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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡΘΡΟ 1Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
  Με την παρούσα προβλέπεται, η εκκένωση των αντλιοστασίων για την 
συντήρηση αυτών και την αποκατάσταση των βλαβών. Απόφραξη αγωγών και 
φρεατίων  βαρύτητας λυμάτων και ομβρίων,  καθώς και η επισκευή βλαβών στους 
καταθλιπτικούς αγωγούς (συνεχής άντληση λυμάτων), μεταφορά λυμάτων στο 
βιολογικό καθώς και το προληπτικό πλύσιμο των αγωγών.
 Εκκένωση αντλιοστασίων, βόθρων – μεταφορά και απόρριψη προϊόντων εκκένωσης 
– αποφράξεις αποχετεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ: 
 Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
Β) Ο προϋπολογισμός και 
Γ) Η Τεχνική Περιγραφή 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
Εικοσιτέσσερις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το 

δικαίωμα της ΔΕΥΑΧ να ανανεώσει μονομερώς για ένα δίμηνο ακόμη την σύμβαση. 
(εφόσον δεν έχει απορροφηθεί το ποσόν της σύμβασης). 

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να προβαίνει στις παρακάτω εργασίες:  
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι η εκκένωση των αντλιοστασίων για την 
συντήρηση αυτών και την αποκατάσταση των βλαβών. Απόφραξη αγωγών και 
φρεατίων βαρύτητας λυμάτων και ομβρίων,  καθώς και η επισκευή βλαβών στους 
καταθλιπτικούς αγωγούς (συνεχής άντληση λυμάτων), μεταφορά λυμάτων στο 
βιολογικό καθώς και το προληπτικό πλύσιμο των αγωγών.
Αναλυτικά χρειάζεται η συνεχής άντληση των λυμάτων κατά την επισκευή - 
συντήρηση των αντλιοστασίων, για την αποφυγή υπερχείλισης τους, λόγω της 
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προσωρινής μη λειτουργίας των προς επισκευή αντλιοστασίων, μεταφορά των 
λυμάτων με βυτιοφόρο και η απόρριψή τους σε μέρη που θα υποδεικνύονται από την 
Υπηρεσία, με μεταφόρτωση τους από το αποφρακτικό στο βυτιοφόρο κατά τις 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών. Οι επεμβάσεις των 
μηχανημάτων θα γίνεται μόνο με εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ.
 Αποφράξεις φρεατίων των δικτύων λυμάτων και ομβρίων, όπου χρειασθεί, λόγω των 
αυξημένων αναγκών και του μεγάλου μήκους των δικτύων. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η δυνατότητα επέμβασης επί όλο το 
εικοσιτετράωρο. 
Στόχος της υπηρεσίας μας είναι να αποφύγει ζημιές και βλάβες των αντλιοστασίων, 
αφενός και αφετέρου να παρεμβαίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα στα προβλήματα των 
αγωγών αποχέτευσης. 
Ο ανώτερος χρόνος επέμβασης για τις παραπάνω υπηρεσίες, καθορίζεται στα 30’ 
(τριάντα) λεπτά της ώρας από την στιγμή της ειδοποίησης (που μπορεί να είναι με 
email, μήνυμά σε κινητό ή τηλεφωνική κλήση).
 Η εργασία θα πιστοποιείται βάσει των ωρών που θα προκύπτουν με την χρήση GPS 
το οποίο θα τοποθετηθεί με έξοδα της υπηρεσίας μας στο όχημα του αναδόχου και θα 
χρησιμοποιείται μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ΔΕΥΑΧ.
Ως χρόνος εργασίας λογίζεται η ώρα εκκίνησης από το σημείο που θα δηλωθεί από 
τον ανάδοχο, το οποίο πρέπει να είναι εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και σε 
σημείο που θα εγκρίνει η ΔΕΥΑΧ έως την ώρα επιστροφής στην βάση. Σε διαδοχικές 
αποφράξεις ο χρόνος θα υπολογίζεται συνεχόμενα. Ο χρόνος θα στρογγυλοποιείται 
στο μισάωρο και ως ελάχιστη χρέωση  θα  είναι η μία ώρα. 
Ο ανάδοχος στον εξοπλισμό του είναι υποχρεωμένος να κατέχει γεννήτρια με 
κρουστικό για την αποκάλυψη των φρεατίων καθώς και ειδικά τεμάχια (φούσκες) για 
την στεγανοποίηση των αγωγών λυμάτων (η αποζημίωση για αυτά είναι 
ενσωματωμένη στις τιμές).
Σαν απόφραξη νοείται η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού και η 
πλήρης απομάκρυνση των υλικών έμφραξης από φρεάτιο σε φρεάτιο και η 
παρεμπόδιση μεταφοράς των υλικών σε παρακάτω τμήματα του αγωγού 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (φούσκα στεγάνωσης σίτες κουτάλες κλπ.).
Ως τμήμα απόφραξης για το πλύσιμο του φραγμένου αγωγού υπολογίζεται από το 
προηγούμενο φρεάτιο έως το επόμενο φρεάτιο του σημείου ειδοποίησης για έμφραξη.

  Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι :
 α) η διάθεση βυτιοφόρου αποφρακτικού σε εικοσιτετράωρη βάση.
 β) η διάθεση βυτιοφόρων χωρητικότητας 25 m3 και 16 m3 αντίστοιχα.
 γ) και η εύρεση ειδικών τεμαχίων (φούσκες) για την στεγανοποίηση των    

αγωγών λυμάτων. 
Δ) Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

χρησιμοποιήσει ανάλογο εξοπλισμό της ΔΕΥΑΧ χωρίς επιπλέον χρέωση για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας.

 Τέλος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
του προσωπικού, κατά την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και των 
διερχόμενων πολιτών, από τα σημεία εργασιών των αντλιοστασίων, κατά την 
διάρκεια των εργασιών και μέχρι περατώσεώς τους. Φέρει δε αποκλειστικά την 
ευθύνη, για τυχόν ατυχήματα, εργαζομένων ή διερχόμενων πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 
Είναι υποχρεωμένη να παρέχει όλα τα αναφερόμενα μέσα, που κρίνονται 

απαραίτητα  από την Υπηρεσία,  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.



ΑΡΘΡΟ 6Ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά 
γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες 
ο ανάδοχος ή η υπηρεσία είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανώτερης βίας ο ανάδοχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί την Υπηρεσία και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται για την υπηρεσία προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ: 
 Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία 
και παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
  
 ΑΡΘΡΟ 8Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

Για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας η αμοιβή του αναδόχου, είναι 
ανάλογη από το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας. Οι αποφράξεις με  ωριαία 
απασχόληση του αποφρακτικού, οι εκκενώσεις αντλιοστασίων και βόθρων με ωριαία 
απασχόληση του αποφρακτικού, η μεταφορά λυμάτων σε χώρους που θα 
υποδεικνύονται από την υπηρεσία με ωριαία απασχόληση βυτιοφόρου και η 
μεταφορά και απόρριψη προϊόντων εκκενώσεων στον βιολογικό καθαρισμό με 
τεμάχιο (1,00 τεμ. ανά απόρριψη).

Η προληπτική συντήρηση των αγωγών θα αμείβεται ανά μέτρο μήκους 
συντηρούμενου αγωγού.

      Η καταβολή του ποσού θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου 
παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, που θα συνοδεύεται από  σχετικό ημερολόγιο, το 
οποίο  θα υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον ίδιο τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει το ημερολόγιο εργασιών κάθε  
μήνα έως και πέντε μέρες μετά το τέλος του μήνα. 

Στο καταβληθέν ποσόν θα συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη του Φ.Π.Α . Η 
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

ΑΡΘΡΟ 9Ο ΦΟΡΟΙ , ΤΕΛΗ , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
Ο  Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται εξ’ ολοκλήρου 

με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές, που ισχύουν κατά 
την ημέρα της δημοπρασίας, καθώς επίσης και με κρατήσεις 0,10% υπέρ της αρχής 
δημοσιών συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Οι υποψήφιοι μειοδότες θα πρέπει να είναι κάτοχοι των αναφερομένων στο 

άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων μηχανημάτων και θα προσκομίσουν κατά την 
διαδικασία του διαγωνισμού: 

α) Κατάσταση με τα μηχανήματα που έχουν στην κατοχή τους.



β) Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας ή βεβαίωση απαλλαγής τελών.
γ) Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας.
δ) Πτυχία χειριστών ανάλογα την κατηγορία μηχανήματος.
ε) Αν ο ανάδοχος έχει ένα μηχάνημα θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη 

δήλωση για την άμεση αντικατάσταση με τα στοιχεία του μηχανήματος καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.
          Εάν δεν είναι κάτοχοι όλων των μηχανημάτων που προβλέπονται, μπορούν να 
γίνουν δεκτοί με την προσκόμιση ανάλογης κατάστασης των μηχανημάτων, που τους 
λείπουν και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αυτών των μηχανημάτων, ότι τα 
προσφέρει στον υποψήφιο μειοδότη και τα διαθέτει στην ΔΕΥΑΧ οποτεδήποτε του 
ζητηθεί από την Υπηρεσία, καθώς και βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, ή 
βεβαίωση απαλλαγής καταβολής τελών, μαζί με τα αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας. 
Κάθε μειοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει προσφορά για όλα τα μηχανήματα. 
Εάν δεν δώσει προσφορά έστω και σε ένα μηχάνημα, αποκλείεται από την διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχου, επίσης αποκλείεται οποιοσδήποτε μειοδότης, από τον φάκελο 
του οποίου λείπει οποιοδήποτε έγγραφο ζητείται για τον διαγωνισμό. Τέλος κάθε 
μειοδότης, καθώς και κάθε ένας που προσφέρει τα μηχανήματά του, σε υποψήφιο 
μειοδότη, οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα 
τους όρους του διαγωνισμού. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε μέσω 
του πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΧ είτε αυτοπροσώπως .
Η οικονομική προσφορά θα είναι με συμπληρωμένο το έντυπο της υπηρεσίας και σε 
σφραγισμένο ξεχωριστό φάκελο μέσα στον φάκελο των δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ12Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Λόγω της φύσεως των εργασιών, στις περιοχές των πρώην περιαστικών δήμων, η 
υπηρεσία, μπορεί να τροποποιεί τις επί μέρους ώρες απασχόλησης του εξοπλισμου, 
πάντα μέσα στα όρια του ποσού της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13Ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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