
 

                                                                         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΡΤΑΣ  (Δ.Ε.Υ.Α.Α)                                    

ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ               

                   (JCB)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

                    ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ»  

 

Προυπολογισμός  :   58.000,00 € 
                                 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. 

 

Η παρούσα  Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους, που διέπουν την 

μίσθωση μηχανήματος JCB για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

α) Τόπος  παροχής υπηρεσίας ορίζονται τα όρια αρμοδιότητας της  Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ. 

 Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται τακτικά, άλλες σε καθημερινή βάση και άλλες σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 

β) Η παρεχόμενη μίσθωση είναι μετά του χειριστού του μηχανήματος.  

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων  ευρώ 

(58.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 2

Ο
 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η παροχή της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, του Ν.1069/1980 

και του ν.3463/2006 όπως ισχύoυν .  

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA  

Τα έγραφα της σύμβασης κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

γ) Προϋπολογισμός μελέτης.  

δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
: ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

 

Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης αρχίζουν οι συμβατικές προθεσμίες, όπως 

ορίζονται στο Ν. 4412/16 . Η συνολική προθεσμία της μίσθωσης ορίζεται για χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης ως τις 31-12-2018. Σε περίπτωση, που η ανωτέρω 

πίστωση δεν εξαντληθεί μέχρι 31-12-2018, το υπόλοιπο θα βαρύνει τους αντίστοιχους 

κωδικούς του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑ του έτους 2019. Η παράταση δεν μπορεί να 

υπερβεί την 28-2-2019. Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος νωρίτερα και υπογραφεί η 

σύμβαση για την αντίστοιχη προμήθεια του έτους 2019, τότε η παράταση θα ισχύει μέχρι την 

ημερομηνία αυτή. Ουδεμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΥΑΑ συνεπάγεται για 

το διάστημα αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα δηλώσει τους χειριστές των 

μηχανημάτων οι οποίοι θα κατέχουν νόμιμες άδειες χειρισμού.  



 

Η αποζημίωση και τα ασφάλιστρα χειριστή μηχανήματος, τα καύσιμα, οι ζημιές και οι λοιπές 

συντηρήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, ο οποίος επίσης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο 

το προσωπικό που χρησιμοποιεί  και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, η δε 

ΔΕΥΑΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος.  

Ο ανάδοχος θα δηλώνει εγγράφως στην ΔΕΥΑΑ κάθε μεταβολή χειριστή του μηχανήματος, 

ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει την απαραίτητη άδεια χειριστή του μηχανήματος. 

Οι προγραμματισμένες εργασίες θα  ανακοινώνονται  εγκαίρως από την Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας . Σε 

περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων ο ανάδοχος οφείλει να προσέρχεται προς εργασία άμεσα 

εντός μέγιστου χρόνου δύο (2)  ωρών από την ώρα κλήσης του από την Υπηρεσία. 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην Δ.Ε.Υ.Α. Άρτας, για τις ανάγκες της για την εκτέλεση 

διαφόρων εργασιών στα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, για 

εργασίες στις δεξαμενές και γενικότερα στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, όπως επίσης σε 

καθαρισμούς ρεμάτων και ανοιχτών αγωγών ομβρίων  από οποιοδήποτε υλικό  και  σε κάθε 

άλλη εργασία αρμοδιότητάς της εντός των ορίων της. 

Στην περίπτωση, που ο Ανάδοχος κληθεί προς εργασία και δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με τα 

ανωτέρω ή δεν μπορεί να ανευρεθεί σε περισσότερες από πέντε διαφορετικές περιπτώσεις, η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία έκπτωσής του.  

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 :ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ωριαία απασχόληση μισθωμένου 

χωματουργικού μηχανήματος , μετά του χειριστού, του, όπως προσφέρθηκε από τον 

ανάδοχο στην προσφορά του. 

Χρόνος της ημερήσιας απασχόλησης είναι η καθαρή απασχόληση του μισθωμένου 

μηχανήματος στην Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

Σε περίπτωση απασχόλησης του μηχανήματος για χρόνο μικρότερο των ( 8,00) οκτώ 

ωρών ημερησίως, θα καταγράφεται ο ακριβής χρόνος απασχόλησης. 

Σε περίπτωση βλάβης του χωματουργικού μηχανήματος κατά την διάρκεια των εργασιών, θα 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, που 

εκπροσωπείται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με 

τις εντολές και υποδείξεις, που του δίνονται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό καθώς και από 

όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του κατά περίπτωση έργου υπαλλήλους κ.λ.π. 

Το ότι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη επίβλεψης του έργου δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που τυχόν θα προκύψει από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, ή τους ισχύοντες Νόμους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά το χωματουργικό μηχάνημα που 

πρόσφερε κατάλληλο προς εργασία και με κατάλληλο προσωπικό (χειριστή κλπ), που 

κατέχουν τις απαιτούμενες άδειες χειριστή.  

Το μισθωμένο χωματουργικό μηχάνημα κατά την έναρξη της ημερήσιας εργασίας 

οφείλει να είναι σε καλή κατάσταση , πλήρες καυσίμων και έτοιμο προς εργασία, με τον 

κατάλληλο χειριστή,  σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 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. 

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

χωματουργικού του μηχανήματος, όπως: αποζημίωση χειριστού, καύσιμα, λιπαντικά, υλικά 

και εργασίες συντήρησης , τις απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές κλπ. καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη, που απαιτείται για την λειτουργία και χρήση του χωματουργικού μηχανήματος. 



 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή άμεση 

αποπομπή των απειθών, ανίκανων  χειριστών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του 

Αναδόχου. Για τις από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του έργου, την πλήρη 

ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

 

Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασία τις 

Κυριακές και αργίες, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους νόμους του Κράτους, 

χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιασδήποτε πρόσθετης αποζημίωσης πέρα από αυτά 

που προβλέπονται στην σύμβαση. 

Κατά την εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους 

σχετικούς νόμους και κανονισμούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά και κατά Δημοτική Ενότητα. 

Ανάδοχος σε κάθε Δημοτική Ενότητα αναδεικνύεται  αυτός, που θα προσφέρει την μικρότερη 

τιμή στη συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο
 : ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

Οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημα, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή 

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

του έργου, 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  οφείλονται σε αμέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου 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 142
Α
/17-7-75), 

Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26-8-80) και Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/16-9-81) και κάθε άλλο 

Νομοθέτημα σχετικό με την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων. Επίσης υποχρεούται να 

εφαρμόσει τα τυχόν προτεινόμενα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία των έργων, ή από τον 

Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 : ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

 

Οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, όπως ισχύουν 

κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό που 

απασχολεί των καθοριζομένων (με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο 

Εργασίας δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζημιώσεων ημερών 

υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση άδειας με αποδοχές και αποζημιώσεων, λόγω απόλυσης 

καθώς και στην καταβολή των νόμιμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και 

επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων, όπως το ΙΚΑ κ.λ.π. 

 Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ και από τον Ειδικό Φόρο του 

άρθρου 17 του Ν. 3092/54 επί των εισαγομένων από το εξωτερικό πάσης φύσεως υλικών, 

εφοδίων κ.λ.π. και από τους φόρους κ.λ.π. που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 

4486/66(ΦΕΚ 131/Α) και 453/66 (ΦΕΚ 16/Α) περί τυποποιήσεως.  

 

 



 

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, 

τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα προς το Ν. 

2366/53 (ΦΕΚ 83/Α) και προς το Ν. 1078/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-71) κ.λ.π. 

Στον ανάδοχο επιβάλλεται επίσης  κράτηση ύψους 0,06 %, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας της Σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Επί της ανωτέρω 

κράτησης υπολογίζεται χαρτόσημο 3 % και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20 % επί του χαρτοσήμου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 : ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να προβαίνει κατ’ αντιπαράσταση με τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό, στην καταγραφή του χρόνου της ημερήσιας εργασίας σε Δελτία Εργασιών όπου 

θα καταγράφεται μεταξύ άλλων η ημερομηνία , οι ακριβείς ώρες εργασίας, η τοποθεσία , το 

είδος των εργασιών, και ενδεχομένως οι σχετικές παρατηρήσεις. Το δελτίο εργασιών θα 

τηρείται εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και από τον 

Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη , ισχύει για όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Επίσης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη και η προσφερθείσα τιμή αφορά το σύνολο της 

μίσθωσης, που αναφέρεται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων και δεν επιδέχεται για 

κανένα λόγο αύξηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, που θα εκδίδεται μετά την τμηματική 

παραλαβή των παράδοση εργασιών. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα εξοφλεί την απαίτηση του αναδόχου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 

και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκομίσει τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. Στο χρόνο υποχρέωσης της εξόφλησης δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη 

καθυστέρηση, λόγω άσκησης του προληπτικού ελέγχου δαπανών από τον Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου  ή μη προσκόμισης από τον ανάδοχο ορισμένου δικαιολογητικού 

απαραίτητου για την εξόφληση της απαίτησής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η επίλυση διαφορών μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/16.. 

 

 
Αρτα    12/ 12 / 2017 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Νικόλαος Τριανταφυλλάκης 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Αρτα    12/ 12 / 2017 

Θερήθηκε 

Ο   Πρ/νος  Τ.Υ  Δ.Ε.Υ.Α.Α 

 

 

 

 

Χρήστος Καλπούζος 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

                                                                    
 


