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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

Άρθρο  1ο 
Αντικείμενο  της  μελέτης 

Η  μελέτη  αυτή  αφορά  την  άντληση  και  την  μεταφορά  λυμάτων  από  τα  Δ.Δ.  του  
Δήμου  Κατερίνης  σε  περίπτωση  βλάβης  του  αποχετευτικού  δικτύου,  των αντλιοστασίων  
αποχέτευσης,  καθώς  και  κάθε  άλλης  εγκατάστασης  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ..  στον  Βιολογικό  
Σταθμό  Κατερίνης. 

 
Άρθρο  2ο 

Στοιχεία  της  μελέτης 
Στοιχεία  της  εργολαβίας  είναι: 

Α)  Η  διακήρυξη 
Β)  Η  Συγγραφή  υποχρεώσεων 
Γ)  Το  τιμολόγιο  προσφοράς  του  αναδόχου 
Δ)  Ο  προϋπολογισμός  προσφοράς 
 

Άρθρο  3ο 
Προθεσμία  εκτέλεσης  της  εργασίας 

 Η  εργασία  θα  πραγματοποιείται  σταδιακά  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  H  
συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  εργασίας  ορίζεται  για  χρονικό  διάστημα  ενός  έτους  
από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης  ή  μέχρις  εξαντλήσεως  του  ποσού  της  σύμβασης.   
 Η Σύμβαση  μπορεί  να  παραταθεί  για  ένα  τρίμηνο  ακόμη  εφόσον  δεν  έχει  
εξαντληθεί  όλο  το  ποσό  της  Σύμβασης.    
 

Άρθρο  4ο 
Πληρωμές 

 Κάθε  πληρωμή  προς  τον  ανάδοχο  θα  γίνεται  σταδιακά  και  σε  τακτά  χρονικά  
διαστήματα  σε  συνεννόηση  με  την  υπηρεσία  και  μετά  από  την  έκδοση  τιμολογίου  από  
τον  ανάδοχο. 
 

Άρθρο  5ο 
Τεχνικοί  όροι  και  προδιαγραφές 

 Η  συλλογή  και  η  μεταφορά  των  λυμάτων  θα  γίνεται  με  την  χρήση  ειδικών  
βυτιοφόρων  αυτοκινήτων  χωρητικότητας  24m3   και  14m3,  τα  οποία  αφού  αντλήσουν  τα  
λύματα  από  τα  σημεία  που  θα  υποδειχθούν  από  την  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  θα  τα  αδειάζουν  στον  
Βιολογικό  Καθαρισμό  της  Κατερίνης.      
 Για  την  αποφυγή  ατυχημάτων  ή  ζημιών  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  λαμβάνει  όλα  τα  
κατάλληλα  μέτρα   σε  εξοπλισμό  και  προσωπικό,  εξασφαλίζοντας  έτσι  την  σωστή  και  
ακίνδυνη  εκτέλεση  της  εργασίας  του.  Το  προσωπικό  θα  πρέπει  να  φέρει  και  όλα  τα  
απαραίτητα  μέτρα  ατομικής  προστασίας  (αντανακλαστικά  γιλέκα,  κράνη,  γάντια  κλπ).  Σε  
περίπτωση  εκτέλεσης  εργασίας  χωρίς  τα  προβλεπόμενα  μέτρα  ασφαλείας  η  ΔΕΥΑΚ  
διατηρεί  το  δικαίωμα  καταγγελίας  της  σύμβασης  αζημίως. 
 Για  κάθε  ατύχημα  η  ζημιά  που  προκαλείται  στο  προσωπικό  της  ΔΕΥΑΚ  ή  σε   
τρίτους  υπεύθυνος  είναι  ο  ανάδοχος.  
 Λόγω  του  αντικειμένου  της  εργασίας  και  της  άμεσης  σχέσης  με  την  δημόσια  υγεία  
ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  είναι  έτοιμος  για  την  άμεση  (εντός  μιας  ώρας  από  την  ώρα  
που  ενημερώθηκε  για  την  ύπαρξη  του  προβλήματος)  άντληση  λυμάτων  καθ΄  όλη  τη  
διάρκεια  του  24ωρου  και  ανεξάρτητα  αν  είναι  αργία  ή  καθημερινή.  Γι΄ αυτό  θα  πρέπει   



ο  ανάδοχος  να  διαθέτει  τον  ανάλογο  εξοπλισμό  σε  ειδικά  οχήματα  (τουλάχιστον  πέντε  
(5))  και  σε  προσωπικό,  για  να  μπορεί  να  ανταπεξέλθει  στην  εργασία.       
 Σε  περίπτωση  άρνησης  ή  αδυναμίας  εκτέλεσης  της  εργασίας,  η  ΔΕΥΑΚ  έχει  το  
δικαίωμα  να  καταγγείλει  την  σύμβαση  χωρίς  καμιά  αποζημίωση  ή  άλλη  απαίτηση  από  
τον  ανάδοχο,  με  παράλληλη  έκπτωση  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  του  αναδόχου  
υπέρ  της  ΔΕΥΑΚ.         
 Οι  εργασίες  θα  καθορίζονται  και  θα  επιβλέπονται  από  τις  αρμόδιες  Υπηρεσίες  της  
ΔΕΥΑΚ     

 
Άρθρο  6ο 

Περιεχόμενο  των  τιμών 
 Το  ύψος  του  τιμήματος  ανά  βυτιοφόρο  όχημα  για  μία  πλήρη  διαδρομή  θα  
παραμείνει  σταθερό  όπως  θα  ορισθεί  με  την  προσφορά  του  αναδόχου  καθ΄ όλη  την  
διάρκεια  της  σύμβασης.  Στις  προσφερόμενες  τιμές  νοείται  ότι  περιλαμβάνονται  όλες  
γενικά  οι  δαπάνες  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας,  η  δαπάνη  δημοσίευσης  της  
περίληψης  της  διακήρυξης  σε μία  τοπική  ημερήσια  ή  εβδομαδιαία  εφημερίδα  του  
νομού,  καθώς  και  το  όφελος  αυτού. 
 Στην  τιμή  δεν  συμπεριλαμβάνεται  ο  Φ.Π.Α. 
 

Άρθρο  7ο 
Ρήτρες 

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  να  διαθέσει  όλον  τον  
απαραίτητο  εξοπλισμό  και  το  αντίστοιχο  προσωπικό  για  την  άρτια  εκτέλεση  της  
εργασίας.   
   Σε  αντίθετη  περίπτωση  επιβάλετε  ποινική  ρήτρα  300,00 ευρώ  για  κάθε  ημέρα  
καθυστέρησης  και  μέχρι  είκοσι  (20)  ημέρες,  μετά  την  πάροδο  των  οποίων  το  ποσό  
αυξάνεται  σε  600,00  ευρώ  για  κάθε  ημέρα  και  μέχρι  την  πάροδο  δύο  μηνών.  Κατόπιν  
ο  εργοδότης  μπορεί  να  κηρύξει  τον  ανάδοχο  έκπτωτο  και  να  εφαρμόσει  τις  ανάλογες  
κυρώσεις  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.   
 

Άρθρο  8ο 
Ισχύουσες  διατάξεις 

       Στην  εργολαβία  αυτή  ισχύουν  και  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του   N.  4412/2016  
«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  οδηγίες  
2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  για  την  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού. 

                   
 
                       
 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                        Κατερίνη  08-05-2017   
                                                                                                Ο  Συντάξας 

   Ο  Προϊστάμενος  Τ.Υ.  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.                         
        Παπαδόπουλος  Μιχάλης                                                      Χαρακλειάς  Ιωάννης 
              Πολ.  Μηχανικός                                                                 Μηχανολόγος  Τ.Ε. 

     


