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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

Με την διαδικασία της διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 

 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην επείγουσα ανάθεση της 

υπηρεσίας µε τίτλο: «Αποχιονισµός δηµοτικών οδών ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου», 

προϋπολογισµού 19.629,20€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί τους οικονοµικούς φορείς να 

καταθέσουν την οικονοµική προσφορά της, στο τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του ∆ήµου (dzag.mour@gmail.com), έως και 

σήµερα Παρασκευή 12.02.2021 και ώρα 13:00'µ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 

1557/12.02.2021 Τεχνική Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

15.830,00 €  συν 3.799,20 € (24% Φ.Π.Α)  = 19.629,20€.  

 Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2021, στον κωδικό Κ.Α. 30-6279.03 

µε εγκεκριµένη δαπάνη 29.000,00 € και µε CPV : 90620000-9 Υπηρεσίες 

εκχιονισµού  

Η δέσµευση της πίστωσης θα γίνει αµέσως µετά την έγκριση του 

προϋπολογισµού και η χρηµατοδότηση θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ζαγορά,  12.02.2021 

Αριθ. Πρωτ.: 1560 
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για την 

παροχή της ανωτέρω δαπάνης. 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1/. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από 

την υποβολή του, (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή υπεύθυνη δήλωση 

σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.7αβ του Ν. 

4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους 

οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες) που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, τόσο για την κύρια όσο και 

για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς. 

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό 

τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους ασφαλισµένους – µέλη του 

ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό ∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της 

προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας  των φυσικών 

προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. 

4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . 

∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
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7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη 

µελέτη 

8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 

εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόµιµου εκπροσώπου. 

9/. Εργοληπτικό Πτυχίο Α1 τάξης και άνω κατηγορίας Οδοποιία ή βεβαίωση 

εγγραφής στα Περιφερειακά µητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών 

(χωµατουργικά, οδοποιία). 

10/. Βεβαίωση ΠΣΕΕΠΜ(Επαγγελµατικής ∆ιαγωγής και Οικονοµικών 

Υποχρεώσεων) ή αντίστοιχη Βεβαίωση ΤΕΕ 

11/. Ασφαλιστική κάλυψη µηχανηµάτων 

12/. Άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου 

13/. Άδεια κυκλοφορίας – χρήσης µηχανηµάτων έργου 

14/.  Εξοφληµένα τέλη χρήσης µηχανήµατος. 

15/. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόµενο µηχάνηµα καλύπτει τον 

απαραίτητο ζητούµενο εξοπλισµό δηλαδή ότι κατέχει τρίγωνο, κουβούκλιο 

χειριστού, περιστρεφόµενους  φάρους  κινδύνου,  καλής  κατάστασης  µπαταρίες  

εκκίνησης,  καλής  κατάστασης ελαστικά,  προβολείς  εργασίας (εµπρός  - πίσω), 

αντιολισθητικές  αλυσίδες  (4 ζεύγη),   συρµατόσχοινα  ρυµούλκησης. 

 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ' αρίθµ. πρωτ. 1557/12.02.2021 Τεχνικής Έκθεσης. 

Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά  ανά ∆ηµοτική Ενότητα ή για 

το σύνολο του ∆ήµου. 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 12/02/2021 και ώρα 13:00 µ.µ. 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  
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Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 1557/12.02.2021 Τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

"ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ" 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.629,20 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.  
Με την διαδικασία της διαπραγµάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

(Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16) 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. Τεχνική περιγραφή αποχιονισµού 
2. Τιµολόγιο µελέτης αποχιονισµού 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός αποχιονισµού 
4. Τεχνικές προδιάγραφες αποχιονισµού 
5. Συγγραφή υποχρεώσεων αποχιονισµού 
6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αποχιονισµού 

Ζαγορά: 12 / 02 / 2021 
 

Αρ. Πρωτ. : 1557 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου λόγω της γεωγραφικής του θέσης, κατά τους χειµερινούς µήνες 
(Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο), αντιµετωπίζει δυσµενείς καιρικές συνθήκες λόγω του ψύχους και των 
σφοδρών χιονοπτώσεων. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 51219/10.02.2021 έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας 
περί «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και 

παγετό» και το υπ' αρίθµ. πρωτ. 588/11.02.2021 Έκτακτο ∆ελτίο Επιδείνωσης του Καιρού που ισχύει από το 
Σάββατο 13.02.2021   

 
Το υπάρχον δυναµικό σε µηχανήµατα έργου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, δεν επαρκεί για άµεσο και 
ταυτόχρονο αποχιονισµό του δηµοτικού οδικού δικτύου και όλων των κατοικηµένων περιοχών: 
1/. ∆Ε Ζαγοράς που περιλαµβάνει 1 ∆ηµοτική Κοινότητα και 2 Τοπικές Κοινότητες µε τους οικισµούς. 
2/. ∆Ε Μουρεσίου που περιλαµβάνει 6 Τοπικές Κοινότητες µε τους οικισµούς. 
 
Επιτακτική ανάγκη είναι όµως ο άµεσος, έγκαιρος και ταυτόχρονος αποχιονισµός για να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία όλων των κατοικηµένων περιοχών και η διασφάλιση της οδικής 
επικοινωνίας τους µε δηµόσιες υπηρεσίες, νοσοκοµεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα κλπ. 
 
Η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη µίσθωση µηχανηµάτων έργου µε τους χειριστές τους.  
Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά  ανά ∆ηµοτική Ενότητα. Με την υποβολή της 
προσφοράς οι συµµετέχοντες οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν στην κατοχή τους τα µηχανήµατα 
έργου που ζητούνται από την µελέτη, για τα οποία υποβάλλει προσφορά. 
 
Η εργασία αποσκοπεί στον άµεσο και επιµελή αποχιονισµό όλων των οδών εντός των κατοικηµένων 
περιοχών, του δηµοτικού δικτύου εκτός ορίων οικισµών και του αγροτικού δικτύου όπου υπάρχει 
ανάγκη, σε συνεργασία του εκάστοτε αναδόχου µε την αναθέτουσα αρχή (∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου).  
 
Ο αποχιονισµός όλων των οδών, - ανεξαρτήτου µήκους και πλάτους - από τον ανάδοχο, θα γίνεται άµεσα 
κατόπιν ειδοποιήσεως του και θα µεταβαίνει στην περιοχή ή την Τοπική Κοινότητα για τον άµεσο 
αποχιονισµό. 
 
Τα µηχανήµατα θα χρησιµοποιηθούν µόνο σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, λόγω καιρικών 
συνθηκών. Η Αναθέτουσα Αρχή, µέσω των αρµόδιων αντιδηµάρχων, θα έχει την ευθύνη της κλήσης 
των µηχανηµάτων που απαιτούνται κάθε φορά, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση χρήσης όλων των 
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µηχανηµάτων. 
 
Ο αποχιονισµός θα επικεντρώνεται αρχικά στις κεντρικές οδούς - οδικές αρτηρίες της κάθε 
κατοικηµένης περιοχής και εφόσον διασφαλισθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχηµάτων επί αυτών, 
στη συνέχεια θα συνεχίζει σε δευτερεύοντες οδούς και στενά, σε δρόµους που οδηγούν σε µεµονωµένες 
οικίες καθώς και στους αγροτικούς δρόµους εφόσον παραστεί ανάγκη. 
 
Οι ώρες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό αποτελούν εκτίµηση και δεν είναι 
δεσµευτικές για το ∆ήµο. Μοναδική δέσµευση αποτελεί η προσφορά του κάθε αναδόχου για την ωριαία 
αποζηµίωση του. Ο κάθε ανάδοχος θα απασχοληθεί για όσο διάστηµα χρειαστεί, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

O κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει οικονοµική προσφορά για το σύνολο των µηχανηµάτων, 
 ή για τα µηχανήµατα µιας ∆ηµοτικής Ενότητας 
 
Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να διαθέτουν νόµιµη άδεια και ασφαλιστήριο συµβόλαιο (ειδικότερα να 
περιλαµβάνει κάλυψη για σωµατικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζηµιές προς τρίτους και επιπλέον 
πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου µηχανήµατος έργου για σωµατικές βλάβες προς τρίτους και υλικές 
ζηµιές προς τρίτους). 
 
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται: 
α) Να καθαρίζουν τους δρόµους εντός των οικισµών από τα χιόνια σε περίοδο χιονοπτώσεων, τους 
αγροτικούς δρόµους εφόσον υπάρξει ανάγκη, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής 
. 
β) Σε περίπτωση πιο δυσχερών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεων) σε µια από τις πιο πάνω 
αναφερόµενες ∆ηµοτικές /Τοπικές Κοινότητες µε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να προβεί στον αποχιονισµό περιοχών που θα του υποδειχθούν. 
 
 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Ο χειρισµός των εκχιονιστικών µηχανηµάτων θα γίνεται από χειριστές - οδηγούς που έχουν το δικαίωµα 
χρήσης τους (δηλαδή η άδεια χειριστή  τους θα καλύπτει τις προδιαγραφές του µηχανήµατος που θα 

χειρίζονται). 

 

Οι δικαιούµενοι υποβολής προσφοράς πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά (εκτός των 

δικαιολογητικών φερεγγυότητας): 

 

1/. Φωτοτυπία της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του µηχανήµατος.. 
2/. Φωτοτυπία του ασφαλιστικού συµβολαίου του µηχανήµατος. 
3/. Φωτοτυπία την Αστυνοµική τους ταυτότητα. 
4/. Φωτοτυπία της άδειας χειριστού ΜΕ αντίστοιχης κατηγορίας κατά περίπτωση. 
5/. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόµενο µηχάνηµα καλύπτει τον απαραίτητο 
ζητούµενο εξοπλισµό δηλαδή ότι κατέχει τρίγωνο, κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόµενους 
 φάρους  κινδύνου,  καλής  κατάστασης  µπαταρίες  εκκίνησης,  καλής  κατάστασης ελαστικά, 
 προβολείς  εργασίας (εµπρός  - πίσω), αντιολισθητικές  αλυσίδες  (4 ζεύγη),   συρµατόσχοινα 
 ρυµούλκησης. 
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6/. Υπεύθυνη δήλωση της έδρας της επιχείρησης και τηλέφωνα επικοινωνίας υπευθύνου της 
επιχείρησης και του συντονιστή -βοηθού. 
 
 
ΑΜΟΙΒΗ 

Η ωριαία αµοιβή για κάθε τύπο µηχανήµατος µε το χειριστή του που θα υποβάλει ο κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος, δεν θα ξεπερνά την αµοιβή που ορίζεται στην µελέτη. Στην αµοιβή περιλαµβάνεται κάθε 
δαπάνη και ουδεµία άλλη οικονοµική αξίωση δεν µπορεί να απαιτηθεί. 
 
Κριτήριο επιλογής και ανάθεσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδας των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη. 
 
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
υπηρεσιών όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε 
αποζηµίωση επιφυλακής. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα κάτωθι: 
 
1.1.1 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., 
ΕΦΚΑ σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, 
εξαιρέσιµων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος την εκτέλεση 
της σύµβασης, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των 
µηχανηµάτων, των συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή 
αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. 
 
Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου στο έργο προσωπικού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί Ι.Κ.Α, ΕΦΚΑ ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της 
ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α και τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α ή ΕΦΚΑ κλπ όλου του 
εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους 
εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόµενη υπηρεσία στις περί 
Ι.Κ.Α , ΕΦΚΑ διατάξεις. 
 
1.1.2 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών 
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µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 
δηµοπράτησης του έργου. 
 
1.1.3 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, 
λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας όλων των όµορων 
κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύµβασης και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή 
τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ. 
 
1.1.4 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου 
εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα 
µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η 
χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε 
είδους ανεξαρτήτως αιτίας, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος 
των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Τα 
παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, 
όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύµβασης έτοιµα για λειτουργία 
(έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή 
για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
1.1.5 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του, από 
πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς, από την ανάγκη 
εκτέλεσης της σύµβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων. 
 
1.1.6 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους 
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης 
(περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
1.1.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των 
µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης περιλαµβανοµένων όλων των απαιτούµενων 
προς τούτο υλικών - αναλώσιµων και µη - καυσίµων, λιπαντικών, των προβλεπόµενων στοιχείων 
εξοπλισµού, ανταλλακτικών κλπ. 
 
1.1.8 Οι δαπάνες που απαιτούνται για την προµήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών µέσων 
από τον ανάδοχο όπως προβλέπεται από τους όρους δηµοπράτησης, τα οποία θα πρέπει να 
χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα µέλη του αναδόχου και της Υπηρεσίας που θα απασχολούνται από τον 
Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύµβασης και την Υπηρεσία αντίστοιχα. 
 
1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%). 
 
1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
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1.4 Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται το αλάτι αποχιονισµού. 
 
 
 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 

 
Ο εξοπλισµός του µηχανήµατος αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 
Επίσης στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα 
παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση 
αποχιονισµού, αλατοδιανοµής ή και των δύο, στα ∆ηµοτικά οδικά δίκτυα του ∆ήµου και Τοπικών 
Κοινοτήτων, Οικισµών), σύµφωνα µε την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα 
συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, ανάλογα µε τις υφιστάµενες 
ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουµένου να 
µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο 
των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών 
και την φόρτωση αλατιού. 
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός που αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών µετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται 

αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε αυτό 

τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού, αλατοδιανοµής 

ή και των δύο. 

∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση µη απασχόλησης του 
µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης 
και λήξης των εργασιών θα δίνονται µόνο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόµα και αν 
δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη και έντεχνη εργασία σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της µελέτης  
(Τιµή για 1 ώρα εργασίας αποχιονιστικού µηχανήµατος πλήρως εφοδιασµένου και εξοπλισµένου, 
περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη 
εργασία). 
 
Αποχιονιστικό Μηχάνηµα µε Λεπίδα Αποχιονισµού και Αλατοδιανοµέα. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ 

             (Αριθµητικά): 80,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 
Ο εξοπλισµός του µηχανήµατος αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 
Επίσης στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα 
παρακάτω: Την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση 
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αποχιονισµού στα ∆ηµοτικά οδικά δίκτυα του ∆ήµου και Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισµών), σύµφωνα 
µε την συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά 
περίπτωση από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τµήµα Συντήρησης Έργων ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες 
κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουµένου να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς 
χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 
απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε 
καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π. 
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται 

αυτός που αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών µετά από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από τις 

σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται αυτός ο 

χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. Σε αυτό τον χρόνο 

απασχόλησης περιλαµβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού, αλατοδιανοµής ή και των 

δύο. 

∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση µη απασχόλησης του 
µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης 
και λήξης των εργασιών θα δίνονται µόνο από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών –Τµήµα 
Συντήρησης Έργων ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. 
Στην τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόµα και αν 
δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη και έντεχνη εργασία σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης. (Τιµή για 1 ώρα εργασίας 
φορτωτή, περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως 
τελειωµένη εργασία. 
 
Φορτωτής µε ιπποδύναµη του κινητήρα να είναι από 50 έως και 100 ίππους (ΗΡ). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα ευρώ 

(Αριθµητικά): 50,00 € 

 

 

 

 

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

      ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α 

 

 

 

 

 

 

(1) 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

(2) 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ

ΩΝ 

 

 

 

 

(4) 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ

ΟΣ 

(κατ’ εκτίµηση) 
 

(5) 

ΤΙΜΗ 

ανά ΩΡΑ 

€ 

 

 

 

 

(6) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

 
(4)x(5)x(6) 

 

 

(7) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

 

 

 

 

(8) 

 

1 
ΖΑΓΟΡΑΣ 

 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

2 
(Από 50hp 

έως και 
100hp) 

31 50,00 3.100,00  

  

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α ΚΑΙ  

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 

1 
(Από101hp 

και άνω) 

60 
 

80,00 4.800,00  

2 
 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦOΡΤΩΤΗΣ 

 

3 
(Από 50hp 

έως και 

100hp) 

23 50,00 3.450,00  

  
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α ΚΑΙ  

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 

1 
(Από 101hp 

και άνω) 
56 80,00 4.480,00  

   
 

  Άθροισµα 15.830,00 

   
 

  ΦΠΑ 24% 3.799,20 

   
 

  
Γενικό 

Σύνολο 
19.629,20 

 
     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

      ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Απαραίτητος εξοπλισµός: 

 Όλα τα µηχανήµατα-οχήµατα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα θα πρέπει να έχουν όλο τον  
απαραίτητο εξοπλισµό που απαιτείται για την νόµιµη κυκλοφορία και λειτουργία τους, τρίγωνο, 

κουβούκλιο χειριστού, περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου, καλής κατάστασης µπαταρίες 

εκκίνησης, καλής κατάστασης ελαστικά, προβολείς εργασίας (εµπρός - πίσω), αντιολισθητικές 

αλυσίδες για όλους τους τροχούς και συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. 
Η ισχύς των µηχανηµάτων θα είναι σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα µηχανηµάτων. Στην περίπτωση 
που κάποιος υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει προσφορά µε µηχάνηµα µεγαλύτερης ισχύος ή ικανότητας 
από αυτή που προβλέπεται στην παρούσα µελέτη, γίνεται δεκτή η προσφορά του αρκεί να πληρούνται 
οι λοιπές προδιαγραφές και η τιµή της ωριαίας αποζηµίωσης να είναι µικρότερη ή ίση µε αυτή της 
παρούσας µελέτης. 
 

1. Αποχιονιστικό µηχάνηµα µε λεπίδα αποχιονισµού και αλατοδιανοµέα 
Να είναι µηχανήµατα έργου (ΜΕ) χαρακτηρισµένα από την άδεια κυκλοφορίας τους ως εκχιονιστικά 
(λεπίδες) µε µηχανήµατα/εξαρτήµατα διασποράς αλατιού (αλατιέρες) ή αυτοκίνητα µε τα κατάλληλα 
παρελκόµενα που θα αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορία τους. 
Θα έχει εγκατεστηµένη στο εµπρόσθιο τµήµα του λεπίδα αποχιονισµού, υδραυλικά συνδεόµενη και 
χειριζόµενη από την καµπίνα του χειριστού µε δυνατότητα περιστροφής και λειτουργίας αριστερά και 
δεξιά, µε ελάχιστο πλάτος 3 µέτρων και ελάχιστο ύψος 0,90 µέτρα. 
Η υπόψη λεπίδα θα φέρει όλες τις απαραίτητες διατάξεις απορρόφησης κραδασµών, θα είναι πλήρως 
συντηρηµένη και σε άψογη κατάσταση λειτουργικότητας, θα πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας για 
τον καθαρισµό των δρόµων, θα φέρει στο οπίσθιο τµήµα επί της καρότσας προσαρµοσµένο 

αλατοδιανοµέα χωρητικότητας τουλάχιστον 2 m3 µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και 
της ποσότητας του αλατιού. 
Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά στην άδεια µηχανήµατος θα πρέπει να υποβληθεί 
επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από 
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
δεν αναφέρονται στην άδεια (π.χ χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος -ύψος λεπίδας κλπ). 
Για την εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2020-2021 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο 
παραστατικό πληρωµής καθώς επίσης και το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα οχήµατα που 
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έχουν την υποχρέωση. 
 
 

2. Φορτωτής λαστιχοφόρος 

Το µηχάνηµα θα πρέπει είναι χαρακτηρισµένο ως Φορτωτής - Εκσκαφέας στην άδεια Μηχανήµατος 
Έργου µε ιπποδύναµη του κινητήρα του µηχανήµατος από 50 έως και 100 ίππους (ΗΡ). 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν κάποιο από 
τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ' αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την 
άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην 
οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια. Για την εξόφληση 
των τελών χρήσης περιόδου 2020-2021 θα πρέπει να υποβληθεί το αντίστοιχο παραστατικό πληρωµής. 
 
 
 
      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
      ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ο ∆ήµος θα προµηθεύσει στις αλατιέρες το απαιτούµενο αλάτι. 
 
• Στην ωριαία τιµή µισθώµατος του µηχανήµατος θα περιλαµβάνονται και θα βαρύνουν τον 
ιδιοκτήτη κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας του, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών 
συντήρησης, επισκευής, προµήθειας ανταλλακτικών, καυσίµων, καθώς και κάθε σχετικό έξοδο του 
µηχανήµατος και του χειριστού. 
 
• Εάν το µηχάνηµα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται στην αυθηµερόν 
αποκατάστασή και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να αντικαταστήσει το 
χαλασµένο µηχάνηµα µε άλλο που να λειτουργεί µε τους ίδιους όρους. Σε αντίθετη περίπτωση η 
Υπηρεσία θα προβεί στην λύση της Σύµβασης µονοµερώς. 
 

• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει άµεσα τις υπηρεσίες του στη περιοχή του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου που επιβάλλουν οι ανάγκες του αποχιονισµού και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία. 
 
• Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη αποχιονισµού κάποιας περιοχής και δεν επαρκούν τα 
ήδη υπάρχοντα µηχανήµατα, θα κληθούν τα πλησιέστερα διαθέσιµα. 
 
• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να έχει το µηχάνηµα µε το χειριστή ή οδηγό όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης του σε θέση επιφυλακής µε τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ και σε άριστη 
κατάσταση λειτουργίας. 
 
• Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού, οι χειριστές των προσφερόµενων 
µηχανηµάτων θα πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι σε λειτουργία σε 24ωρη βάση, 
ώστε οι επικοινωνίες µε το κέντρο συντονισµού για τον αποχιονισµό του ∆ήµου να είναι άµεσες. 
 
• Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη εργασιών και αµέσως µετά το πέρας αυτών να 
ενηµερώνει τους αρµόδιους εκπρόσωπους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
• Αν κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι δεν 
τηρούνται οι όροι της σύµβασης (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατος, τυπικά προσόντα 
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χειριστή), ο ∆ήµος θα λύσει άµεσα τη σύµβαση. 
 
• Ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη για κάθε ατύχηµα κατά την εκτέλεση της εργασίας η ζηµιά του 
µηχανήµατος ή αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη ή σε τρίτους. 
 
 Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να διαθέτουν νόµιµη άδεια και ασφαλιστήριο συµβόλαιο (ειδικότερα να 
 περιλαµβάνει κάλυψη για σωµατικές βλάβες προς τρίτους και υλικές ζηµιές προς τρίτους και επιπλέον 
 πρόσθετη κάλυψη ως εργαλείου µηχανήµατος έργου για σωµατικές βλάβες προς τρίτους και υλικές 
 ζηµιές προς τρίτους). 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

 

Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 
γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η εργασία της 
επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους 
 
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου είναι η αρµόδια Υπηρεσία για τις εργασίες 
αποχιονισµού. 
 
 ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αντικείµενο της εργασίας είναι η εκτέλεση εργασιών Αποχιονισµού του Οδικού ∆ικτύου του 
∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Η συγκεκριµένη εργασία φέρει αριθµό αναφοράς, σύµφωνα µε την 
ταξινόµηση CPV: 90620000-9 (=Υπηρεσίες εκχιονισµού). 

 

 ΑΡΘΡΟ 2°: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Ισχύουν τα ακόλουθα για την κατάθεση των αδειών των µηχανηµάτων: 
 
- Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να ελέγχει όλα τα µηχανήµατα που 
της διατίθενται µε την παρούσα εργασία. 
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία όλες τις άδειες κυκλοφορίας 
των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στην παραπάνω εργασία και λοιπά δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 
- Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος του έργου εξαιτίας 
βλάβης ή άλλου κωλύµατος και η προσκόµιση της άδειας του νέου. 
 
 ΑΡΘΡΟ 3°: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
Η χρονική διάρκεια της εργασίας θα αρχίσει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει όταν 
ολοκληρωθούν οι εργασίες αποχιονισµού, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 

εξάντλησης του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης παύει η ισχύ της. Σε κάθε περίπτωση 

δεν ισχύει πέραν της 30.03.2021. 

 
 ΑΡΘΡΟ 4°: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Η δαπάνη για την παραπάνω εργασία για τον αποχιονισµό του οδικού δικτύου του ∆ήµου Ζαγοράς 
Μουρεσίου ανέρχεται στο ποσό των 19.629,20€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%), θα γίνει 
από ίδιους πόρους του ∆ήµου και θα βαρύνει στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισµού του 

έτους 2021 (Κ.Α. 30-6279.03 ποσού 29.000,00€). Σε περίπτωση που δεν σηµειωθούν χιονοπτώσεις 
ή δεν είναι έντονες και δεν χρησιµοποιηθεί ολόκληρο ή µέρος από το ανωτέρω ποσό για το χρονικό 
διάστηµα που θα διαρκεί η σύµβαση, αυτό θα µεταφερθεί στον συνοπτικό διαγωνισµό που θα 
ακολουθήσει. Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης των εργασιών, όπως αυτή 
διαµορφώνεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που οι οριζόµενες από τον πίνακα 
εργασιών της Υπηρεσίας εργασίες δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν µέσα στα πλαίσια της 
εγκεκριµένης δαπάνης, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση να αναφέρει το γεγονός στην 
Υπηρεσία για παροχή σχετικών οδηγιών. Απαγορεύεται η πληρωµή µη δόκιµων εργασιών. Λόγω της 
ειδικής φύσεως των εργασιών δεν προβλέπεται πληρωµή δαπάνης για αναθεώρηση τιµών. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στον διαγωνισµό απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι οικονοµικοί φορείς που 
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 
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ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασης τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α’ του 
Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Εµπορικό 
και Βιοµηχανικό ή άλλο (π.χ. Τεχνικό, Βιοτεχνικό κλπ) Επιµελητήριο Ελλάδας είτε σε άλλο 
αντίστοιχο επαγγελµατικό µητρώο. 
  
 ΑΡΘΡΟ 6°: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Λόγω της ειδικής φύσεως των εργασιών δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 7°: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µετά το τέλος της καλής εκτέλεσης των εργασιών αποχιονισµού 
µετά την προσκόµιση του τιµολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την 
Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει: Το κατά νόµο προβλεπόµενο πρωτότυπο 
παραστατικό, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν. 
Η πιστοποίηση των εργασιών αποχιονισµού ενεργείται από την Υπηρεσία. 
 
Για τις ποσότητες εργασιών θα χορηγείται βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση από τους 

Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων όπου εκτελέστηκαν οι εργασίες αποχιονισµού. 
 
 ΑΡΘΡΟ 8°: ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
- Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και µόνον απουσιάσει µηχάνηµα, οφείλει ο Ανάδοχος να 
αντικαταστήσει άµεσα αυτό µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα. 
- Κατά την διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού και στη περίπτωση ακινητοποίησης 
οποιουδήποτε αποχιονιστικού µηχανήµατος λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται αποζηµίωση και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άµεσα (σε εύλογο µικρό χρονικό διάστηµα) 
διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα σε πλήρη λειτουργία (ανάλογες 
προδιαγραφές). 
 
 ΑΡΘΡΟ 9°: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος για τις εργασίες αποχιονισµού υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας για 
την κίνηση των µηχανηµάτων του. 
 
Ο Ανάδοχος για τις εργασίες αποχιονισµού υποχρεούται να ορίσει έναν συντονιστή - βοηθό, προς 
τον οποίο θα απευθύνονται όλες οι σχετικές, µε την εργασία εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να κοινοποιήσει πλήρη στοιχεία του συντονιστή - βοηθού του στην Υπηρεσία 
(αριθµούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου). 
 
Τα µηχανήµατα που θα µισθωθούν θα επιχειρήσουν στις περιοχές που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία όταν απαιτηθεί µέσα στο διάστηµα της µίσθωσης και εφ’ όσον απαιτείται 
περιλαµβανοµένων και των Κυριακών, αργιών, ηµιαργιών κ.λ.π. 
 
Οι χειριστές των µηχανηµάτων, θα πρέπει να βρίσκονται στο σηµείο που θα υποδειχθεί το αργότερο 
µέσα σε µία (1) ώρα από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας. 
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Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι χειριστές των µηχανηµάτων θα πρέπει να κατέχουν κινητό 
τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθµοί των οποίων θα γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία, έγκαιρα, 
µε µέριµνα του Αναδόχου. Οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και 
να συνεργάζονται µε τους αρµοδίους υπόψη εργασίας υπαλλήλους του τµήµατος πολιτικής 
προστασίας καθώς και τους αντιδηµάρχους και προέδρους των ∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, 
δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και την 
κατάσταση των οδικών τµηµάτων. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβληµα συνεργασίας ή παροχή 
ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την 
άµεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας µέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο µηχάνηµα σε 
αργία και κάθε άλλου υπαλλήλου του Αναδόχου απασχολουµένου στην εν λόγω εργασίας για 
σχετικούς µε τους προαναφερθέντες λόγους. 
 
Επιπροσθέτως, οι χειριστές των οχηµάτων θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους σχετική εγκεκριµένη 
άδεια χειριστού. 
 
Αδυναµία Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  
γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό 
που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο πρόγραµµα αποχιονισµού, θα εφαρµόζονται σε 
βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις. 
 
 ΑΡΘΡΟ 10°: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 
 
1.1 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση κάθε αστυνοµικής διάταξης ή άλλης 
διάταξης που αφορά την εκτέλεση παρόµοιας φύσης εργασιών και οφείλει να συµµορφώνεται µε κάθε 
διάταξη του εργατικού νόµου. 
1.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών από την 
Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες 
που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή τους. Αντίθετα να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός 
χρησιµοποιεί ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτελέσεως των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα 
εµπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους. 
1.3 Υποχρεούται όπως καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης να επιτρέπει και να διευκολύνει 
την εκτέλεση από την Υπηρεσία ή µε άλλη Εργολαβία οποιονδήποτε εργασιών µη περιλαµβανοµένων 
στη προκειµένη σύµβαση. 
 
 ΑΡΘΡΟ 11°: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
Κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και µετά την αποπεράτωση των εργασιών πριν από την 
παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από το χώρο των εργασιών κάθε φύσης 
άχρηστα υλικά που προέρχονται από εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν και να προβεί στο πλήρη 
καθαρισµό του χώρου των εργασιών χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του. 
 
 ΑΡΘΡΟ 12°: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
Γενικά κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν από τον Ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα 
µε δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιονδήποτε ζηµιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας 
κυκλοφορίας, αρµοί γεφυρών-αρµοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και 
στις παρακείµενες ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος. 
Γενικά οποιαδήποτε ζηµιά η οποία οφείλεται σε αµέλεια του Αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο 
εκτελεί αυτός τις εργασίες ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού του προσωπικού, βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της 
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ζηµιάς. 
 
 ΑΡΘΡΟ 13°: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ 
Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχηµα ή ζηµία 
συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από 
τους εργαζοµένους που απασχολεί στην παραπάνω εργασία. Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
όλα τα µέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το 
εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήµατος ή ζηµίας στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. 
 
 ΑΡΘΡΟ 14°: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση των 
δυσχερειών στην περιοχή που θα γίνει ο αποχιονισµός και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών 
εκτέλεσης αυτού από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από 
οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία απαίτηση σχετική 
µε αποζηµίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των 
δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει, µε το σκοπό να συµµορφωθεί, τα συµβατικά 
στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτή την Ε.Σ.Υ., την βάση της προσφοράς του και σύµφωνα τα 
οποία θα εκτελέσει τις εργασίες. 
Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε 
αιτία που έχει σχέση µε την εργασία. 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείµενο του έργου 
για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 
Θεωρείται δεδοµένο ότι οι διαγωνιζόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των 
ειδικών συνθηκών του έργου. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδοµή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού που 
θα χρησιµοποιεί. 
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου προς τις εντολές 
και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις 
ηµέρες διενέργειας της διαδικασίας. 
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αµείβεται και 
ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση 
ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 
νόµιµη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 Οι οδηγοί θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελµατική άδεια οδηγήσεως. Τα µηχανήµατα θα  
είναι εφοδιασµένα µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες και θα είναι κατάλληλα για την εκτέλεση της  
εργασίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα µε τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις υγειονοµικές διατάξεις. Ο 
ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου ως προς τις εντολές 
και οδηγίες της οποίας οφείλει να συµµορφώνεται 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές 
διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που θα συµβεί στον 
ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση 
της εργασίας. 
Στις δαπάνες του αναδόχου περιλαµβάνονται: 
- Οι δαπάνες συµµετοχής των δηµοσιεύσεων και κάθε σχετική δαπάνη για την σύναψης της 
σύµβασης. 
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- Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του προσωπικού του 
αναδόχου. 
- Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και οι δαπάνες 
για την κανονική λειτουργία του εξοπλισµού (καύσιµα κ.λ.π.). 
- Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης 
και κάθε φύσης αποζηµίωση προς τρίτους, κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυητικών επιστολών, 
και λοιπές κάθε φύσης επιβαρύνσεις. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζηµιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 
εργασίες του µε την υπαιτιότητα του. 
Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη 
ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 
- την διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού. 
- το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούµενου εξοπλισµού για την διασφάλιση της 
άψογης λειτουργίας του, 
- την αµοιβή του άµεσα απασχολούµενου προσωπικού (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές 
των οδηγών, χειριστών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα µε την απασχόληση 
του. 
- τα άµεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισµού (καύσιµα, λιπαντικά, λάστιχα, 
συντήρηση, κλπ). 
- την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και διάφορα συναφή τέλη 
και φάροι οχηµάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ). 
 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει άµεσα τις υπηρεσίες του στη περιοχή/Τοπική Κοινότητα 
ή οικισµό που επιβάλλουν οι ανάγκες του αποχιονισµού και εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.  
 
 
 
     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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