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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 
 

Η Γ.Δ.Τ.Α. Παηνλίαο ρξεζηκνπνηεί εθζθαθέα - θνξησηή (ηχπνπ JCB ή 
ηζνδχλακνπ κεραλήκαηνο, ίδηαο απφδνζεο) γηα ηηο θάησζη εξγαζίεο: 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο λέαο ζχλδεζεο χδξεπζεο. 
Δξγαζίεο θαηαζθεπήο λέαο ζχλδεζεο απνρέηεπζεο. 
Δξγαζίεο ζπληήξεζεο κε επεκβάζεηο πξνο απνθαηάζηαζε βιαβψλ χδξεπζεο 
ή απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ θαζψο θαη 
Δξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ κηθξνχ έξγνπ θ.ι.π. 
 
Η κίζζσζε ζα είλαη αλά σξνκίζζην απαζρφιεζεο. 
Η κίζζσζε δελ αλαθέξεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε αιιά φπνηε θξηζεί αλαγθαίν 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 
Η κίζζσζε ζα έρεη ζηαζεξή ηηκή, φπσο αλαιπηηθά εθηίζεηαη θαη πεξηγξάθεηαη 
ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) ηεο παξνχζεο κειέηεο 
ππεξεζηψλ. 
Η ιήμε ηεο κίζζσζεο ζα γίλεη ζηηο 31-12-2017. 
Η κίζζσζε αθνξά εξγαζίεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 
Ληβαδίσλ ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο. 
Ο αλάδνρνο νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ψξα ηνπ ρξφλνπ, ππνρξενχηαη λα 
παξαβξίζθεηαη άκεζα εληφο  κηαο (1) ψξαο απφ ηε ζηηγκή πνπ εηδνπνηεζεί, 
ζην ζεκείν πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.  
           Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην 
ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
ζχκβαζε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ λφκηκεο εηζθνξάο ζε ζπγγεληθή εηαηξεία ή 
λφκηκεο ππεξγνιαβίαο ή ζχζηαζεο Κ/Ξ. 
           Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή 
ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη 
ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη 
δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο ΓΔΤΑΠ, 
νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζε 9.920,00 επξψ καδί κε 
ηνλ ΦΠΑ (8.000,00 € εξγαζίεο θαη 1.920,00 € ΦΠΑ 24%), ρξεκαηνδνηείηαη δε 
απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο ΓΔΤΑΠ θαη ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
 
1. Ο Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147Α/8-8-16): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ). 
2. Ο Ν. 3548/07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».  



3. Ο Ν. 3469/06 « Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο»  
4. Ο Ν. 3463/06 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
5. Ο Ν 2690/99 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4250/2014 θαη ηζρχεη. 
6. Ο N. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
7. Ο Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»  
8. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο». 
9.  Ο Ν. 1069/1980 (ΦΔΚ Α-191) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ 
Δπηρεηξήζεσλ      Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο». 
10. Η Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 
11. Η αξηζκ. πξση. Π1/542/04-03-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα 
«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ πζηήκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΗΓΗ)». 
12. Σα Π.Γ. 108/2013, Π.Γ. 115/2012 θαη Π.Γ. 112/2012.  
13. Η ΚΤΑ νηθ. 411/14/ΦΓ 9.6.4/2013 (ΦΔΚ 21Β/10-01-2013).  
14. Ο Ν.4250/2014. 
15. Ο Ν.4281/2014. 
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ, νδεγηψλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 
εθδνζείζεο ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, 
θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα θάζε 
δηάηαμε (λφκνπ, π.δ. απφθαζεο θιπ.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

Μεξηθή 
Γαπάλε 

1 

Μίζζσζε 
κεραλήκαηνο 
έξγνπ εθζθαθέα 
(JCB) γηα ηελ Γ.Δ. 
Ληβαδίσλ 

Ωροκίζζηο 320,00 25,00 8.000,00 

Σύνολο: 8.000,00 

Φ.Π.Α. 24%   1.920,00 

Γενικό σύνολο:  9.920,00 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ - ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΓΡΔΤΗ 

 

1.1  Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κε ηηο 
νπνίεο ζα εθηειεζζεί ε εξγαζία. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε 
κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο 
εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ 
ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

‘’Κάζε δαπάλε" γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε 
εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί 
πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ 
εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη 
ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ ή εθξεθηηθψλ 
πιψλ. 

1.3  χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, 
κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ ‘’θάζε δαπάλε") νη 
παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, 
δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.) ] 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί 
θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα 
πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. 

          Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα 
Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λφκνπ 3215/1955 δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα 
επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα 
λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή 
νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο 



ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε 
εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα 
δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα.Ο 
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή 
θαη απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ 
αλεμάξηεηα ησλ πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη 
κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο 
ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε 
ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ, 
νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο 
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ 
πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην 
Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) 
θ.ι.π. δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε είδνπο 
επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ 
εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, 
κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ 
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή άιινπ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο). 

1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο 
(ελνηθίαζε ή αγνξά), θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ 
εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο 
ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 
Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
επθνιηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
απηψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ 
ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη 
δνθηκψλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο (εσλ) 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην 
ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ 
αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ 
εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, 
ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. φπσο επίζεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη 
κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο 
ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ 
δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ 
Τπεξεζία, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη 



ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 
ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξψλ, 
κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνχ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) θαζψο θαη φιεο νη 
άιιεο αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο Όξνπο 
Γεκνπξάηεζεο έξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ 
εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα 
(θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

1.3.10 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζε άιια 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ 
ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, 
ρξήζε κεραλεκάησλ, απφδνζε εξγαζίαο, θ.ιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ 
θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 
κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε 
ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε 
επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε 
απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε 
απνκάθξπλζε απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην 
ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, 
ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θ.ιπ.Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα 
κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, 
φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ 
έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνπο 
Όξνπο Γεκνπξάηεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ξεηφ ηξφπνλ, ή 
πξνθχπηεη θαηά έκκεζν ηξφπνλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ 
απαηηήζεηο πεξί ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ χπαξμε 
εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ, ή αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 
Αλάδνρνο ζεσξήζεη αλαγθαία ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ γηα 
ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ. 

1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο, κε ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο πνπ γίλνληαη γηα 
δηεπθφιπλζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθψλ 
ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ιπ. καδί κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνχ πνπ 
ηπρφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ. 

1.3.13 Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απφδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ 
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία 
ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, ιφγσ ησλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. 
θ.ιπ. θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά 



ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θαη ινηπνί νξγαληζκνί 
θνηλήο σθέιεηαο), φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά 
θάζεηο απφ ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ιφγσ 
ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία 
(πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά). 

1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζεο ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο 
πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ 
πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο 
απ’ απηά. 

1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αζθαιεηψλ 
(REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα (ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο Όξνπο 
Γεκνπξάηεζεο), ε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη 
ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ 
ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, 
πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο (Ο.Κ.Χ.) 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, 
φπσο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα 
ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ 
Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα 
ππνβάιεη γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ 
εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε ςεθηαθή κνξθή. 

1.3.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ 
θαηαιφγσλ νπιηζκνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα 
έιεγρν ζηελ Τπεξεζία. 

1.3.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο 
δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ., ή 
άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ 
ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο 
Κνηλήο Χθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη 
δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ 
ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.20 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ 
ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν 
αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε απφδνζε , κεηά ην ηέινο 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 
θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα. 



1.3.22 Οη δαπάλεο γηα δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, 
επξεζηηερληθψλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ 
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο θαη θάζε είδνπο 
πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ 
ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

1.3.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο φζσλ 
δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Χ. δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ή επεξεάδνληαη απφ ηνλ 
ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή 
επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ 
κεηαηφπηζε δηθηχσλ θαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ αληηζηήξημεο γηα ηε 
δηαηήξεζε ησλ νξπγκάησλ αλνηθηψλ, βαξχλνπλ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ. 

1.3.25 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε 
έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.26 Οη δαπάλεο δηάζεζεο εμνπιηζκέλσλ γξαθείσλ ζηελ Τπεξεζία, 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.27 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή αγνξάο εδαθηθήο ισξίδαο γηα ηελ θαηαζθεπή 
θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ. Δπίζεο νη 
δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ, 
εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, αρξήζησλ πιηθψλ. 

1.3.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηάκελσλ 
θξεαηίσλ αγσγψλ ή ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ πνπ 
ζπκβάιινπλ ζ’ απηά εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 

1.3.29 Οη δαπάλεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη 
ζε άιια ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.30 Οη δηαδηθαζίεο θαη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
Κπξίνπ ηνπ έξγνπ θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο 
Δπηρεηξήζεηο ή θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Χ.) εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.31 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.3.32 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

 
 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ 

γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) γηα πάζεο θχζεο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ, φπσο θαη γηα Όθεινο απηνχ (Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο 
επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε είδνπο 
θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηέιε, ζπκβνιαίσλ, 
ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκψλ, θ.ι.π. γηα 
ηφθνπο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα δαπάλεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη 



ινηπψλ εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο αζθαιεηψλ, ηηο θάζε είδνπο 
κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα 
πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα 
ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα 
επηζθαιή έμνδα, απφ δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ 
πξνβιεθζεί, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ.Σν πνζνζηφ απηφ, εληαίν γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ, θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηψ ζηα εθαηφ 
(18%) σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ 
εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ Έξγνπ. 

 
Β. ΑΡΘΡΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 
Άξζξν 1ν     Μίζζσζε κεραλήκαηνο έξγνπ εθζθαθέα (JCB) γηα ηελ Γ.Δ. 
Ληβαδίσλ. 
 
           Μεραληθφο εθζθαθέαο - θνξησηήο (ηχπνπ J.C.B. ή ηζνδχλακνπ 
κεραλήκαηνο ίδηαο απφδνζεο), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ακνηβήο ηνπ 
ρεηξηζηνχ βαξέσο κεραλήκαηνο, ηνπ βνεζνχ ρεηξηζηνχ, ηνπ θαπζίκνπ 
(πεηξειαίνπ), ησλ ιηπαληηθψλ — νξπθηειαίσλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ απφ 
ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π., γηα θάζε κνξθή εξγαζίαο (γηα εξγαζίεο 
εθζθαθψλ (πξνζαξκνγή θάδνπ) ή εθβξαρηζκψλ (πξνζαξκνγή «ζθπξί») πξνο 
θαηαζθεπήλ λέαο ζχλδεζεο χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο, ζπληήξεζεο κε 
επεκβάζεηο πξνο απνθαηάζηαζε βιαβψλ χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο θαζψο 
θαη θαηαζθεπήο λένπ κηθξνχ έξγνπ θ.ι.π.), γηα δηάξθεηα ζχκβαζεο έσα ηηο 31-
12-2017, ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Ληβαδίσλ ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο. 

 
Δπηκέηξεζε αλά ψξα. 
 

ΔΤΡΧ  Οινγξάθωο:    Δίθνζη πέληε. 

      Αξηζκεηηθώο:    25,00. 
                                                                     
ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ   3  / 4 / 2017  

 
 
 

 Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
Γ.Δ.Τ.Α.Π. 

 
 
 

 
ΑΝΑΣΑΙΑΓΗ ΓΔΧΡΓΙΟ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  ΚΙΛΚΙ 

Γ.Δ.Τ.Α.  ΠΑΙΟΝΙΑ 

ΔΡΓΑΙΑ: Μίζζωζε κεραλήκαηνο 
έξγνπ εθζθαθέα (JCB) γηα ηελ Γ.Δ. 
Ληβαδίωλ. 

 
 
 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  
 
 
 

Άξζξν 1ν :     Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 
 
Με ηελ παξνχζα  πξνβιέπεηαη ε κίζζσζε κεραλήκαηνο έξγνπ εθζθαθέα 
(JCB) γηα ηελ Γ.Δ. Ληβαδίσλ ηνπ Γήκνπ Παηνλίαο. 
 
 
Άξζξν 2ν :     Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
 
      Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
 
1. Ο Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147Α/8-8-16): Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ).  
2. Ο Ν. 3548/07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
3. Ο Ν. 3469/06 « Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο»  
4. Ο Ν. 3463/06 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
5. Ο Ν 2690/99 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4250/2014 θαη ηζρχεη. 
6. Ο N. 4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
7. Ο Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»  
8. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο».  
9.  Ο Ν. 1069/1980 (ΦΔΚ Α-191) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ 
Δπηρεηξήζεσλ      Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο». 
10. Η Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 
11. Η αξηζκ. πξση. Π1/542/04-03-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) εγθχθιηνο κε ζέκα 
«Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ πζηήκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΗΓΗ)». 
12. Σα Π.Γ. 108/2013, Π.Γ. 115/2012 θαη Π.Γ. 112/2012.  
13. Η ΚΤΑ νηθ. 411/14/ΦΓ 9.6.4/2013 (ΦΔΚ 21Β/10-01-2013).  
14. Ο Ν.4250/2014. 

15. Ο Ν.4281/2014. 



Άξζξν 3ν :     πκβαηηθά ζηνηρεία 
 
          Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α. Σν ηηκνιφγην ηεο κειέηεο.  
β. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.  
γ. Η ηερληθή έθζεζε θαη ν πξνυπνινγηζκφο.  
 
 
Άξζξν 4ν :     Υξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ – απνδεκίωζε. 
    
          Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηηο 31-12-2017. 
 

Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο ζα ππνινγίδεηαη θαη ζα ηηκνινγείηαη 
ζε ωξηαία απνδεκίωζε κίζζωζεο ρωκαηνπξγηθνύ κεραλήκαηνο 
(ωξνκίζζην) όπωο πξνζθέξζεθε από ηνλ αλάδνρν ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 
Ο ρξφλνο ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο ζα είλαη ε θαζαξή απαζρφιεζε ηνπ 
κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο ζηελ Γ.Δ.Τ.Α.Π. ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο 
κεηάβαζεο ζηελ αξρηθή ζέζε εξγαζίαο πνπ νξίζηεθε απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Π. 
θαζψο θαη ν ρξφλνο επηζηξνθήο ζηελ έδξα ηνπ αλαδφρνπ. 
ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ρσκαηνπξγηθνχ κεραλήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ εξγαζηψλ, ζα πηζηνπνηείηαη ν θαζαξφο ρξφλνο εξγαζίαο θαη φρη ν ρξφλνο 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηζθεπή. 
Ο αλάδνρνο δελ αληηθαζίζηαηαη από ηδηνθηήηε άιινπ κεραλήκαηνο πξνο 
εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
παξά κόλνλ εμ' αλωηέξαο βίαο δειαδή αζζέλεηα νιίγωλ εκεξώλ, θ.ι.π. 
 
 
Άξζξν 5ν :     Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνινδόρνπ 
 
       
ηελ πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο θιεζεί πξνο εξγαζία θαη δελ παξνπζηαζηεί 
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ή δελ κπνξεί λα αλεπξεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 
πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα θηλήζεη δηαδηθαζία έθπησζήο ηνπ. 
Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα κελ πξνζέιζεη γηα εξγαζία εθφζνλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο λσξίηεξα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. γηα ηελ 
πξνγξακκαηηδφκελε απνπζία ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ ηεο Τπεξεζίαο. Η πξνγξακκαηηδφκελε απνπζία δελ 
κπνξεί λα είλαη θάζε θνξά κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ησλ 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά ην ρσκαηνπξγηθφ κεράλεκα 
πνπ πξφζθεξε, θαηάιιειν πξνο εξγαζία θαη κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ 
(ρεηξηζηή, θιπ) πνπ θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ρεηξηζηή. 
 
Σν κηζζσκέλν ρσκαηνπξγηθφ κεράλεκα θαηά ηελ έλαξμε ηεο εκεξήζηαο 
εξγαζίαο νθείιεη λα είλαη πιήξεο θαπζίκωλ θαη έηνηκν πξνο εξγαζία, κε 
ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζηή - νδεγφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο 
Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο αλάδνρνο θιεζεί γηα εξγαζία κε 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κεραλήκαηα έξγσλ, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ην θαζέλα 
απφ απηά επαλδξσκέλν κε ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζηή - νδεγφ. 
 



Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαιχπηεη φια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
ρσκαηνπξγηθνχ ηνπ κεραλήκαηνο, φπσο: απνδεκίσζε ρεηξηζηνχ, θαχζηκα, 
ιηπαληηθά, πιηθά θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ηηο απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο θιπ. θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία 
θαη ρξήζε ηνπ ρσκαηνπξγηθνχ κεραλήκαηνο. 
 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο απηνπξνζψπσο ή κε ηνλ 
πιεξεμνχζην πνπ έρεη νξίζεη, επξηζθφκελνο θαζεκεξηλά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Ο αλάδνρνο ή ν πιεξεμνχζηνο αληηπξφζσπφο ηνπ πξέπεη λα είλαη απνδεθηφο 
απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, πξέπεη λα είλαη θάηνρνο ηεο απαηηνχκελεο 
γηα ην κεράλεκα άδεηαο, απνδεδεηγκέλεο πείξαο ζηνλ ρεηξηζκφ 
ρσκαηνπξγηθνχ κεραλήκαηνο, κεγέζνπο θαη ηχπνπ φπσο απηφ ηεο παξνχζεο 
εξγνιαβίαο. 
 
Η Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή 
άκεζε απνπνκπή ησλ απεηζψλ, αλίθαλσλ ή κε ηίκησλ ρεηξηζηψλ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ. Γηα ηηο απφ δφιν ή 
ακέιεηα πξάμεηο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηελ πιήξε επζχλε θέξεη ν 
Αλάδνρνο. 
Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε λπθηεξηλήο ή ππεξωξηαθήο εξγαζίαο θαη 
εξγαζία ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο, ζύκθωλα κε όζα ζρεηηθά νξίδνληαη 
από ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο, ρωξίο ν Αλάδνρνο λα δηθαηνύηαη 
νπνηαζδήπνηε πξόζζεηεο απνδεκίωζεο πέξα από απηά πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ ζύκβαζε θαη ηεο ηηκήο ωξνκηζζίνπ ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ. 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλσ εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί 
ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

Οποηαδήποηε δεκηά ζηο κετάλεκα, ποσ προέρτεηαη από οποηαδήποηε 
αηηία ή δοιηοθζορά θαηά ηε δηάρθεηα ηωλ εργαζηώλ ή ηες 

ζηάζκεσζες ηοσ κεταλήκαηος ζηολ τώρο ηοσ έργοσ, βαρύλεη ηολ 
Αλάδοτο ο οποίος είλαη σποτρεωκέλος λα ηελ αποθαηαζηήζεη κε δηθή 

ηοσ οηθολοκηθή επηβάρσλζε. 
 
Οπνηαζδήπνηε θύζεωο αηπρήκαηα ζην πξνζωπηθό ηνπ ή ζε ηξίηνπο 
θαζώο θαη δεκηέο ζε πεξηνπζίεο ηξίηωλ πνπ απνδεδεηγκέλα νθείινληαη 
ζε ακέιεηα ή θαη ππαηηηόηεηα ηνπ ηδίνπ ή ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ, 
βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ηνλ Αλάδνρν. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηωλ έξγωλ όια ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο, πνπ επηβάιινληαη απφ ηα Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 
142 Α/17-7- 75), Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193 Α/26-8-80) θαη Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 
260 Α/16-9-81) θαη θάζε άιιν Ννκνζέηεκα ζρεηηθφ κε ηελ Αζθάιεηα θαη 
Τγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ηα ηπρφλ 
πξνηεηλφκελα απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ησλ έξγσλ, ή απφ ηνλ Σερληθφ 
Αζθαιείαο, πξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο. 
Ο Αλάδνρνο εθ' φζνλ ηνπ δεηεζεί — γηα λα κελ ππάξρνπλ δηαθσλίεο —
ζχκθσλα θαη κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζεο, ππνρξενχηαη 
λα πξνβαίλεη θαη' αληηπαξάζηαζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ, ζηελ 
θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ ηεο εκεξήζηαο εξγαζίαο ζε Γειηία Δξγαζηψλ, φπνπ ζα 



θαηαγξάθεηαη κεηαμχ άιισλ ε εκεξνκελία, νη αθξηβείο ψξεο εξγαζίαο, ε 
ηνπνζεζία, ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, θαη ελδερνκέλσο νη ζρεηηθέο 
παξαηεξήζεηο. Σν δειηίν εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εηο δηπινχλ θαη ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 
 
 
Άξζξν 6ν :     Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα  
 
          Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ, πιηθψλ θαη 
ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 
 
 
Άξζξν 7ν :    Αλωηέξα βία 
 
         Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ 
είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή 
ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε 
αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη 
απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή 
ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, 
αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη 
ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ 
εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν 
κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ 
ηεο αλσηέξαο βίαο. 
     Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 
πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 
 
 
 Άξζξν 8ν :     Αλαζεώξεζε ηηκώλ  
 
          Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή 
αηηία, αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   
 
 
Άξζξν 9ν :     Σξόπνο πιεξωκήο 
 
          Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδφρνπ 
θαζνξίδεηαη ζε 9.920,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, γηα ην 
δηάζηεκα ηζρχνο ηεο εληνιήο. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνχ γίλεηαη χζηεξα 
απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ εληνινδφρνπ θαη 
αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ.  
         ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ 
εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 
 
 



Άξζξν 10ν :     Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
 
          Ο εληνινδφρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε 
φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ 
δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 
Άξζξν 11ν :     Δπίιπζε δηαθνξώλ 
 
         Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, 
επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ   3  / 4 / 2017  
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