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ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:  01/2019 

  

                                           
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο  1ο 

Αντικείµενο  της  εργολαβίας 

Η  µελέτη  αυτή  αφορά  την  µίσθωση  µηχανηµάτων  για  τις  ανάγκες  κατασκευής – επέκτασης  

– συντήρησης  των  δικτύων  ύδρευσης - αποχ/σης  καθώς  και  για  διάφορα  έργα  αυτεπιστασίας  

της  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  στo  ∆ήµο  Κατερίνης. Η  διάρκεια  της  σύµβασης  θα  αφορά  χρονικό  διάστηµα  

δώδεκα  (12)  µηνών. 

 

Άρθρο  2
ο
 

Στοιχεία  της  εργολαβίας 

Στοιχεία  της  εργολαβίας  είναι: 

Α)  Η  διακήρυξη 

Β)  Η  Συγγραφή  υποχρεώσεων 

Γ)  Το  τιµολόγιο  προσφοράς  του  αναδόχου 

∆)  Ο  προϋπολογισµός  προσφοράς 

 

Άρθρο  3
ο
 

Ποιότητα  παρεχοµένων  υπηρεσιών 

 Η  ποιότητα  των  παρεχόµενων  εργασιών  θα  πρέπει  να  είναι  µέσα  στα  όρια  που  θέτει  η  

σχετική  νοµοθεσία  για  ανάλογες  εργασίες.  Ο  ανάδοχος  έχει  την  ευθύνη  της  σωστής  και  

ακίνδυνης  λειτουργίας  των  µηχανηµάτων,  τυχόν  δε  ζηµιές  που  θα  προκληθούν  στον  ίδιο  ή  σε  

τρίτους,  θα  βαρύνουν  τον  ίδιο. 

 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.  Για  κάθε  ατύχηµα  η  ζηµιά  που  προκαλείται  από  παράληψη  του  

αναδόχου  στο  προσωπικό  της  ∆ΕΥΑΚ  ή  σε   τρίτους,  υπεύθυνος  είναι  ο  ανάδοχος.     

Σηµείωση:  Τα  φορτηγά  θα  είναι  ∆.Χ.  Επίσης  σε  περίπτωση  µισθωµένου  εξοπλισµού  απαιτείται  

επί  πλέον  και  υπεύθυνη  δήλωση  του  κατόχου  (εκµισθωτή)  περί  αποδοχής  της  εκµίσθωσης  

του  εξοπλισµού  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  της  εργασίας. 
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Άρθρο  4
ο
 

Καταλληλότητα  χειριστών – Μέτρα  ασφαλείας 

 Κατά  την  διάρκεια  της  σύµβασης  οι  χειριστές  είναι  υποχρεωµένοι  να  τηρούν  τα  

προβλεπόµενα  µέτρα  ασφαλείας  που  προβλέπει  η  ελληνική  νοµοθεσία  για  το  είδος  της  

εργασίας  τους  και  τον  τύπο  του  µηχανήµατος.  Θα  πρέπει  να  φέρουν  και  όλα  τα  απαραίτητα  

µέτρα  ατοµικής  προστασίας  (αντανακλαστικά  γιλέκα,  κράνη,  γάντια  κλπ).  Σε  περίπτωση  

εκτέλεσης  εργασίας  χωρίς  τα  προβλεπόµενα  µέτρα  ασφαλείας  η  ∆ΕΥΑΚ  διατηρεί  το  δικαίωµα  

καταγγελίας  της  σύµβασης  αζηµίως. 

 

Άρθρο  5
ο
 

Εκτελούµενες  εργασίες – Τεχνικές  προδιαγραφές 

 Οι  εργασίες  που  θα  εκτελούν  τα  µηχανήµατα  θα  καθορίζονται  και  θα  επιβλέπονται  από  

τις  αρµόδιες  Υπηρεσίες  της  ∆ΕΥΑΚ  και  θα  αφορούν  εργασίες  συντήρησης,  αποκατάστασης  

βλαβών,  απασχόληση  σε  έργα  αυτεπιστασίας   των  δικτύων  ύδρευσης  και  αποχέτευσης  της  

∆ΕΥΑΚ..  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  καλύπτει  τις  ανωτέρω  ανάγκες  της  ∆ΕΥΑΚ  

οποιαδήποτε  ηµέρα  και  ώρα  χρειαστεί.  (καθηµερινές – αργίες,  βράδυ – ηµέρα).  Σε  περίπτωση  

άρνησης  ή  αδυναµίας  εκτέλεσης  της  εργασίας,  η  ∆ΕΥΑΚ  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  ∆ΕΥΑΚ. 

      Σε  όλη  την  γεωγραφική  έκταση  του ∆.Ε. Κατερίνης περιλαµβάνονται  δίκτυα  ύδρευσης  και  

αποχέτευσης  της  ∆ΕΥΑΚ.  Για  τις  άµεσες  αποκαταστάσεις  βλαβών  και  επεκτάσεις  αυτών  των  

δικτύων  εκτός από  τα  ιδία  µέσα  που  έχει  στην  κατοχή  της  η  ∆ΕΥΑΚ,  προχωρά  και  στην  

µίσθωση  µηχανηµάτων  έργων.  

  

Η  τεχνική  περιγραφή  καθώς  και  οι  εργασίες  που  εκτελούν  τα  µηχανήµατα  έργων  για  

το  ∆.Ε.  Κατερίνης  παρουσιάζονται  παρακάτω: 

  

1)  Εκσκαφέας  τύπου  JCB 

  Για  την  κατασκευή  ενός  δικτύου  ύδρευσης  ή  αποχέτευσης  ή  αποκατάστασης  βλαβών  

θα  πρέπει  να  ανοιχτεί  ένα  σκάµµα  όπου  θα  τοποθετηθούν  αντίστοιχοι  σωλήνες,  όταν  ο  

αγωγός  είναι  µικρής  διατοµής,  και  το  βάθος  µικρό,  συνήθως  µέσα  στον  πολεοδοµικό  ιστό  των  

πόλεων,  χρησιµοποιούµε  εκσκαφέα  τύπου  JCB.  Λόγω  του  µεγέθους  και  της  ευελιξίας  του  

µπορεί  να  εισέρχεται  σε  δύσκολα  σηµεία  δρόµων.  Έχει  κάδο  εκσκαφής  για  την  εξόρυξη  των  

υλικών  από  το  σκάµµα  και  κάδο  φόρτωσης  των  υλικών  αυτών  στο  φορτηγό.  Επιτυγχάνουµε  

γρήγορη  κατασκευή  και  αποκατάσταση  των  δικτύων  µέσα  στην  πόλη  µόνο  µε  δυο  

µηχανήµατα  έργου,  τον  εκσκαφέα  JCB  και  το  φορτηγό.  Το  JCB  βοηθά  και  στην  

ασφαλτόστρωση  των  σκαµµάτων. 

 

2)  Φορτηγό  ανατρεπόµενο  χωρητικότητας  καρότσας  14 κ/µ 

Χρησιµοποιούµε  το  φορτηγό  για  την  µεταφορά  αµµοχάλικων,  αδρανών  υλικών,  

προϊόντων  εκσκαφής,  σε  συνεργασία  µε  τους  εκσκαφείς. 
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3)  Μίνι  φορτωτάκι  έως  100  ΗΡ 

Το  µίνι  φορτωτάκι  είναι  ευέλικτο,  χρησιµοποιείται  για  το  µπάζωµα  µικρών  τοµών  ή  

µικρών  σκαµµάτων  σε  µικρούς,  στενούς  δρόµους,  όπου  είναι  αδύνατη  η  χρήση  φορτωτή,  

αλλά  και  ασύµφορη.  Σε  σηµεία  µέσα  στην  πόλη  είναι  απαγορευτικό  να  εισέρχονται  και  να  

εργάζονται  µηχανήµατα  έργου  βαρέως  τύπου  και  χρησιµοποιούνται  µικρότερα  και  ελαφρύτερα. 

 

4)  Μικρός  οδοστρωτήρας  διπλού  τυµπάνου  πλάτους  έως  1,30 µέτρο 

Σε  µικρά  σκάµµατα  όπου  λόγω  µεγέθους  και  πλάτος  τοµών  δεν  µπορεί  να  εισχωρήσει  

ο  µεγάλος  οδοστρωτήρας,  χρησιµοποιούµε  τον  µικρό  οδοστρωτήρα  για  την  συµπύκνωση  του  

αµµοχάλικου. 

 

5)  Εκσκαφέας  περιστρεφόµενος  λαστιχοφόρος 

Για  την  κατασκευή  ενός  δικτύου  ύδρευσης  ή  αποχέτευσης  ή  βλαβών  θα  πρέπει  να  

ανοιχτεί  ένα  σκάµµα  όπου  θα  τοποθετηθούν  αντίστοιχοι  σωλήνες.  Όταν  ο  αγωγός  είναι  

µεγάλης  διατοµής  και  το  βάθος  εκσκαφής  είναι  µεγάλο  τότε  χρησιµοποιούµε  τον  

περιστρεφόµενο  λαστιχοφόρο  εκσκαφέα.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  θα  πρέπει  να  σκαφτεί  το  

έδαφος  µε  κλίση,  ώστε  στις  σωληνώσεις  η  βαρύτητα  να  βοηθά  στην  µεταφορά  του  νερού  ή  

του  λύµατος,  χωρίς  την  βοήθεια  ηλεκτρικής  αντλίας,  µε  σκοπό  την  εξοικονόµηση  ενέργειας.  

Επίσης  ο  εκσκαφέας  περιστρέφεται  γύρω  από  τον  εαυτό  του,  αυτό  σηµαίνει  ότι  µπορεί  να  

φορτώσει  το  φορτηγό  σε  οποιοδήποτε  σηµείο,  έχει  µεγάλο  κάδο  φόρτωσης  ώστε  µπορεί  να  

φορτώνει  εύκολα  και  γρήγορα  το  προϊόν  της  εκσκαφής  στο  φορτηγό.  Με  όλο  αυτό  

επιτυγχάνουµε  γρηγορότερη  και  οικονοµικότερη  εκτέλεση  της  εργασίας. 

 

6)  Μίνι  τσαπάκι  έως  100  ΗΡ 

Το  µίνι  τσαπάκι  χρησιµοποιείται  για  εκσκαφή  βλαβών,  µικρών  σκαµµάτων  και  τοµών  

για  µικρά  βάθη  και  πλάτη, µέσα  στον  πολεοδοµικό  ιστό,  πχ.  πεζοδρόµους,  πλατείες,  όπου  

λόγω  χώρου  και  ευκινησίας  δεν  µπορεί  να  εργαστεί  ο  εκσκαφέας  JCB. 

 

Άρθρο  6
ο
 

Εκχώρηση  εργασίας 

 Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  από  τον  ανάδοχο  σε  τρίτον,  µέρους  ή  όλου  του  

αντικειµένου  της  σύµβασης  χωρίς  προηγούµενη  έγκριση  του  ∆.Σ.  της   ∆ΕΥΑΚ. 

 

Άρθρο  7
ο
 

 Στην  εργολαβία  αυτή  ισχύουν  και  εφαρµόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  

«∆ηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων , Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις  Οδηγίες  201/24/Ε  

και  2014/25/ΕΕ)»  (Α’ 147).  Χρηµατοδοτείται  από  ιδίους  πόρους,  ο  δε  Φ.Π.Α.  δεν  

συµπεριλαµβάνεται  στις  τιµές. 
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         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                       Κατερίνη  31/01/2019 
Ο  Προϊστάµενος  Τ.Υ.  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.                                                         Ο  Συντάξας    
 
 
 
 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                             ΧΑΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ                                              ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΥΑΚ 
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