
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών                   
Αρ. Μελ.    14/2020 
Αρ. Πρωτ.:3058-15/04/20 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Υπηρεσίας 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Για τον  

                                 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ, Κ.Χ.  , ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ 
  ΕΤΟΥΣ 2020 

 Π.Δ.  24.000,00 €  (Κ.Α.  30-7336.15). 

   
Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη με τίτλο: Εργασίες Μίσθωσης Μηχανημάτων έργου για τον    ΄΄ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ , Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2020 ΄΄,  συνολικής  δαπάνης 
24.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%  και αφορά την μίσθωση μηχανημάτων προκειμένου να εκτελεστούν 
εργασίες για τον καθαρισμό  χαντακιών , Κ.Χ.  του Δήμο Ρήγα Φεραίου.     
 Αναλυτικότερα η μελέτη περιλαμβάνει την δαπάνη μίσθωσης Μηχανημάτων  ισοπεδωτήρων, 
φορτωτών, Μηχανικού εκσκαφέα, Bobcat, φορτηγού αυτοκινήτου άνω των  20ton και  Εκσκαφέα – 
φορτωτή  τύπου JCB, ανεξάρτητα από την ώρα του εικοσιτετραώρου με όλες τις απαραίτητες δαπάνες 
(χειριστού, καυσίμων κλπ). για  μια ώρα πραγματικής εργασίας και σύμφωνα με τις τιμές Τιμολογίου που 
αναφέρονται παρακάτω.  
Αναλυτικότερα  θα γίνουν  παρεμβάσεις για τον  καθαρισμό  χαντακιών και Κ.Χ.  του Δήμου όπου 
απαιτηθεί στην διάρκεια του  έτους, από την υπογραφή της Σύμβασης.  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι θέσεις για τον καθαρισμό χαντακιών και  Κ.Χ. του Δήμου : 
-Τσιμενταύλακας Τ.Κ. Καναλίων  
-Τσιμενταύλακας Τ.Κ.Κεραμιδίου 
-Ρέμα Περιφερειακού Στεφανοβικείου. 
-Κεντρικό ρέμα  Άγιου  Γεώργιου   
-Kεντρικός Τσιμενταύλακας  Ριζομύλου. 
-Καθαρισμός χάνδακας Δ.Δ. Βελεστίνου. 
-Ρέμα Τ.Κ. Χλόης.  
  
        Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας 
του κάθε μηχανήματος  από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων και τον Επιβλέποντα της εν λόγω 
υπηρεσίας. 
 Οι  εργασίες  θα υποδεικνύονται στον Ανάδοχο από τον  Επιβλέποντα  μηχανικό. 

Ο Ανάδοχος  με δική του ευθύνη θα  ενημερώνει καθημερινά το Ημερολόγιο  των εργασιών, 
όπου θα αναγράφεται  η Ημερομηνία, η θέση, ο μηχανολογικός  εξοπλισμός και οι ώρες εργασίας.       

Το ημερολόγιο του εργασιών του Αναδόχου θα υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  ή 
τον  πρόεδρο της Τ.Κ. και τον  Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Υπηρεσίας για την κάλυψη  
των αναγκών του  Δήμου  με όποια και όσα μηχανήματα απαιτηθούν και σε όποιες Δημοτικές κοινότητες 
του Δήμου υπάρξει ανάγκη.  

Οποσδήποτε θα πρέπει να έχει δυνατότητα ο Ανάδοχος κατ΄ ελάχιστο να φέρει για τις ανάγκες 
του ανωτέρω έργου τα κάτωθι μηχανήματα: Ισοπεδωτήρας μέχρι 150 ΗΡ, Εκσκαφέας – φορτωτής τύπου 
JCB , Bobcat,  Φορτηγό εως  20 ton. 
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Το ημερολόγιο  εργασιών  αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του φακέλου της Υπηρεσίας. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της  ανωτέρω Υπηρεσίας ανέρχεται σε 24.000,00 €. με τον ΦΠΑ 24%.  
 Η  δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου 
Η Υπηρεσία  είναι στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020,στον Κ.Α. 30-7336.15 
Οι εργασίες της ανωτέρω Υπηρεσίας θα εκτελεσθούν  σύμφωνα  με το Ν. 4412/2016.    
 
                                                  
     ΒΕΛΕΣΤΊΝΟ   15-04-2020 

                                                              
                                                                         Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                      
                         

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                  
                                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών                   
Αρ. Μελ.    14/2020 
Αρ. Πρωτ.:3058-15/04/20 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση της  παραπάνω 
Υπηρεσίας.  

 
1.1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται στις εργασίες 

που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση τω εργασιών, το ποσοστό για γενικά και 
επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, δαπάνες καυσίμων , 
λιπαντικών , ανταλλακτικών και επισκευών κ.λπ για πάσης φύσεως βάρη 
ή υποχρεώσεις του εργολάβου και για όφελος αυτού, ως και τις 
επιβαρύνσεις για υπερωριακή απασχόληση τις αργίες, τη νύχτα κ.λπ. 

1.2         Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με την καταμέτρηση 
των ωρών εργασίας του κάθε μηχανήματος  από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου. 

1.3        Η αμοιβή του οδηγού οι δαπάνες καυσίμων , λιπαντικών , ανταλλακτικών 
και επισκευών βαρύνουν τον μισθωτή.  

1.4         Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου 
υπηρεσιακού οργάνου (Επιβλέποντα της Υπηρεσίας.) 

           1.5         Σε περίπτωση μειωμένης απόδοσης ή αδικαιολόγητης  καθυστέρησης η 
υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάστασή του χειριστού, 
ή ακόμη και να καταγγείλει την μίσθωση ή να περικόψει ώρες με 
υπαιτιότητα του εκμισθωτή 

           1.6        Η πληρωμή της δαπάνης του μηχανήματος θα γίνει στο τέλος της 
εργασίας, βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής ωρών εργασίας 

1.7        Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον εκμισθωτή 
1.8       Η  Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση αποζημιώσεως του οδηγού σε 

περίπτωση ατυχήματος ή  βλάβης του μηχανήματος . 
Β. ΤΙΜΕΣ 
Άρθρο 1ο   
Για μια ώρα πραγματικής εργασίας ισοπεδωτήρων , προωθητήρων , φορτωτών , 
Μηχανικού εκσκαφέα , βυτιοφόρων νερού κλπ ανεξάρτητα από την ώρα του 
εικοσιτετραώρου με όλες τις απαραίτητες δαπάνες (χειριστού, καυσίμων κλπ) ως 
κάτωθι σε ΕΥΡΩ:  
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 Ισοπεδωτήρας μέχρι 150 ΗΡ ……………………………..……. (55) ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.  

 Ισοπεδωτήρας άνω των 150 ΗΡ   ……………………………..… (65) ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

 Προωθητήρας τύπου D7 …………….………………….………..…. (70) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ . 

 Προωθητήρας τύπου  D8 …………..….……………….…………….…. (80) ΟΓΔΟΝΤΑ . 

 Προωθητήρας τύπου  D9 ……………………………….……………...…. (100) ΕΚΑΤΟ  . 

 Φορτωτής  κάτω των 4 Μ3 ……..……………………………..  (55) ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

 Φορτωτής  άνω των 4 Μ3 ………………………………………   (65) ΕΞHΝΤΑ ΠΕΝΤΕ . 

 Εκσκαφέας – φορτωτής τύπου JCB ……………………………(45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.  

 Bobcat  ..................................................................................   (35) TΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

 Μηχανικός εκσκαφέας .……………………………….… (45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας άνω των 170 ΗΡ     .................   (70) ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ    

 Ρυμουλκό – γερανός με ανυψωτική ικανότητα >20t …………...(65) ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ.     

 Βυτιοφόρο νερού…………………………………………….……………. (50) ΠΕΝΗΝΤΑ. 

 Φορτηγό έως 20 ton ……………………………………..………(45) ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

 Επικαθήμενο φορτηγό ,μεταφοράς μηχανήματος  έργων…………… (50) ΠΕΝΗΝΤΑ .     
 
 
  
                         
                

     ΒΕΛΕΣΤΊΝΟ   15/04/2020 
 
 
      Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ               Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
                                ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
                & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
          ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                               ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ - ΣΤΟΥΚΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 

                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.               Π.Ε.  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  

 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
  

 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

 
Αρ. Μελέτης :14/2020 

     

 
ΑΡ.  Πρωτ.:3058/15-04-2020 

    

       

       

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

       
α/α Είδος εργασίας 

Μο-
νάδα 

Ποσότη 
τα  

Τιμή  
Μονάδας 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

       
  

ΕΙΔΟΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

          

1 Ισοπεδωτήρας   μεχρι 150 HP 
 

ώρες  103,00 
55,00 

 5.665,00   

2  Φορτωτής κάτω των 4m3 
 

ώρες  32,50 
55,00 

1.787,50   

3 
Εσκαφέας - φορτωτής  τύπου 
JCB 

 
ώρες  

73,00 45,00 
 3.285,00   

4 Βobcat 
 

ώρες  54,50 35,00 1.907,50   

5 
Μηχανικός Εκσκαφέας   μέχρι  
140 HP  

 
ώρες  

108,00 45,00 
             4.860,00   

6 Φορτηγό  έως  20 ton 
 

ώρες  41,00 45,00 1845,00   

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       19.350,00 19.350,00 

 
        Στρογγυλοποίηση          4,84 

 
          

19.354,84 
 

  
       Φ.Π.Α.  24% 

   4.645,16 
 

  
      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  24.000,00 

       

       

 

      ΒΕΛΕΣΤΊΝΟ   15-04-2020 
    

 

                                                              
     

 

                O  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
     

      
  

           ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ  Δ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                  
 

  
 

 

              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                     
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών                   
Αρ. Μελ.    14/2020 
Αρ. Πρωτ.:3058-15/04/20 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Υπηρεσίας 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Για την  

                                 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ, Κ.Χ.  , ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ 
  ΕΤΟΥΣ 2020 

 Π.Δ.  24.000,00 €  (Κ.Α.  30-7336.15). 

 
  
 

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισμοί ......................................  

Άρθρο 2ο: Συμβατικά Στοιχεία της Παροχής των Υπηρεσιών - Σειρά Ισχύος ...................  

Άρθρο 3ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ...................................................................................  

Άρθρο 4ο: Μελέτη των Συνθηκών του Έργου ........................................................................  

Άρθρο 5ο: Προστασία Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων - Δικτύων .......................................  

Άρθρο 6ο: Γενικά περί Εργασιών και Μέτρων Ασφαλείας ...................................................  

Άρθρο 7ο: Ατυχήματα και Ζημιές .............................................................................................  

Άρθρο 8ο: Εργασίες Εκτελούμενες από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ή από άλλους Αναδόχους 

 .....................................................................................................................................................  

Άρθρο 9ο: Ευθύνη του Αναδόχου ...........................................................................................  

Άρθρο 10ο: Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί .....................................................................  

Άρθρο 11ο: Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταλογισμοί - Πρόστιμα - Έκπτωση Αναδόχου .........  

Άρθρο 12ο: Παραλαβή ..............................................................................................................  

Άρθρο 13ο: Επικοινωνία - Αλληλογραφία .............................................................................  

Άρθρο 14ο: Περιεχόμενο τιμών ...............................................................................................  
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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων - Ορισμοί 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή αφορά την μίσθωση  χωματουργικών  μηχανημάτων   

για την εκτέλεση  χωματουργικών εργασιών  (με χειριστή) για την Αγροτική  Οδοποιϊα  

- καθαρισμούς  χαντακιών, Κ.Χ. , Δήμου  Ρήγα  Φεραίου. 

Η συγγραφή υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά στους συμβατικούς όρους οι οποίοι, σε συνδυασμό και με τους όρους 

των λοιπών Συμβατικών Τευχών και των στοιχείων της προσφοράς, θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της 

παροχής των υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Σ.Υ. θα έχουν την 

ακόλουθη σημασία: 

• ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός ή ένωση παρόχων 

υπηρεσιών (ή Κοινοπραξία) που συμμετέχει στο διαγωνισμό, προσκομίζει εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

και υποβάλλει Προσφορά. 

• Σ.Υ.: Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

• ΣΥΜΒΑΣΗ: Η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Κυρίου του έργου και του αναδόχου που αποτελείται από το 

Συμφωνητικό και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που προσαρτώνται σε αυτό. 

• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται  στην μελέτη με χρήση κατάλληλου 

εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών και κατάλληλου προσωπικού του αναδόχου, την οποία καλείται να 

υλοποιήσει ο ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

• ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί με Σύμβαση η παροχή των υπηρεσιών. Επίσης, 

τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών. 

• ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

       Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου  

• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρήγα Φεραίου . 

• ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΟΤΑ). 

• ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών που 

προβλέπονται και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως απορρέουν από τη Σύμβαση . 

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 2ο: Συμβατικά Στοιχεία της Παροχής των Υπηρεσιών - Σειρά Ισχύος 

Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία της παροχής των υπηρεσιών με βάση τα οποία θα γίνει η 

ανάθεση και εκτέλεση αυτών, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής: 

1. Η Σύμβαση. 

2. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

4. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης Υπηρεσιών. 

Άρθρο 3ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την εξασφάλιση του Εργοδότη σχετικά με την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών και γενικά την πιστή τήρηση 

των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει στον 

Εργοδότη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης - σύμφωνα με το άρθρο 18 της Προκήρυξης - το  
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ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό   5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη της παροχής των υπηρεσιών και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 4ο: Μελέτη των Συνθηκών του Έργου 

1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως και να περιλάβουν αναλόγως στην Οικονομική 

Προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία: 

• Την περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου  όπου θα πραγματοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών. 

• Tο Τιμολόγιο της παροχή υπηρεσιών. 

2. Ο διαγωνιζόμενος με την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενημερωθεί για τις επιτόπιες συνθήκες. 

3. Οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους αποδέχονται ότι μελέτησαν πλήρως και έχουν περιλάβει στην 

Οικονομική Προσφορά τους, τις γενικές και τοπικές συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης και οποιαδήποτε άλλα 

ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύνανται να επηρεάσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή το 

κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος φέρει την ευθύνη για τον 

έλεγχο των στοιχείων που χρησιμοποιεί για την σύνταξη της προσφοράς του, ακόμα και αν αυτά περιέχονται 

στην Τεχνική Έκθεση – Τιμολόγιο  που χορηγούνται από το Δήμο Ρήγα Φεραίου (ΟΤΑ) κατόπιν αιτήσεως 

των διαγωνιζομένων. 

Παράλειψη των ενδιαφερομένων ή του αναδόχου για ενημέρωση τους με συγκέντρωση κάθε δυνατής 

πληροφορίας που αφορά στους όρους αυτούς, δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση, καθολική 

αρμοδιότητα και ευθύνη τους για την πλήρη συμμόρφωση προς τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 5ο: Προστασία Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων - Δικτύων 

1. Ο ανάδοχος οφείλει με δική του επιμέλεια να μελετήσει τη θέση όλων των υφισταμένων εγκαταστάσεων και 

δικτύων στην περιοχή που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την προστασία των παραπάνω εγκαταστάσεων κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης των εργασιών και την αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κ.λπ., για τα οποία φέρει αποκλειστικά και 

μόνο αυτός την αστική και ποινική ευθύνη. 

3. Οι δαπάνες για τη συνεχή προστασία των υφισταμένων δικτύων και εγκαταστάσεων ή για την επανόρθωση 

τυχόν φθορών που προκλήθηκαν από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβάνονται 

στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

Άρθρο 6ο: Γενικά περί Εργασιών και Μέτρων Ασφαλείας 

1. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου περί τήρησης των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή όπου υλοποιείται η 

παροχή υπηρεσιών των υποδεικνυομένων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος δεν μπορεί να 

εκφέρει καμιά αντίρρηση, αλλά ούτε και να εγείρει αξιώσεις λόγω οικονομικών ή άλλων επιπτώσεων, τις 

οποίες δυνατόν να συνεπάγεται η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας. 

2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους και την παρούσα Σ.Υ., 

οφείλει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών να λάβει μέτρα για την πρόληψη 

ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ή να χρησιμοποιεί πρόσθετα προστατευτικά μέσα, συσκευές και 

μηχανήματα αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ή άλλη αρμόδια αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την 

προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αμέσως γραπτά στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλα τα ατυχήματα που  
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προκύπτουν από την εκτέλεση της εργασίας του είτε στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, είτε σε γειτονικές 

θέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση στην περιοχή όπου υλοποιείται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, τα οποία 

προξένησαν θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές, δίνοντας πλήρεις λεπτομέρειες και καταθέσεις 

μαρτύρων. 

Ακόμα, αν προξενήθηκε θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες ή σοβαρές ζημιές με υπαιτιότητα του 

αναδόχου, το ατύχημα θα πρέπει να αναφερθεί άμεσα τηλεφωνικά στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και να γίνει η 

ενημέρωση των κατά νόμο αρμοδίων Αρχών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε περίπτωση ατυχήματος με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος φέρει την αστική και ποινική ευθύνη, 

χωρίς να μπορεί να επικαλεσθεί την συμμόρφωσή του με τις εντολές ή οδηγίες καμιάς αρμόδιας Αρχής για 

την απαλλαγή του. 

5. Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή 

καταστροφής ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, που έχουν σχέση με τις εργασίες του 

αναδόχου, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η 

υποχρέωση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων 

εργασιών, εφόσον αυτές έχουν σχέση με την υλοποίηση της σύμβασης. 

Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να 

εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με δικά της συνεργεία σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 

7. Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό του και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο 

υλοποίησης της σύμβασης μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, μέσα ατομικής 

προστασίας. 

8. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων του στην περιοχή όπου υλοποιείται η σύμβαση παροχής 

υπηρεσών και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας, όπως και η 

τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται στην 

Ελληνική Νομοθεσία, ενώ σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς 

κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 

9. Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν 

από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής του Προσφοράς. 

Άρθρο 7ο: Ατυχήματα και Ζημιές 

1. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό 

ατύχημα σε πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στην περιοχή όπου υλοποιείται η σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών, είναι δε υποχρεωμένος να απαλλάξει τον Εργοδότη από κάθε πληρωμή για αυτές τις ζημιές ή 

βλάβες καθώς και από κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα ή επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, εκτός εάν η ζημιά ή 

βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητα του Εργοδότη ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στην περιοχή 

όπου υλοποιείται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο 8ο: Εργασίες Εκτελούμενες από το Δήμο Ρήγα Φεραίου  ή από άλλους Αναδόχους 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση 

του και εκτελούνται από συνεργεία του Δήμου ή από άλλους αναδόχους, ρυθμίζοντας τις εργασίες του κατά 

τέτοιο τρόπο, που να μην παρεμβάλλεται από αυτόν κάποιο εμπόδιο (εκτός σύμβασης) στις εκτελούμενες από  
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τον Κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους εργασίες. Για τη διευκόλυνση αυτή, ο ανάδοχος δεν έχει αξίωση 

οποιασδήποτε αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στην εργασία που εκτελεί 

αυτός. 

Άρθρο 9ο: Ευθύνη του Αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εξοπλισμών που θα χρησιμοποιήσει και 

κατά συνέπεια και για κάθε δυστύχημα, ζημιά ή φθορά κ.λπ., που θα προκληθεί στην περιοχή υλοποίησης 

της παροχής υπηρεσιών ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από υπαιτιότητα του, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, 

προκύπτει ευθύνη σύμφωνα με το νόμο. 

2. Εάν με οποιοδήποτε τρόπο αποδοθεί οιαδήποτε ευθύνη στο Δήμο, για οποιοδήποτε δυστύχημα, ζημιά ή 

φθορά στην περιοχή υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά 

απέναντι τους στο ακέραιο και η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται χωρίς καμιά διαδικασία να παρακρατεί 

από όσα οφείλονται στον ανάδοχο από τις κάθε φύσεως εγγυήσεις του, ποσά που θα επιδικάζονταν σε 

βάρος του Δήμου Ρήγα Φεραίου). 

3. Ο ανάδοχος καθώς και οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του, έχει την υποχρέωση να εκτελεί τις εντολές 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που δίνονται πάνω σε κάθε θέμα που έχει σχέση με την υλοποίηση της 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Η αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου δεν σταματάει λόγω της άσκησης 

αυτού του δικαιώματος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

4. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά την κρίση της, την άμεση απομάκρυνση από 

περιοχή υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, κάθε μέλους του προσωπικού του αναδόχου που 

δεν συμμορφώνεται με τις εντολές της, χωρίς από αυτό να δημιουργείται κανένα δικαίωμα για τον ανάδοχο. 

5. Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει γραπτά και έγκαιρα προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κάθε 

υπόδειξη για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που θα έκρινε σκόπιμη και αναγκαία. 

6. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τον κύριο του έργου για τυχόν ζημιές, που θα προκληθούν 

από τα συνεργεία του. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτή την υποχρέωση, η 

αποζημίωση παρακρατείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, από οποιοδήποτε ποσό έχει να λάβει ο 

ανάδοχος. 

7. Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να εγείρει αντίρρηση αλλά ούτε και αξιώσεις για οικονομικές ή 

άλλες επιπτώσεις, που μπορεί να συνεπάγεται η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή 

υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που υποδεικνύονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

8. Ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών της συμβάσεως αυτής, δεν έχει δικαίωμα για κανένα λόγο, να 

επικαλεστεί την απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του. Δεν δικαιολογείται άγνοια, ούτε οποιαδήποτε τυχόν 

παράλειψη, ούτε ανεπαρκής καθορισμός ή ασάφεια της προσφοράς του ή των στοιχείων της συμβάσεως. 

Κάθε τυχόν ασάφεια ερμηνεύεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η απόφαση της οποίας είναι υποχρεωτική 

για τον ανάδοχο. 

9. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, από ειδικευμένο προσωπικό. 

10. Οι περιοχές που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εναπόθεση υλικών, στάθμευση 

μηχανημάτων και ειδικών οχημάτων κ.λπ., θα είναι αυτές που θα υποδειχθούν και ορισθούν από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Άρθρο 10ο: Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και 

κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που  
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βαρύνει το Δήμο. 

Αν μετά τη μέρα του διαγωνισμού επιβληθούν νέοι φόροι, τέλη και κρατήσεις ή τροποποιηθούν ή καταργηθούν 

άλλοι που ισχύουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τις πληρωμές του 

αναδόχου, με πιστοποίηση ή αφαίρεση του ποσού που πράγματι πληρώνεται επί πλέον ή λιγότερο, χωρίς 

επιβάρυνση από κρατήσεις. 

Άρθρο 11ο: Ρήτρες - Κυρώσεις - Καταλογισμοί - Πρόστιμα - Έκπτωση Αναδόχου 

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης και η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, αναφέρονται αναλυτικά στα 

συμβατικά τεύχη και στο Ν4412/16. 

Σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από την έκπτωση ή όχι του αναδόχου, ο Δήμος Ρήγα Φεραίου διατηρεί 

το δικαίωμα απαίτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα 

μπορούσε να υποστεί από την αντισυμβατική παροχή των υπηρεσιών ή την παραβίαση των όρων της 

σύμβασης. 

Άρθρο 12ο: Παραλαβή 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται  στον Ν4412/16. 

 

Άρθρο 13ο: Επικοινωνία - Αλληλογραφία 

Όλες οι μεταξύ του Δήμου Ρήγα Φεραίου  και του αναδόχου συνεννοήσεις είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση 

οδηγιών ή προβολή διαφωνιών, είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. 

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένας από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

Άρθρο 14ο: Περιεχόμενο τιμών 

Στις τιμές της προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών 

ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμου Ρήγα Φεραίου  όπως προδιαγράφεται στα συμβατικά τεύχη. 

                                                      ΒΕΛΕΣΤΊΝΟ   15-04-2020 
 

                                                                      ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
 

                          Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
                        ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
                           & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
              ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                               ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ - ΣΤΟΥΚΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 
              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.            Π.Ε.  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ          
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