
-1- 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
     ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
        
  

 
ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις 
ανάγκες του Δήμου Σιντικής» 
 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – 7/2018 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 255.365,60 € 
 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται στην ανάγκη εργασιών 

καθαρισμού και συντήρησης του οδικού δικτύου, των ρεμάτων, των κοινόχρηστων γενικά 

χώρων από μπάζα κτλ, των κατεδαφίσεων επικίνδυνων κατασκευών ανά την επικράτεια του 

Δήμου αλλά και τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας (κυρίως της πυροπροστασίας) του 

Δήμου Σιντικής και γενικά για να αποτρέψει κάθε είδους επικίνδυνες 

παρεμβάσεις/καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί από τρίτους και πρέπει να 

αντιμετωπιστούν καθώς θα έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στην λειτουργία του Δήμου όσο και 

στην ασφάλεια των πολιτών. 

Μετά το από 30.01.2018 αίτημα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 

(18REQ002690034 2018-02-20) καθώς και την 23/21.02.2018 (ΑΔΑ: ΨΕΒΥΩ1Υ-1ΞΘ) απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση της μίσθωσης μέσα από τη διαδικασία του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Με την 38/9-3-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 6ΙΝ3Ω1Υ-ΔΕΞ) καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εκδόθηκε η 3121/22-03-2018 

διακήρυξη του διαγωνισμού (18PROC002843717 2018-03-22). ΜΕ την 69/11-04-2018 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΜΛ0Ω1Υ-8ΧΛ) αποφασίστηκε η ματαίωση του 

ανωτέρω διαγωνισμού. 

Σε συνέχεια της διαδικασίας το παρόν τεύχος συντάσσεται μετά το από 25.04.2018 

αίτημα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών (18REQ002994603 2018-04-25) καθώς και την 

106/27.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΔ20Ω1Υ-Γ5Γ) νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την 

οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση της μίσθωσης μέσα από τη διαδικασία του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

Οι πιστώσεις που διατίθενται είναι οι μέγιστες δυνατές που μπορούσε να 

εξασφαλίσει η δημοτική αρχή σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου. Η 

διοίκηση της σύμβασης θα γίνεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και η ιεράρχηση των 

εργασιών θα καθορίζεται από την δημοτική αρχή.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση των ωρών εργασίας ανά ομάδα. Η δαπάνη 

θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των ετών 2018 & 2019 .  

Οι ώρες λειτουργίας για τα μηχανήματα έργου και τα φορτηγά φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣ 
(α) 

ΑΡΙΘ. 
Μ/ΤΩΝ 

(β) 

Σύνολο  
ωρών  

(γ) = α*β 

1 1 
Μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα 
(περιστρεφόμενου) > 90 ΗΡ 

ΩΡΑ 500 1 500 

2 

1 
Μίσθωση ερπυστριοφόρου εκσκαφέα  > 
120 ΗΡ 

ΩΡΑ 680 1 680 

2 
Μίσθωση ανατρεπόμενου φορτηγού,            
ωφέλιμο φορτίο > 10 τόνων 

ΩΡΑ 680 2 1360 

3 1 Μίσθωση τροχοφόρου φορτωτή > 150 ΗΡ ΩΡΑ 800 1 800 

4 1 Μίσθωση Διαμορφωτή >120 ΗΡ  ΩΡΑ 410 2 820 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό  προσφέροντας  

οικονομική προσφορά για το σύνολο  ομάδων ή  μεμονωμένα για κάθε ομάδα εργασίας  

όπως περιγράφεται στον πίνακα προϋπολογισμού. 

 Με βάση το Π.Δ. 304/2000 και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 τα μηχανήματα έργων για 

να χρησιμοποιούνται νόμιμα θα πρέπει να φέρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που 

προβλέπονται από το άρθρο 90 του Ν2696/99, να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας 

τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 του ανωτέρω νόμου, να συνοδεύονται από τα 

αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 του κ.ν 489/76 όπως 

αυτό ισχύει και τέλος να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά πληρωμής των ετήσιων τελών 

κυκλοφορίας όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν 2052/92. 

 Επίσης οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά και δικαιολογητικά, σε 

μορφή αντιγράφου, θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά των ενδιαφερομένων. 

 Στην διαδικασία μίσθωσης δεν μπορούν να συμμετέχουν μηχανήματα και οχήματα 

που είναι δεσμευμένα σε άλλες παρόμοιες μισθώσεις που εκτελούνται το ίδιο χρονικό 

διάστημα. 

 Ως εκ τούτου απαιτείται μαζί με την προσφορά η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην 

οποία να αναφέρεται η δυνατότητα αποκλειστικής διάθεσης  των μηχανημάτων – οχημάτων 

στο συγκεκριμένο έργο και μόνο σε αυτό κατά την χρονική περίοδο εκτέλεσης του. 

 Τα παραπάνω μηχανήματα έργου-οχήματα με τους χειριστές τους θα πρέπει να είναι 

σε ετοιμότητα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής. 

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 255.365,60  €  με Φ.Π.Α.  

 

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι, σε ένα φάκελο 

ξεχωριστά για κάθε όχημα ή μηχάνημα. 

1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του προσφερόμενου μηχανήματος  ή οχήματος 

αντίστοιχα. 

2. Αντίγραφο της ασφάλειας του Μηχανήματος, ή οχήματος αντίστοιχα. 
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3. Αντίγραφο της άδειας χειριστή του μηχανήματος, ή άδεια οδήγησης οχήματος 

αντίστοιχα. 

4. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. 

5. Βεβαίωση περί µη οφειλής τελών χρήσης για τα μηχανήματα έργου  

6. Βεβαιώσεις εκσκαφής για την ομάδα 2  

 

Ειδικά για τα  χωματουργικά φορτηγά εάν δεν είναι Φ.Δ.Χ.  θα πρέπει η άδεια 

κυκλοφορίας να  αναγράφει από που προκύπτει δικαίωμα χωματουργικών εργασιών που να 

αντιστοιχεί στην υποομάδα που συμμετέχει)  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1959/91 και της 

υ.α Α2/29542/5319/1991   (Οι άδειες κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων «χωματουργιών» 

χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες  μηχανημάτων έργου για τη 

μεταφορά των προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες που εκτελούνται με τα 

αντίστοιχα μηχανήματα έργου. Απαγορεύεται δηλαδή η μεταφορά με ΦΙΧ προϊόντων από 

έργο το οποίο ο ιδιοκτήτης του φορτηγού δεν έχει αναλάβει με σχετική σύμβαση  και για το 

οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει μηχανήματα εκσκαφής ιδιοκτησίας του.   

 Η νομιμότητα της μεταφοράς αυτής ελέγχεται από τα εξής: α) άδεια κυκλοφορίας 

στην οποία το όχημα χαρακτηρίζεται ως «χωματουργικό», β) σύμβαση ανάληψης έργου η 

οποία θα πρέπει να βρίσκεται επί του οχήματος γ) φωτοτυπίες των μηχανημάτων εκσκαφής 

που χρησιμοποιούνται για το έργο και δ)  συνοδευτικά παραστατικά μεταφοράς ) 

 Εάν το μηχάνημα ή όχημα δεν είναι ιδιοκτησία του συμμετέχοντος, θα προσκομισθεί 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του συμμετέχοντος με τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, όπου 

θα αναφέρονται επακριβώς τα στοιχεία του μηχανήματος ή οχήματος , τα οποία θα είναι 

ακριβώς ίδια με την κατατεθειμένη άδεια κυκλοφορίας, καθώς και ότι το μηχάνημα ή όχημα 

θα διατεθεί για τις συγκεκριμένες εργασίες που ζητούνται από τον Δήμο καθ όλη την 

διάρκεια της σύμβασης με τον Δήμο Σιντικής. 

 

 

 

 

 

 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σιδηρόκαστρο  02/05/2018  Σιδηρόκαστρο  02/05/2018 

Ο Συντάκτης  Ο  Προϊστάμενος  
   
   
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 XATZΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις 
ανάγκες του Δήμου Σιντικής» 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕ 
ΤΡ 

ΠΟΣ 
(α) 

ΑΡΙΘ. 
Μ/ΤΩΝ 

(β) 

Σύνολο  
ωρών 
(γ) = 
α*β 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 1 

Μίσθωση ελαστιχοφόρου 
εκσκαφέα (περιστρεφόμενου)  > 
90 ΗΡ 

ΩΡΑ 500 1 500 45 22.500,00 

2 

1 

Μίσθωση ερπυστριοφόρου 
εκσκαφέα 
> 120 ΗΡ 

ΩΡΑ 680 1 680 53 36.040,00 

2 

Μίσθωση ανατρεπόμενου 
φορτηγού,            ωφέλιμο φορτίο 
> 10 τόνων 

ΩΡΑ 680 2 1360 40 54.400,00 

3 1 
Μίσθωση τροχοφόρου φορτωτή > 
150 ΗΡ 

ΩΡΑ 800 1 800 65 52.000,00 

4 1 Μίσθωση Διαμορφωτή >120 ΗΡ ΩΡΑ 410 2 820 50 41.000,00 

       

ΔΑΠΑΝΗ 205.940,00 

       

ΦΠΑ 24% 49.425,60 

       

Σ.ΔΑΠΑΝΗΣ 255.365,60 

 
 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σιδηρόκαστρο  02/05/2018  Σιδηρόκαστρο  02/05/2018 

Ο Συντάκτης  Ο  Προϊστάμενος  
   
   
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 XATZΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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Άρθρο 1: Μίσθωση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα (περιστρεφόμενου) >90 ΗΡ 

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και 

κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για εργασίες καθαρισμού του χωμάτινου δικτύου, 

καθαρισμός ρεμάτων , καθώς και ανάγκες κατεδάφισης επικίνδυνων κατασκευών.   

Τιμή ανά ώρα λειτουργίας  : Σαράντα πέντε ευρώ (45,00€) 

 

Άρθρο 2:Μίσθωση ερπυστριοφόρου  εκσκαφέα από 120 HP και πάνω  

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και 

κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. Το όχημα  θα χρησιμοποιηθεί για εργασίες καθαρισμού του χωμάτινου δικτύου, 

καθαρισμός ρεμάτων, καθώς και ανάγκες κατεδάφισης επικίνδυνων κατασκευών.   

Τιμή ανά ώρα λειτουργίας : Πενήντα τρία ευρώ (53,00€) 

 

Άρθρο 3 :Μίσθωση ανατρεπόμενου φορτηγού  ωφέλιμου 10 τόνων και άνω  

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του οχήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και κάθε 

άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για εργασίες καθαρισμού του χωμάτινου δικτύου, 

καθαρισμός ρεμάτων καθώς και ανάγκες κατεδάφισης επικίνδυνων κατασκευών.  Όλα τα 

υλικά προς μεταφορά θα εναποτίθενται σε χώρους  όπου είναι νόμιμη η εναπόθεση τέτοιων 

υλικών.  

Τιμή ανά ώρα λειτουργίας : Σαράντα ευρώ (40,00 €) 

 

Άρθρο 4:Μίσθωση τροχοφόρου φορτωτή  από 150 HP και πάνω 

Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και 

κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. Το όχημα  θα χρησιμοποιηθεί για εργασίες καθαρισμού του χωμάτινου δικτύου, 

καθαρισμός ρεμάτων, καθώς και ανάγκες κατεδάφισης επικίνδυνων κατασκευών.   

Τιμή ανά ώρα λειτουργίας : Εξήντα πέντε ευρώ (65,00 €) 
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 Άρθρο    5  : Μίσθωση Διαμορφωτή γαιών (Γκρέϊντερ) ισχύς άνω των 120 HP για 

πυροπροστασία 

 Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με το χειριστή, τα καύσιμα όπως και 

κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. Το όχημα  θα χρησιμοποιηθεί για εργασίες καθαρισμού του χωμάτινου δικτύου, 

ρεμάτων, κατεδάφισης επικίνδυνων κατασκευών  αλλά και τις ανάγκες της πολιτικής 

προστασίας (κυρίως της πυροπροστασίας). 

Τιμή ανά ώρα λειτουργίας : Πενήντα ευρώ (50,00 €) 

 

 
 
 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σιδηρόκαστρο  02/05/2018  Σιδηρόκαστρο  02/05/2018 

Ο Συντάκτης  Ο  Προϊστάμενος  
   
   
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 XATZΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΘΕΜΑ: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις 
ανάγκες του Δήμου Σιντικής» 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την μίσθωση των παρακάτω 

μηχανημάτων-οχημάτων: 

1. Ένας (1) ελαστιχοφόρος εκσκαφέα (περιστρεφόμενος) > 90 ΗΡ 

2. Ένας (1) ερπυστριοφόρος εκσκαφέας  > 120 ΗΡ 

3. Δύο (2) ανατρεπόμενα φορτηγά, ωφέλιμου φορτίου > 10 τόνων 

4. Ένας (1) τροχοφόρος φορτωτής > 150 ΗΡ 

5. Δύο (2) Διαμορφωτές γαιών (γκρέιντερ) >120 ΗΡ 

για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση των ωρών εργασίας 

ανά ομάδα, με τον χειρισμό τους από τους αναδόχους. Στην τιμή ανά ώρα λειτουργίας 

μηχανήματος-οχήματος είναι ενσωματωμένη και η δαπάνη του χειριστή, των καύσιμα όπως 

και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 

εργασίας. 

Τα συμβατικά στοιχεία της μίσθωσης κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη 

2. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

4. Το τιμολόγιο της μελέτης 

5. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης 

6. Η Τεχνική περιγραφή 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 

 Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι  

α) ώστε μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις απαραίτητες και νόμιμες άδειες,  

β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις 

σχετικές διατάξεις καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου 

προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και  

γ) για οποιοδήποτε ατύχημα μηχανημάτων και προσωπικού. 

 

Όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύουν τα κατωτέρω: 

 Η ειδοποίηση από την υπηρεσία για την εγκατάσταση των απαιτούμενων 

μηχανημάτων-οχημάτων και προσωπικού στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται 

τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών. 



-8- 

Οι απαιτούμενες ώρες και ημέρες εργασίας θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις 

συνθήκες εκτέλεσης, το μέγεθος και την επικινδυνότητα των υπό εκτέλεση εργασιών. 

Στις ώρες χρέωσης θα προσμετρούνται και οι ώρες σταλίας όλων των 

απασχολουμένων μηχανημάτων και προσωπικού οι οποίες θα οφείλονται σε λόγους 

ανωτέρας βίας (παρεμπόδιση εργασιών από ιδιώτες ή προσωρινή παύση εργασιών από τις 

δημόσιες αρχές, κ.λ.π).  

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ 

αιτίας των έργων ή της πλημμελούς σήμανσής του. 

Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους 

και την παρούσα, οφείλει κατά τη διάρκεια της σύμβασης να λάβει μέτρα για την πρόληψη 

ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. Οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους 

επιτόπιους σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές διατάξεις. 

  Ο Ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει πλήρη προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων, 

καθορισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και προστασίας καθώς και 

εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι 

απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας αποκατάστασης. 

  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να 

κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και 

απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων. Πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη 

διαθέσιμων φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών, καθώς και όλων των τηλεφώνων 

άμεσης ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Αστυνομία, 

Νοσοκομεία κ.α.) σε όλα τα στάδια των εργασιών. 

  Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης 

της Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται 

στο χώρο του Αντικειμένου Εργασίας μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά 

περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή 

εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, γάντια κλπ. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του 

προσωπικού και κάθε τρίτου. 

  Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 

χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 

κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης όπως για παράδειγμα φορητά μέσα πυρόσβεσης και 

κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για όλο το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί. 

  Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει 

μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι 

δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 

σχετικών κανονισμών. 

Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς 

κανονισμό πρόληψης ατυχημάτων. 
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Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 

συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς. 

  Επίσης πρέπει να προβεί στην φύλαξη και επιτήρηση του χώρου του εργοταξίου καθ' 

όλη τη διάρκεια των εργασιών και αποκλεισμός του όταν θα πραγματοποιούνται πάσης 

φύσης εργασίες, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτομο μη σχετικό 

με τις εργασίες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το ΙΚΑ, και τους άλλους 

Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των 

μισθών και ημερομισθίων του προσλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε 

είδους απασχολούμενου στο παρών αντικείμενο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να 

μεριμνά κατά τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους 

εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόμενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε 

κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην 

καταβολή τους, με δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Για την πληρωμή του 

Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για 

μη οφειλή προς αυτό.  

Η τιμή της προσφοράς του Αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες ή 

προμήθειες υλικών. Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 

πρέπει να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς. 

Κατά συνέπεια το τίμημα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου άπασες τις εργασίες που απαιτούνται, 

ανεξάρτητα αν λόγω αυτών εμφανιστούν μικρές ή μεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσης τους. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι:. 

 Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων-οχημάτων που απαιτούνται για την 

υλοποίηση του αντικειμένου, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και 

λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή 

και επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές 

κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες 

παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής μηχανημάτων, οι δαπάνες 

εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική 

λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ). 

 Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού κα των 

λοιπών συνεργείων από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους 

και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες ασφάλισης, 

δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κλπ 

 Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών. 

 Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιοκτητών χώρων προσωρινής αποθήκευσης 

προϊόντων. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση διενέργειας 

απαλλοτριώσεων χώρων αποθήκευσης κλπ υλικών. 
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 Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των 

εργαζομένων που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια 

του αντικειμένου. 

 Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του 

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου. 

 Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του 

Αναδόχου και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους. 

 Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές 

πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

 Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το 

στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 

 Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του αντικειμένου 

και γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά 

 Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, 

αντικατάσταση και συντήρηση των απαιτούμενων αντανακλαστικών πινακίδων 

και σημάτων, φανών κ.λ.π., όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και 

στις Π.Τ.Π. σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή εκτός κατοικημένων 

περιοχών που εγκρίθηκαν με τις 8Μ5/30058/1983 και 8Μ/30428/1980 

αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1218/83 & 5898/80), όπως αυτές ισχύουν 

σήμερα,  

 

Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 

ατύχημα που θα συμβεί. 

  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου, αν 

δεν διατίθεται από τον Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία 

δεν αναλαμβάνει καμιά σχετική υποχρέωση ή ευθύνη. 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία 

ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία 

(περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατον ακόμη και με τα μέτρα σύνεσης και επιμελείας να 

προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, 

δολιοφθορές (σαμποτάζ), πόλεμοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, 

παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από 

αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών και 

παρόμοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθμό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά 

επιφέρουν αδυναμία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εντούτοις η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης 

προσωπικού, ρητά συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνομολογείται ότι αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση, 

που επιφέρει διακοπή της κατεδάφισης. 
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Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας και τις σταλίες μηχανημάτων και προσωπικού 

για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να 

καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, 

των συνεπειών, οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν 

καθυστερήσεις κλπ) και να λειτουργήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΠΔ 118/07. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους ίσου με ποσοστό 

πέντε τοις εκατό αξίας (5%) επί του συνολικού ποσού της αξίας της σύμβασης μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται 

όταν ολοκληρωθεί το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου 

παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την υλοποίηση της σύμβασης η οποία 

θα συνοδεύεται από βεβαίωση του αρμόδιου αντιδημάρχου της τεχνικής υπηρεσίας και 

έργων για την ημέρα και τόπο εργασίας. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της τεχνικής υπηρεσίας 

και έργων, ως αρμόδιος για την παρακολούθηση της σύμβασης,  θα ενημερώνει εγκαίρως την 

επιτροπή παραλαβής. 
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