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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»                           

 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                                             Χαλκίδα,      22 /03/2021 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η υλοποίηση εργασιών στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. Αυλίδας, 

καθ΄όλο το 24ωρο, απαιτούν κατάλληλα μηχανήματα, τα οποία όμως δεν 
διαθέτει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  ή διαθέτει σε ελλιπή αριθμό. 

Η ανάγκη μίσθωσης ενός εκσκαφέα – φορτωτή που θα βρίσκεται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης στη Δ.Ε. Αυλίδας είναι επιτακτική, 
διότι η έκταση της Δ.Ε. είναι μεγάλη και οι ανάγκες για εργασίες 
καθημερινές και άμεσες. 

Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προτείνεται η μίσθωση ενός  
εκσκαφέα – φορτωτή ισχύος (70 – 110 HP), με τον χειριστή, για εργασίες  

αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. 
Αυλίδας. 

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην 

ανάθεση 500 ωρών για εργασίες  με εκσκαφέα – φορτωτή ιπποδύναμης 
(70 – 110 HP), με τσαπάκι και σφυρί, με τον χειριστή. 

 

500 ώρες 20,00 €/ώρα 10.000,00 € 

 
                         ΣΥΝΟΛΟ:  10.000,00 € 
            ΦΠΑ 24%:    2.400,00 € 

                  ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ: 12.400,00 € 
 

Ο μισθωτής υποχρεούται: 
- Να χρεώνει στην προκαθορισμένη τιμή, να τιμολογεί, να 

επιβαρύνεται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α. και να πληρώνεται σύμφωνα με το 

λογιστικό σχέδιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
-Για κάθε πληρωμή ο μισθωτής οφείλει να προσκομίζει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά (ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα 

κ.α.), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
-Τα καύσιμα, ασφάλιστρα, η αμοιβή του χειριστή του 

μηχανήματος, που θα απασχοληθεί για εργασίες της ΔΕΥΑΧ και λοιπές 
υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, αποτελούν υποχρέωση του 
μισθωτή. 

-Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται και να υπακούει 
στις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

-Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση για παράδοση του 
μισθωμένου μηχανήματος με χειριστή, κάτοχο κατάλληλης αδείας,  σε 
χρόνο και τόπο καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

-Αν ο μισθωτής καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο με 
υπαιτιότητά του την μίσθωση του Μ.Ε. πέραν της μιας ημερολογιακής 
ημέρας, κινείται η διαδικασία κηρύξεώς του ως εκπτώτου. 

-Ο Φ.Π.Α. κάθε παραστατικού του μισθωτή θα βαρύνει τη ΔΕΥΑΧ. 
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Για όποια ζηµία ή βλάβη προκληθεί από το χειρισµό του 
µηχανήµατος έργου, υπεύθυνος είναι ο Μισθωτής. 

Σε περίπτωση αντικατάστασης του µηχανήµατος έργου ή του 

χειριστή, κατά την διάρκεια της σύµβασης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
παρόν και προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια 

Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ πριν την αντικατάσταση. 
Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε άριστη 

κατάσταση προκειµένου να µπορούν να εκτελεσθούν οι εργασίες που θα 

του ανατεθούν. 
Το κόστος συντήρησης, τα καύσιµα και τυχόν βλάβες που µπορεί 

να προσκληθούν κατά την διάρκεια της µίσθωσης βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Μισθωτή. 
Το κάθε μηχάνημα θα πρέπει να φέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση και βέβαια να διατηρεί 
τη λειτουργική κατάσταση των επιμέρους εξαρτημάτων του σε υψηλό 
επίπεδο συντήρησης. Το σύστημα πέδησης, τα ελαστικά του, οι 

υδραυλικές μεταδόσεις, το σύστημα διεύθυνσης, τα ηλεκτρολογικά και 
ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και τα κινούμενα μηχανολογικά μέρη 

(εμφανή και μη), αλλά και η καμπίνα του χειριστή ως και οι 
υαλοπίνακες, τα κάλυπτρα  ως και το χρώμα αυτών, οφείλουν να είναι σε 
άψογη λειτουργική κατάσταση. 

 
Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να υποβάλλει 

µεταξύ των άλλων δικ/κων που θα απαιτηθούν, έπειτα από σχετική 

ειδοποίηση σε αυτόν και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) των 

παρακάτω δικαιολογητικών: 
 
α) Άδεια κυκλοφορίας του προς µίσθωση µηχανήµατος έργου. 

 
β) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ 

 
 
γ) Άδεια χειριστή αντίστοιχη για το υπό μίσθωση Μ.Ε. 

 
δ) Μισθωτήριο συµβόλαιο µεταξύ  του  ιδιοκτήτη εκµισθωτή και  

του αναδόχου, εφόσον το προς µίσθωση Μ.Ε. δεν είναι ιδιόκτητο. 

 
ε) Απόδειξη καταβολής τελών χρήσης ή βεβαίωση περί μη οφειλής 

τελών χρήσης. 
 
στ) Για τον εκσκαφέα  -  φορτωτή,  Υ.Δ. του Οικονομικού φορέα ότι 

το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει κάδους εκσκαφής πλάτους  30, 40, 
60, 80εκ., πρόσθιο κάδο φόρτωσης χωρητικότητας τουλάχιστον 1 m3 και 

βραχοσφύρα βάρους 300 – 500 kg. 
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Σηµειώνεται ότι: 
 

(α) δικαιολογητικά που εκδόθηκαν από Δηµόσιες Υπηρεσίες 
µπορούν να κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 
(β) δικαιολογητικά τα οποία είναι ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να 

κατατίθενται πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, 

αφού αρχικά έχουν επικυρωθεί από Δικηγόρο. 
Ειδικά τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους ή να είναι νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014. 
 
 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα  (1) έτος, που μπορεί 
όμως να επεκταθεί έως την ανάλωση του ποσού της σύμβασης ή και 

τυχόν επέκτασης αυτού (ως προβλέπουν σχετικές διατάξεις περί 
τροποποιήσεων του Ν.4412/2016). 

Οι ανάγκες που θα προκύψουν ενδέχεται να τροποποιηθούν, αλλά 

σε καμιά περίπτωση (πλην τροποποίησης της σύμβασης και ειδικότερα 
με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 337 του Ν.4412/2016) δεν μπορεί 
να γίνει υπέρβαση του συμβατικού ποσού. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. χωρίς ουδεμία γνωστοποίηση στον Μισθωτή, τόσο 
πριν την υπογραφή της σύμβασης όσο και κατά την εκτέλεσή της, 

δύναται να διακριβώσει κάθε στοιχείο που αφορά την 
ποιότητα/καταλληλότητα του διατιθέμενου Μ.Ε. αλλά και της 
ικανότητας του χειριστή του. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις 

συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εκτιμητικά - με βάση την εμπειρία 
- μειωμένη ικανότητα χειρισμού του Μ.Ε., η επιτροπή παραλαβής (ή και 

άλλη οριζόμενη επιτροπή) μπορεί να προτείνει την απόρριψη μέρους της 
σύμβασης (χειριστής ή μέσο). 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η απασχόληση χειριστή, το Μ.Ε. (και 
κάθε δαπάνη του Μ.Ε.), οι νόμιμες  κρατήσεις και όλη η απαιτούμενη 
εργασία ή ενέργεια για την καλή και αξιόπιστη εκτέλεση των ζητούμενων 

εργασιών. 
Ο Μισθωτής και κάθε μέλος του προσωπικού που θα απασχολεί, 

υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές των αρμοδίων υπαλλήλων 
της ΔΕΥΑΧ σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους 
από τη νομοθεσία κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια.  

 



                                             ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

                                                                                                                                                                 

[4] 

 

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»                           

Στη περίπτωση που ο Μισθωτής κληθεί προς εργασία και δεν 

παρουσιαστεί, ή δεν μπορεί να ανευρεθεί σε περισσότερες από πέντε 
διαφορετικές περιπτώσεις, όπως τηλεφωνική κλήση, μήνυμα στο κινητό 
τηλέφωνο, μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία έκπτωσής του.  
Το μισθωμένο Μ.Ε. κατά την έναρξη της ημερήσιας εργασίας 

οφείλει να είναι πλήρες καυσίμων και έτοιμο προς εργασία, με τον 
κατάλληλο χειριστή – οδηγό, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωμα να διατάξει την 
αντικατάσταση ή άμεση αποπομπή των απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων 
χειριστών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του Μισθωτή. Για τις 

από δόλο ή αμέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση της μίσθωσης, την 
πλήρη ευθύνη φέρει ο Μισθωτής.  

 
Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής εργασίας και εργασία 

τις Κυριακές και αργίες, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους 

νόμους του Κράτους, χωρίς ο Μισθωτής να δικαιούται οποιασδήποτε 
πρόσθετης αποζημίωσης πέρα από αυτά που προβλέπονται στην 

σύμβαση και της τιμής ωρομισθίου στην προσφορά του. Κατά την 
εκτέλεση της πιο πάνω εργασίας ο Μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τους 
σχετικούς νόμους και κανονισμούς.  

Οποιαδήποτε ζημιά στο μισθωμένο μηχάνημα που προέρχεται 
από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια των εργασιών ή 
της στάθμευσης του μηχανήματος στον χώρο των εργασιών, βαρύνει τον 

Μισθωτή 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 
αποδεδειγμένα οφείλονται σε αμέλεια ή και υπαιτιότητα του ιδίου ή του 
προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον Μισθωτή.  

Ο Μισθωτής οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, που 

επιβάλλονται από τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην 
Εργασία (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) και κάθε 
άλλο Νομοθέτημα σχετικό με την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων. 

Επίσης υποχρεούται να εφαρμόσει τα τυχόν προτεινόμενα από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ή από τον Τεχνικό Ασφαλείας, πρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας.  

Το αντικείμενο της σύμβασης θα υπολογίζεται και θα τιμολογείται 
σε ωριαία αποζημίωση μίσθωσης στο μισθωμένο μηχάνημα (ωρομίσθιο).  

Ο χρόνος της ημερήσιας εργασίας θα είναι η καθαρή απασχόληση 
του μισθωμένου  Μ.Ε. στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος 
μετάβασης στην αρχική θέση εργασίας που ορίστηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

καθώς και ο χρόνος επιστροφής στην έδρα του Μισθωτή.  
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Σε περίπτωση βλάβης στο μισθωμένο μηχάνημα κατά τη διάρκεια 

των εργασιών, θα πιστοποιείται ο καθαρός χρόνος εργασίας και όχι ο 
χρόνος που απαιτείται για την επισκευή. 

 

Ο χρόνος ανταπόκρισης θα πρέπει να είναι εντός δύο ωρών από 
την κλήση του υπευθύνου της υπηρεσίας. 

 
Όλοι οι όροι της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι ουσιώδεις. 

Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει και 

μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση 
αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης, η 
Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον Μισθωτή έκπτωτο και να επιβάλει τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο Μισθωτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η 

απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Μισθωτή, θα 
γνωστοποιείται με έγγραφό του προς την Υπηρεσία εντός δύο (2) ημερών 
και θα αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την 

αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης, που 
ανέλαβε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η διαδικασία ανάθεσης για την ως άνω μίσθωση, θα καθοριστεί 
κατά τα νόμιμα βάσει του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθ. 26 του ν. 4585/2018, με το οποίο τροποποιήθηκε η 

παρ. 14 του άρθ. 6 του ν. 4071/2012 (Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-
Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».   

Η δαπάνη των 12.400,00€ (με ΦΠΑ) (CPV: 45520000-8 
«Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή») θα 

καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ, σε βάρος των Κ.Α. 620706 & 
54006224 του προϋπολογισμού της Επιχείρησης  οικονομικού έτους 
2021 και 2022. 

   

   

   

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ 
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