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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου στην 

Τ.Κ.Μακρυράχης» 

 

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας 

με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου στην 

Τ.Κ.Μακρυράχης» , προϋπολογισµού 2.827,20€ συµπ. ΦΠΑ, καλεί τον οικονομικό 

φορέα να καταθέσει την προσφορά του (οικονομική και δικαιολογητικά συμμετοχής), 

στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του Δήμου 

(dzag.mour@gmail.com), έως την Τρίτη 29.11.2022 και ώρα 14:00'μ.µ. σύµφωνα µε 

την υπ. αριθµ. πρωτ. 11269/16.11.2022 Τεχνική Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

2.280,00 €  συν 547,20 € (24% Φ.Π.Α)  = 2.827,20€.  

 

ΠΡΟΣ 
 

Τον Οικονομικό Φορέα 

 

ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, 

Πτυχιούχου ΤΕΙ, ΑΦΜ 147815059, Δ.Ο.Υ. Β΄ ΒΟΛΟΥ, 

Δ/νση: Αντωνοπούλου 172 - Βόλος 

 

Ζαγορά, 22.11.2022 

Αριθ. Πρωτ.: 11467 
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Η δαπάνη έχει εγγραφεί στο Κ.Α.  20-6279.02 του προϋπολογισμού του τρέχοντος 

οικ. έτους με εγγεγραμμένη πίστωση 25.169,10€ .Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 

36/2022 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης 1
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με την 63922/07.04.2022 απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού Ν. Μαγνησίας. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση (πυροπροστασία), σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ. 57/2022 Απόφαση Ο.Ε., περί αποδοχής και κατανομής δράσεων 

πυροπροστασίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20406/29.03.2022 έγγραφο του 

ΥΠΕΣ/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. 

                                                     

Για την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021. 

 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

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

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης Δήμος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

Δικαίωμα 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 Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή Υπεύθυνη 

Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου
1
 με την οποία να δηλώνετε ότι δεν 

                                                           
1
 Αντί ποινικού μητρώου: οι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με την παρ. 9 του αρθ. 80 Ν. 4412/16, σε 

δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και 

http://www.dimosneapolis-sykeon.gr.τηλ.επικοινωνίασ/
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έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 

περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016 

2/. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση) 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.) Πιστοποιητικά 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 της προσφοράς, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

και ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της. 

4/. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιμελητηρίου (Γενικό Πιστοποιητικό και Πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης) 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 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 

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

Ν.4506/2019) . 

Διευκρινίζεται 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) 

                                                                                                                                                                      

έως τα όρια των άρθρων 118 και 328, δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 

υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α. 





ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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 Δ.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 Διαγωγής 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 

 

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά, βάση του 

σχεδίου που είναι αναρτημένο στο site του Δήμου (www.dimos-zagoras-

mouresiou.gr) μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο 

Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου ή στο email του Δήμου 

(dzag.mour@gmail.com),  μέχρι και στις 29/11/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. 
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Συνημμένα: 

- Υπ' αρίθμ. πρωτ. 11269/16.11.2022 Τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών 

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

 

Ζαγορά, 22.11.2022 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS
KOUTSAFTIS
Ημερομηνία: 2022.11.22 10:14:14 EET





[1] 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 

 

CPV: 90600000-3 (Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς 

υπηρεσίες) 

Προϋπολογισμός: 2.827,20€ (συμπ. ΦΠΑ) 

Κ.Α. 20-6279.02 (Καθαρισμός αγροτικού δικτύου Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Η χρηματοδότηση θα γίνει από επιχορήγηση (πυροπροστασία), σύμφωνα 

με την υπ΄αριθμ. 57/2022 Απόφαση Ο.Ε., περί αποδοχής και κατανομής δράσεων πυροπροστασίας, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20406/29.03.2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

5.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά,  16.11.2022 

 

Αρ. Πρωτ.: 11269 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου να προβεί στην μίσθωση 

μηχανημάτων έργου τα οποία θα συμβάλλουν στην συντήρηση και την βελτίωση  του αγροτικού 

οδικού δικτύου στην θέση «Καβούρια» της Τ.Κ.Μακρυράχης, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. 

Ειδικότερα απαιτείται η συμβολή για την συντήρηση και αποκατάσταση οδών πρόσβασης προς 

Δημοτικές αγροτικές εκτάσεις. Οι εν λόγω εργασίες αφορούν την συντήρηση και βελτίωση του 

αγροτικού δικτύου, πιο συγκεκριμένα  αφορούν  εργασίες: εκσκαφής χαλαρών εδαφών, καθαρισμού 

και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, άρσης καταπτώσεων από το 

αγροτικό δίκτυο ή από τα πρανή για κάθε είδους έδαφος, καθαρισμού πρανών.  

Οι  εργασίες της μίσθωσης μηχανημάτων  κρίνονται απαραίτητες λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

1. ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο στον ορεινό όγκο, μεγάλο πλήθος 

και έκταση αγροτικού οδικού δικτύου  και  απαίτηση για εξασφάλιση ταυτόχρονης πρόσβασης  σε 

καίρια σημεία 

2. το αγροτικό δίκτυο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή στο 

σύνολό της και καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες όπως έγινε 

με την πρόσφατη θεομηνία του Ιουλίου,  παρουσιάζει σημαντικές φθορές οι οποίες απαιτούν άμεση 

αποκατάσταση 

3. στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου α) υπηρετούν δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι με την ειδικότητα του 

Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και β) έχει στην κατοχή του δύο (2) μηχανήματα έργου  και κατά 

συνέπεια το προσωπικό του Δήμου αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα και με επιμέλεια σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι παρεμβάσεις αφορούν υφιστάμενους αγροτικούς δημοτικούς δρόμους. Θα υπάρχει άμεση 

ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

Θα τηρείται  καθημερινό ημερολόγιο με αναφορά στην κάθε Δημοτική –  Κοινότητα  και την κάθε 

είδους εργασίας η οποία εκτελείται, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της παρούσας 

μελέτης. 
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Οι απαιτούμενες εργασίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο 

Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν 

πραγματικές εργασίες.   

Σε περίπτωση μη απασχόλησης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. 

 Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόμιμη 

κυκλοφορία τους. Υπεύθυνοι για την  νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων 

έργου. Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος  ο ιδιοκτήτης  του μισθωμένου 

μηχανήματος θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε 

περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την αποκλειστική 

ευθύνη. 

Στην προσφερόμενη τιμή  θα συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της μίσθωσης του μηχανήματος έργου 

καθώς και η δαπάνη του χειριστή. 

Τα μηχανήματα έργου που απαιτούνται για να καλύψουν τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας 

Ζαγοράς και συγκεκριμένα στην Τ.Κ.Μακρυράχης, είναι τα εξής: 

 

α) Τροχοφόρος εκσκαφέας -  φορτωτής από 40hp έως και 100hp  

 

Τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω μηχανημάτων περιλαμβάνονται στις 

εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο βοηθητικός εξοπλισμός, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

λειτουργίας τους αναφέρονται παρακάτω καθώς και στο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας και στην 

Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

 

 

1. Συρματόσχοινα ρυμούλκησης. 

2. Περιστρεφόμενος φάρος 

3. Καλή κατάσταση ελαστικών. 

4. Προβολείς εργασίας (εμπρός  - πίσω). 

5. Γιλέκο  ασφαλείας φωσφορούχο του χειριστή . 

 

Τα μηχανήματα έργου θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες (προγραμματισμένες ή 
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έκτακτες) που θα προκύψουν. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.827,20€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη έχει εγγραφεί στο Κ.Α.  20-6279.02 του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. 

έτους με εγγεγραμμένη πίστωση 25.169,10€ .Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 36/2022 Απόφαση του 

Δ.Σ. περί έγκρισης 1
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και η οποία εγκρίθηκε με 

την 63922/07.04.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας – 

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας. 

 

CPV: 90600000-3 (Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, 

καθώς και συναφείς υπηρεσίες) 

Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 118 του Ν. 4412/2016. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

 

1/. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

Α) Τροχοφόρος εκσκαφέας -  φορτωτής από 40hp έως και 100hp  

 

Ο φορτωτής τροχοφόρος επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται παρακάτω. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ 

Το μηχάνημα να είναι χαρακτηρισμένο Φορτωτής στην άδεια Μηχανήματος Έργου. 

Η  ιπποδύναμη του κινητήρα του οχήματος να είναι από 40hp έως και 100hp 

Εξοφλημένα τέλη χρήσεις περιόδου 2021 έως 31/7/2022 και  εξοφλημένα τέλη χρήσεις περιόδου 

2022 από 1/8/2022.  

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  θα πρέπει να υποβληθεί το 

αντίστοιχο παραστατικό πληρωμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά,  16.11.2022 

 

Αρ. Πρωτ.: 11269 





[6] 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

 

 

2./ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

υπηρεσιών  όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Δεν 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 μονάδος 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., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 

κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, 

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, 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 το Τ.Σ.Α κλπ όλου του εργατοτεχνικού και 
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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 

διατάξεις. 

1.1.2 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών 

μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται στην ισχύουσα 

νομοθεσία. 

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 σταλία τους 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 
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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. 

 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

 : ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ  

Υποχρεωτικά Παρελκόμενα Μηχανήματος 

Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή 

 

Στην   τιμή   μονάδος   του   παρόντος      άρθρου   περιλαμβάνεται η  πλήρης αποζημίωση για τα 

παρακάτω: 

Την  εργασία (απασχόληση  του  μηχανήματος και του  χειριστού  του)  για   εκτέλεση  των ανωτέρω 

εργασιών, στα δημοτικά αγροτικά οδικά τμήματα ανά Δημοτική Ενότητα σύμφωνα με την συγγραφή 

υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, 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 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 χωματουργικών εργασιών. 
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Δεν 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 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.  

Στην τιμή μονάδος 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. 

(Τιμή για 1 ώρα εργασίας φορτωτή τροχοφόρου - εκσκαφέα, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών 

κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης) 

 

Α) Φορτωτής Τροχοφόρος - εκσκαφέας από 40hp έως και 100hp  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 (Αριθμητικά): 60,00  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

 

3./  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α 

 

 

 

 

 

 

(1) 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

(2) 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

(4) 

ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

(κατ’ εκτίμηση) 

 

(5) 

ΤΙΜΗ 

ανά ΩΡΑ 

€ 

 

 

 

 

(6) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

 

(4)x(5)x(6) 

 

 

(7) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ € 

 

 

 

 

(8) 

1 

 
Τ.Κ.ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 
ΦOΡΤΩΤΗΣ - 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 

1 ΜΕ 

(Από 40hp έως και 
100hp) 

38,00 60,00 2.280,00 2.280,00 

      Άθροισμα 2.280,00 

      ΦΠΑ 24% 547,20 

      
Γενικό 

Σύνολο 
2.827,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζαγορά,  16.11.2022 

 

Αρ. Πρωτ.: 11269 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  

 

4./ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση μηχανημάτων έργου προκειμένου να συμβάλλουν 

στην συντήρηση και την βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου στην θέση «Καβούρια» της 

Τ.Κ.Μακρυράχης, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Οι εν λόγω εργασίες συντήρησης και 

βελτίωσης πιο συγκεκριμένα  αφορούν  σε εργασίες εκσκαφής χαλαρών εδαφών, καθαρισμός και 

μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, άρση καταπτώσεων για κάθε είδους 

έδαφος, καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών και κάθε είδους εργασία απαιτούμενη για την 

καλύτερη βατότητα. 

 Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής και τους 

όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μηχανήματος έργου δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Δεν 

περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζημίωση επιφυλακής. 

  Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η 

νόμιμη κυκλοφορία τους.  

Υπεύθυνοι για την  νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων έργου. Σε 

περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος  ο ιδιοκτήτης  του μισθωμένου μηχανήματος 

θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε περίπτωση 

ζημιάς ή ατυχήματος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την αποκλειστική ευθύνη. 

Εργοδότης θα ονομάζεται ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου. Ανάδοχος δε ο αναδειχθείς μειοδότης για 

την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.   

Δυνατότητα μεταβολής του αντικειμένου υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 και 

201 του Ν. 4412/2016. 

 H συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ποσόν των 2.827,20€ 

Ζαγορά,  16.11.2022 

 

Αρ. Πρωτ.: 11269 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου . (Κ.Α. 20-6279.02 ) 

 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις 

Η  μίσθωση μηχανημάτων για την συντήρηση και την βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου με 

χειριστή, θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθρ. 118 του Ν.4412/2016) 

  

Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, 

αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά ισχύος αυτών, σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους καθορίζεται ως εξής: 

 Το Συμφωνητικό 

 Η τυχόν οικονομική προσφορά 

 Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Υπηρεσίας  

 Η Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

   

Άρθρο 3
ο
- Εκτέλεση σύμβασης 

  Οι υπηρεσίες συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου με την  μίσθωση 

μηχανημάτων με χειριστή θα εκτελεστούν τμηματικά και όποτε προκύπτει ανάγκη σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 4ο – Εγγυήσεις Συμμετοχής 

Α. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής,  σύμφωνα με το αρθρ. 72 παρ. 4 

Β. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 72 παρ. 4 

 

Άρθρο 5ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται: 

Φωτοαντίγραφο της άδειας του μηχανήματος. 

Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα της 

υποβολής προσφοράς. 

Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του μηχανήματος θα πρέπει να 

υποβληθεί 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. 
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Παραστατικό πληρωμής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2021 έως την 31/7/2022 και Παραστατικό 

πληρωμής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2022 από την 01/08/2022. 

 

Άρθρο 6ο – Οικονομικά  Στοιχεία Προσφορών 

  Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιμισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται 

αριθμητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά μηχάνημα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που 

θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Προσφορές που θα 

φέρουν τιμές μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της μελέτης ανά μηχάνημα,  κρίνονται 

απαράδεκτες και απορρίπτονται.  

  

Άρθρο 7ο  - Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

  Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό δεσμεύουν τους 

συμμετέχοντες για τρείς (3 μήνες) από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Η παράταση της ισχύος 

της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι.  

 

Άρθρο  8ο  - Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις με τις ισχύουσες διατάξεις 

του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α)Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση 

διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που 

κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 

περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
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γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

  

Άρθρο  9ο  -  Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης – Επιτροπή παραλαβής 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους όρους 

που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

 Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόμενων από την σύμβαση 

υποχρεώσεων  που θα του ζητηθούν. 

Ο κάθε ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τη θέση ευθύνης , τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό και την συναφθείσα σύμβαση. 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος γενικά της πορείας των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 216, 217, 219, 220 και 221 του Ν. 4412/2016. Η 

Αναθέτουσα Αρχή θα συντονίζει  και θα ελέγχει τις υπηρεσίες του αναδόχου. Τέλος, με το τιμολόγιο 

θα παραδοθεί και το ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά το αντικείμενο της 

παρεχόμενης υπηρεσίας ανά διαδρομή ή θέση ευθύνης,  όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην 

Τεχνική Περιγραφή της μελέτης, η ημερομηνία εργασιών, η ακριβής θέση αυτών, η ώρα έναρξης και 

λήξης των εργασιών και το μηχάνημα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες. Οι εργασίες 

αυτές θα πιστοποιούνται από την Επιτροπή Παραλαβής και τον Πρόεδρο της αντίστοιχης 

Τοπικής Κοινότητας με επιτόπιο έλεγχο παρουσία και του Αναδόχου. Ακολούθως θα 

υπογράφεται το ημερολόγιο που αφορά τις συγκεκριμένες εργασίες και πριν την έναρξη των 

επόμενων εργασιών. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει το ημερολόγιο εργασιών στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

παραλαβή εντός της τασσόμενης προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται  στην Τεχνική Περιγραφή της 

μελέτης . 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 

αντικειμένου της Σύμβασης, να καταβάλει στον Ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή, μετά από την 

θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

 

Άρθρο  10ο  - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
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ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 

105, β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 

όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με 

την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης 

του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 

οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, προσωρινός 

αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

 

Άρθρο  11
ο
  (Ευθύνες  μέχρι την παράδοση – Διοικητικές προσφυγές – Επίλυση διαφορών) 

Οι ανωτέρω προσφυγές κατά την Διαδικασία της Εκτέλεσης των Συμβάσεων, θα γίνονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016.  
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   Για τη διοικητική επίλυση των διαφορών που τυχόν  προκύψουν μεταξύ Εργοδότη και 

Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας . 

  Σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του αναδόχου των υποχρεώσεών του που απορρέουν από 

την σύμβαση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης και εφόσον ο εργοδότης το διαπιστώσει και το  

γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως, ο εργοδότης επιφυλάσσεται του 

δικαιώματός του να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή τη σύμβαση ως προς ένα, περισσότερα ή κι 

όλα τα υποσύνολά της.  

 

Άρθρο  12ο  - Απόρριψη παραδοτέου  – αντικατάσταση 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου  αποφαινομένου οργάνου 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή /και παραδοτέων αυτών με άλλα , που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος 

και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/16  λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο  13ο  - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

 Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών από το Δήμο μας προς τον ανάδοχο θα γίνει αμέσως μετά 

την παραλαβή των υπηρεσιών , με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Αυτή  θα είναι τμηματική 

ή συνολική ανάλογα με την περίπτωση, όπως θα προβλέπεται από την σύμβαση και σύμφωνα με το 

άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

Στη συμβατική αυτή αμοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαμβάνεται όλο το κόστος και οι κάθε 

φύσης και μορφής δαπάνες του Αναδόχου που αναφέρονται ή όχι για την άρτια εκτέλεση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων,  χωρίς  ο ανάδοχος να δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης 

για την πλήρη εκτέλεση αυτής.  Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου, 

περιλαμβάνονται γενικά όλα τα έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενα με 
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την παροχή υπηρεσιών.  Ειδικότερα περιλαμβάνονται μισθοί, άδειες, εργοδοτικές εισφορές, 

αποζημιώσεις, δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων 

προσωπικού και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη 

εκτέλεση της υπηρεσίας, τα γενικά έξοδα, οι δαπάνες του Αναδόχου και το όφελός του.  

         Οι τιμές τιμολογίου θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 

αναφέρονται στην έντεχνη και ολοκληρωμένη παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

αντικειμένου της Σύμβασης.    

Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από τον Εργοδότη πέρα από το ποσό του συμβατικού 

τιμήματος για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, των τεχνικών 

οδηγιών, των προδιαγραφών που ισχύουν και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε 

είδους φόρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αντικειμένου της Σύμβασης   θα γίνεται μ’ 

εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση την παράδοση και την οριστική 

παραλαβή αυτών, από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, με απόφαση του, σύμφωνα με το άρθρο 

219 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο.  

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει όλα τα νόμιμα παραστατικά, για τις συγκεκριμένες 

παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς και θα υποβάλλει στον Εργοδότη όλα τα προβλεπόμενα από το 

Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016.  

  

Άρθρο  14ο  - Ειδικοί Όροι 

Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο καθημερινά με ευθύνη του 

αναδόχου περιέρχεται στη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου  αργότερο έως την μεθεπόμενη 

από την ημέρα στην οποία αναφέρεται. Στο ημερολόγιο καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που 

αφορούν τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών 

συντήρησης  βελτίωσης  του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου.  

Το ημερολόγιο υπογράφεται επίσης και από την Επιτροπή Παραλαβής εργασιών συντήρησης 

βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  όπως αυτοί έχουν 

οριστεί με σχετική απόφαση. 

Κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων.  

Το ημερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 

την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών .  
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Η Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 04/2022 Απόφαση Ο.Ε. περί 

συγκρότησης επιτροπών, έχοντας υπόψη τα ημερολόγια, θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο 

παραλαβής εργασιών.  

Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής.  

Εάν κάποιο μηχάνημα, μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί αλλά δεν 

πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη συμμόρφωση 

του μηχανήματος ή αντικατάστασή του, μετά από έλεγχο της επιτροπής και τη ρητή - έγγραφη 

εντολή που δόθηκε στον ανάδοχο, θα επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με το άθροισμα: 

της αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος οι οποίες 

υπολογίζονται ως το γινόμενο των: 1) του ποσοστού ( αριθμός μηχανημάτων εφαρμογής της ρήτρας 

επί του συνόλου των μηχανημάτων που παρέχουν την ίδια υπηρεσία) με 2) το σύνολο των 

υλοποιηθεισών ωρών λειτουργίας κατά το πέρας της σύμβασης, από όλα τα μηχανήματα ( ομοειδούς 

εργασίας) και 3) της τιμής μονάδος / ώρα του μηχανήματος κατά την προσφορά. Εάν κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης επιβάλλεται η άμεση αντικατάσταση μηχανήματος του έργου εξαιτίας 

βλάβης ή άλλου κωλύματος, αυτό μπορεί να γίνει, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης  

αναφερόμενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας του νέου 

μηχανήματος, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι:  

α) το νέο μηχάνημα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού μηχανήματος και είναι 

ισοδύναμό του. β) θα υπόκειται σε έλεγχο.  

Ο Ανάδοχος δύναται εφόσον επιθυμεί να ορίσει ένα Συντονιστή για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή (αριθμούς 

σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου (ΦΑΞ). Ο συγκεκριμένος πρέπει να εξασφαλίζει 

τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας με την υπηρεσία.  

Η έναρξη και το πέρας των εργασιών συντήρησης - βελτίωσης  του αγροτικού δικτύου του Δήμου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου, θα γίνεται με γραπτή ή προφορική εντολή από τον κύριο του έργου. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των μηχανημάτων, τα μηχανήματα, και ο 

συντονιστής, θα βρίσκονται το αργότερο σε 30 λεπτά της ώρας στην έδρα της εργασίας, μετά από 

σχετική εντολή. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των  μηχανημάτων έργων θα πρέπει να 

κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθμοί των οποίων θα έχουν γνωστοποιηθεί 

στην Υπηρεσία, έγκαιρα, με μέριμνα του Αναδόχου. Ο συντονιστής, υποχρεούται να απαντά στις 

κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζεται με τους υπεύθυνους υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ. του Δήμου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου, δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τμημάτων. Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα 
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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 (επιβολή ρητρών), αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου 

απασχολουμένου στην εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης για σχετικούς με τους προαναφερθέντες 

λόγους.  

Δεν οφείλεται στον Ανάδοχο καμία αποζημίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της σύμβασης που 

πιθανόν να μην εκτελεστεί. 

Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με την εκτίμηση της, να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα της 

Τ.Υ. του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για την συτήρηση – βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου 

όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο Ανάδοχος.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις και στις 

εντολές της Υπηρεσίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να 

προβαίνει σε συντήρηση – βελτίωση με μισθωμένα μηχανήματα στις περιοχές δράσεις που 

αναφέρονται στη σύμβαση του Αναδόχου για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρηση και 

βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, με 

ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

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 συντήρησης – βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου, θα εφαρμόζονται σε βάρος του 

οι σχετικές με την έκπτωση διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016).  

Πέραν των προαναφερομένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισημαίνεται 

ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή διακοπή της 

κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των ανωτέρω συμβατικών του 

υποχρεώσεων.  

Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία 

μέτρα (απαραίτητα διαγράμματα, επισημάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων θέσεων κ.α.) με δικές 

του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών στα στοιχεία της οδού όπως πινακίδες, στηθαία 

ασφαλείας και στις τυχόν 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 τη σύμβαση ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού 

του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρη την 

δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς.  
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Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία 

στη θέση εκτέλεσης των εργασιών συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων 

μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη 

ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Όλα τα 

μηχανήματα που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα συντήρησης – βελτίωσης του αγροτικού οδικού 

δικτύου,  θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να έχουν πληρωμένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και 

οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) και να είναι 

ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει 

πλήρως ο ανάδοχος .  

 Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των 

δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτής 

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 και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη που αποτελούν,  τη βάση εκτέλεσης της σύμβασης.  

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, στην θέση 

εκτέλεσης των εργασιών οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.  
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(7) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Η 

ΔΑΠΑΝΗ € 

 

 

 

 

(8) 

 

1 
Τ.Κ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 

ΦOΡΤΩΤΗΣ - 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

 

1 ΜΕ 

(Από 40hp έως και 

100hp) 

38,00 60,00   

      Άθροισμα  

      ΦΠΑ 24%  

      
Γενικό 

Σύνολο 
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