παραπάνω Δικαστήρια,
σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 & 43 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ελασσόνα: 17-02-2020
Ο συντάκτης

Θεωρήθηκε
Ο Γεν. Διευθυντής

Σαμαρά Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Πάππας Λάζαρος
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