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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ     ΕΡΓΟ :  ΜΙΘΩΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ          Δ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑ 
ΚΑΣΕΡΙΝΗ  (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) 

       ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.:  10/2017 

 
 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  
 
 
 

Άρκρο  1ο Αντικείμενο  τθσ  εργολαβίασ 
 

Η μελζτθ αυτι αφορά τθν μίςκωςθ μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ καταςκευισ – 
επζκταςθσ – ςυντιρθςθσ των δικτφων φδρευςθσ – αποχζτευςθσ κακώσ και για διάφορα 
ζργα αυτεπιςταςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ςτθ Δ.Ε. Ελαφίνασ. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα αφορά 
χρονικό διάςτθμα δώδεκα (12) μθνών. 
 
 

Άρκρο  2ο τοιχεία  τθσ  εργολαβίασ 
 
Στοιχεία τθσ εργολαβίασ είναι: 

1. Το ςυμφωνθτικό. 
2. Η παροφςα  Διακιρυξθ. 
3. Η Οικονομικι  Προςφορά. 
4. Το Τιμολόγιο  Δθμοπράτθςθσ. 
5. Η Συγγραφι Υποχρεώςεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνικι Περιγραφι (Τ.Π.). 
7. Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ. 
8. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ προμικειασ. 
9. Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ. 

 
 

Άρκρο  3ο Ποιότθτα  παρεχομζνων  υπθρεςιών 
 
 Η ποιότθτα των παρεχόμενων εργαςιών κα πρζπει να είναι μζςα ςτα όρια που κζτει θ 
ςχετικι νομοκεςία για ανάλογεσ εργαςίεσ. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ ςωςτισ και 
ακίνδυνθσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων, τυχόν δε ηθμιζσ που κα προκλθκοφν ςτον ίδιο ι 
ςε τρίτουσ, κα βαρφνουν τον ίδιο. 
 Για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ι ηθμιών ο ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει  όλα τα 
κατάλλθλα μζτρα ςε εξοπλιςμό και προςωπικό, εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν ςωςτι και 
ακίνδυνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. Για κάκε ατφχθμα θ ηθμιά που προκαλείται ςτο 
προςωπικό τθσ ΔΕΥΑΚ ι ςε τρίτουσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. 
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Άρκρο  4ο Καταλλθλότθτα  χειριςτών – Μζτρα  αςφαλείασ 
 
 Κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οι χειριςτζσ είναι υποχρεωμζνοι να τθροφν τα 
προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ που προβλζπει θ ελλθνικι νομοκεςία για το είδοσ τθσ 
εργαςίασ τουσ και τον τφπο του μθχανιματοσ. Θα πρζπει να φζρουν και όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα ατομικισ προςταςίασ (αντανακλαςτικά γιλζκα, κράνθ, γάντια κλπ). Σε 
περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςίασ χωρίσ τα προβλεπόμενα μζτρα αςφαλείασ θ ΔΕΥΑΚ 
διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ αηθμίωσ. 
 
 

Άρκρο  5ο Εκτελοφμενεσ  εργαςίεσ 
 
 Οι εργαςίεσ που κα εκτελοφν τα μθχανιματα κα κακορίηονται και κα επιβλζπονται από 
τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ τθσ ΔΕΥΑΚ και κα αφοροφν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, αποκατάςταςθσ 
βλαβών, απαςχόλθςθ ςε ζργα αυτεπιςταςίασ των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ 
ΔΕΥΑΚ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφπτει τισ ανωτζρω ανάγκεσ τθσ ΔΕΥΑΚ 
οποιαδιποτε θμζρα και ώρα χρειαςτεί (κακθμερινζσ – αργίεσ, βράδυ – θμζρα). Σε 
περίπτωςθ άρνθςθσ ι αδυναμίασ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, θ ΔΕΥΑΚ ζχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τθν ςφμβαςθ χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ ι άλλθ απαίτθςθ από τον ανάδοχο, με 
παράλλθλθ ζκπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του αναδόχου υπζρ τθσ ΔΕΥΑΚ. 
 
 

Άρκρο  6ο Σεχνικζσ  προδιαγραφζσ 
 
Η τεχνικι περιγραφι κακώσ και οι εργαςίεσ που εκτελοφν τα μθχανιματα ζργων για τθν 
Δ.Ε Ελαφίνασ παρουςιάηονται παρακάτω: 

 

1) Εκςκαφζασ περιςτρεφόμενοσ λαςτιχοφόροσ  από  100 ΗΡ  και  άνω 
Για τθν καταςκευι ενόσ δικτφου φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ ι βλαβών κα πρζπει να 
ανοιχτεί ζνα ςκάμμα όπου κα τοποκετθκοφν αντίςτοιχοι ςωλινεσ. Όταν ο αγωγόσ 
είναι μεγάλθσ διατομισ και το βάκοσ εκςκαφισ είναι μεγάλο τότε χρθςιμοποιοφμε τον 
περιςτρεφόμενο λαςτιχοφόρο εκςκαφζα. Σε πολλζσ περιπτώςεισ κα πρζπει να ςκαφτεί 
το ζδαφοσ με κλίςθ, ώςτε ςτισ ςωλθνώςεισ θ βαρφτθτα να βοθκά ςτθν μεταφορά του 
νεροφ ι του λφματοσ, χωρίσ τθν βοικεια θλεκτρικισ αντλίασ, με ςκοπό τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Επίςθσ ο εκςκαφζασ περιςτρζφεται γφρω από τον εαυτό του, 
αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να φορτώςει το φορτθγό ςε οποιοδιποτε ςθμείο, ζχει 
μεγάλο κάδο φόρτωςθσ ώςτε μπορεί να φορτώνει εφκολα και γριγορα το προϊόν τθσ 
εκςκαφισ ςτο φορτθγό. Με όλο αυτό επιτυγχάνουμε γρθγορότερθ και οικονομικότερθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
 

2) Εκςκαφζασ  τφπου JCB 
Για τθν καταςκευι ενόσ δικτφου φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ ι βλαβών κα πρζπει να 
ανοιχτεί ζνα ςκάμμα όπου κα τοποκετθκοφν αντίςτοιχοι ςωλινεσ, όταν ο αγωγόσ είναι 
μικρισ διατομισ, και το βάκοσ μικρό, ςυνικωσ μζςα ςτον πολεοδομικό ιςτό των 
πόλεων, χρθςιμοποιοφμε εκςκαφζα τφπου JCB. Λόγω του μεγζκουσ και τθσ ευελιξίασ 
του μπορεί να ειςζρχεται ςε δφςκολα ςθμεία δρόμων. Ζχει κάδο εκςκαφισ για τθν 
εξόρυξθ των υλικών από το ςκάμμα και κάδο φόρτωςθσ των υλικών αυτών ςτο 
φορτθγό. Επιτυγχάνουμε γριγορθ καταςκευι και αποκατάςταςθ των δικτφων μζςα 
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ςτθν πόλθ μόνο με δυο μθχανιματα ζργου, τον εκςκαφζα JCB και το φορτθγό. Το JCB 
βοθκά και ςτθν αςφαλτόςτρωςθ των ςκαμμάτων. 
 

3) Φορτθγό ανατρεπόμενο  χωρθτικότθτασ  καρότςασ  14 κ/μ και  άνω Δ.Χ. 
Χρθςιμοποιοφμε το φορτθγό για τθν μεταφορά αμμοχάλικων, αδρανών υλικών, 
προϊόντων εκςκαφισ, ςε ςυνεργαςία με τουσ ανωτζρω εκςκαφείσ.  
 

4) Μίνι φορτωτάκι   
Το μίνι φορτωτάκι είναι ευζλικτο, χρθςιμοποιείται για το μπάηωμα μικρών τομών ι 
μικρών ςκαμμάτων ςε μικροφσ, ςτενοφσ δρόμουσ, όπου είναι αδφνατθ θ χριςθ 
φορτωτι, αλλά και αςφμφορθ. Σε ςθμεία μζςα ςτθν πόλθ είναι απαγορευτικό να 
ειςζρχονται και να εργάηονται μθχανιματα ζργου βαρζωσ τφπου και χρθςιμοποιοφνται 
μικρότερα και ελαφρφτερα. 
 

5) Μικρόσ  οδοςτρωτιρασ  διπλοφ  τυμπάνου 
Σε μικρά ςκάμματα όπου λόγω μεγζκουσ και πλάτοσ τομών δεν μπορεί να ειςχωριςει 
ο μεγάλοσ οδοςτρωτιρασ, χρθςιμοποιοφμε τον μικρό οδοςτρωτιρα για τθν 
ςυμπφκνωςθ του αμμοχάλικου. 
 

Ιδιαιτζρωσ επιςθμαίνονται τα κάτωκι:  
 H Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να τοποκετιςει ςφςτθμα GPS ςε όποιο μθχάνθμα κζλει, 
οφτωσ ώςτε να ελζγχεται θ ακριβισ του κζςθ κατά τισ ώρεσ που απαςχολείται ςτθν 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ του φορτθγοφ ζχει τθν υποχρζωςθ μαηί με το τιμολόγιο ι τθν 
φορτωτικι που κατακζτει ςτθ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για πλθρωμι, να προςκομίηει και αντίγραφο του 
ταχογράφου, για τισ ώρεσ που αναφζρονται ςε αυτά. 
 
 

Άρκρο  7ο Εκχώρθςθ  εργαςίασ 
 
 Απαγορεφεται θ εκχώρθςθ από τον ανάδοχο ςε τρίτον, μζρουσ ι όλου του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΚ.  
 
 

Άρκρο  8ο Ριτρεσ 
 
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ να διακζτει όλον τον 
απαραίτθτο εξοπλιςμό και το αντίςτοιχο προςωπικό για τθν άρτια εκτζλεςι τθσ. Ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ διάκεςθ των μθχανθμάτων όπου απαιτθκεί για τισ 
ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλετε ποινικι ριτρα ίςθ με το 2% τθσ 
αξίασ όλθσ τθσ προμικειασ για κάκε δεκαιμερο κακυςτζρθςθσ μζχρι τισ πρώτεσ 30 
θμερολογιακζσ θμζρεσ. Η ανωτζρω ριτρα παρακρατείτε προςωρινά από τον αμζςωσ 
επόμενο λογαριαςμό, οριςτικά δε μετά από απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.. Για τισ 
επόμενεσ τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ θ ποινικι ριτρα είναι 3% για κάκε 
δεκαιμερο κακυςτζρθςθσ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του προμθκευτι. Αφοφ 
εξαντλθκεί και θ δεφτερθ περίοδοσ επιβολισ τθσ ποινικισ ριτρασ, θ ΔΕΥΑΚ δικαιοφται να 
ακυρώςει τθν ςφμβαςθ προμικειασ και να ειςπράξει ολόκλθρο το ποςό τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 
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 Δεν επιβάλλονται κυρώςεισ ςτον προμθκευτι, εφόςον διαπιςτωκεί ανωτζρω βία, 
ζνεκα τθσ οποίασ προκαλείται αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο. Η απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει τον προμθκευτι.  
 
 

Άρκρο  9ο 
 
Για τθ εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω 

νομοκετθμάτων:  
− Του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Προμηθειών και Υπηρεςιών  

(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων…».  
− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».  

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ».  
Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κώδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ».  
Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακώσ και 

λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει 
τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω ι εκδοκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο του παρόντοσ προτφπου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ. ΔΕΤΑΚ 

 
 
 
 

Παπαδόπουλοσ Μιχάλθσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνθσ 

Κατερίνθ  08-02-2017 
Ο ςυντάξασ 

 
 
 
 

Βαρμάηθσ Βαςίλθσ 
Σεχ/γοσ Πολ/κόσ Μθχ/κόσ 

Δ.Ε.Τ.Α. Κατερίνθσ 

file:///D:\Users\td1\Desktop\???????%20-%20??????%20-%20?????????%20?.%2044122016\???????%20?????????%20????-1,%20?????%20??????????.docx
file:///D:\Users\td1\Desktop\???????%20-%20??????%20-%20?????????%20?.%2044122016\???????%20?????????%20????-1,%20?????%20??????????.docx

