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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
      ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται σήµερα, 30.8.2018, κατόπιν των καταστροφικών 
πυρκαγιών της Ανατολικής Αττικής της 23ης Ιουλίου 2018, οι οποίες, εκτός των 
υλικών ζηµιών είχαν και ανθρώπινα θύµατα.  
 
Συνεπεία αυτών η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής έχει κηρυχθεί σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σύµφωνα µε την 146513/24.7.2018 Απόφαση της 
Περιφέρειας Αττικής.  
 
Μετά τα ανωτέρω γεγονότα, κατά την τρέχουσα περίοδο, οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, ο 
οποίος σηµειωτέον είναι ένας από τους πλέον ‘’πράσινους’’ ∆ήµους της Αττικής, 
αποκοµίζουν τουλάχιστον διπλάσια βιοαποδοµήσιµα υλικά (κλαδιά, κηπαία) από ότι 
σε αντίστοιχες περιόδους παρελθόντων ετών, καθότι οι κάτοικοι τα αποµακρύνουν 
σωρηδόν από τις ιδιοκτησίες τους και τα εναποθέτουν στις οδούς – ο δε τεµαχισµός 
και αποµάκρυνση τους προς το χώρο της τελικής τους διάθεσης (Εργοστάσιο 
Μηχανικής Ανακύκλωσης [ΕΜΑΚ] στο ΧΥΤΑ Λιοσίων) επείγουν για λόγους πολιτικής 
προστασίας. 
 

Ο ∆ήµος αδυνατεί να υλοποιήσει τη µεταφορά του τρίµµατος µε τα δικά του φορτηγά, 
λόγω αδυναµίας στελέχωσής τους µε οδηγούς, καθώς και 
λόγω της µη καταλληλότητας τους (µικρή χωρητικότητα) που καθιστά τη χρήση τους 
για το σκοπό αυτό οικονοµικά ασύµφορη και συνεπεία τούτων αναζητά τη χρήση 
εξωτερικής υπηρεσίας µεταφοράς µε φορτηγό ανοιχτού (ή και κλειστού τύπου – 
container) τύπου ενδεικτικής χωρητικότητας 35 m3 (+/-5%) ή και µε συρόµενο 
χωρητικότητας επιπλέον 35 m3 (δηλαδή συνολικά 70m3 ανά δροµολόγιο). 
 
Επίσης ο ∆ήµος χρειάζεται (για τους προαναφερθέντες λόγους πολιτικής 
προστασίας) να προµηθευτεί άµεσα υπηρεσίες µηχανηµάτων έργου για τη φόρτωση 
του κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος (µε κλαδιά προς τεµαχισµό) αλλά και των 
φορτηγών µεταφοράς του τρίµµατος, διότι τα δικά του µηχανήµατα έργου είναι µικρής 
δυναµικότητας και ακατάλληλα για την εν λόγω εργασία. 
 
Τέλος, ο ∆ήµος χρειάζεται (για λόγους πολιτικής προστασίας) να προµηθευτεί άµεσα 
υπηρεσίες µηχανηµάτων έργου για χωµατουργικές εργασίες διάνοιξης δασικών 
οδών, καθαρισµού ρεµάτων και αποµάκρυνσης εύφλεκτου υλικού.  
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
• του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 

114/Α’/8.6.2006,  
• του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” άρθρο 
118, και 

• Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα ανωτέρω 
προϋπολογίζεται στο ποσό των 99.596,80 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Τα CPV της σχετικής προµήθειας είναι: 
90512000-9 µε τίτλο “Υπηρεσίες Μεταφοράς Απορριµµάτων” για ποσό 51.584,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, και 
45520000-8 µε τίτλο «Ενοικίαση Εξοπλισµού Χωµατουργικών Εργασιών µε 
Χειριστή» για ποσό 48.012,80 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα γίνουν µε ισόποση χρέωση των Κ.Α. 20.6277.0006 µε τίτλο 
«∆απάνες Αποκοµιδής Ογκωδών Απορριµµάτων» και Κ.Α. 70.6275.0003 µε τίτλο 
«∆απάνες Χωµατουργικών Εργασιών» αντίστοιχα. 
 
 
Ο Συντάξας          
 
Παπαδόπουλος Απόστολος  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας & Πρασίνου 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Μεταφορά βιοαποδοµήσιµων θρυµµατισµένων υλικών από τον χώρο λειτουργίας του 
κλαδοφάγου µηχανήµατος του ∆ήµου, ο οποίος βρίσκεται εντός των  διοικητικών του 
ορίων, προς τον χώρο διάθεσής τους, στο  Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης ή 
όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία εντός Αττικής. 
 
Τα φορτηγά αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου (ή και κλειστού τύπου – container) θα πρέπει 
να είναι ενδεικτικής χωρητικότητας 35m3 (+/-5%) ή και µε συρόµενο χωρητικότητας 
επιπλέον 35 m3, δηλαδή συνολικά 70m3, και θα είναι µαζί µε τον οδηγό τους.  
 
Περιλαµβάνονται τα καύσιµα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά 
αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
 
Για την εκτέλεση των εργασιών µηχανηµάτων έργου: 
 
1.  Τσάπα Ελαστιχοφόρα.  
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο µηχανικός  εκσκαφέας 1 1/2 yd3 (130 ΗΡ) 
(ελαστιχοφόρος), όπως περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων, Γ’ Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) 
Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
 
2.  Φορτηγό Ανατρεπόµενο.  
Ως αυτοκίνητο αναφοράς λαµβάνεται το αυτοκίνητο ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 
35t, όπως περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων 
Έργων, Γ’ Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) 
Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
 
3. Φορτωτής µε Ερπύστρια.  
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο µηχανικός εκσκαφέας 3 yd3., όπως περιγράφεται 
στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων, Γ’ Πίνακας: Μέσων 
Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) Μηχανηµάτων και Αυτοκινήτων» του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  
 
4. Φορτωτής Τύπου «JCB».   
Ως µηχάνηµα αναφοράς λαµβάνεται ο φορτωτής τ. CATERPILLAR 966F 235 HP, όπως 
περιγράφεται στο “Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων, Γ’ 
Πίνακας: Μέσων Βασικών Τιµών Ηµερήσιων Μισθωµάτων (Η.Μ) Μηχανηµάτων και 
Αυτοκινήτων» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.  
 
Η ηµερήσια δαπάνη απασχόλησης µηχανήµατος µε τον χειριστή του, περιλαµβάνει 
την πλήρη αποζηµίωση της εργασίας – απασχόλησης του µηχανήµατος (πλήρως 
εφοδιασµένου και εξοπλισµένου), του χειριστού και του τυχόν βοηθού χειριστού, 
όπου αυτό απαιτείται, για την εκτέλεση των εργασιών. 
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Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν τη δαπάνη µεταφοράς του µηχανήµατος από το 
σηµείο που βρίσκεται στο σηµείο που θα προσφέρει την εργασία και τη δαπάνη 
µεταφοράς και αποµάκρυνσής του, µετά το τέλος της απασχόλησής του. 
 
Επίσης στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη πρόληψης και αποκατάστασης 
κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή φθοράς που θα 
προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα οφείλονται σε αµέλεια, 
απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την 
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του 
µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο ολιγόλεπτων διακοπών για τον εφοδιασµό µε 
καύσιµα και την αλλαγή ή συµπλήρωση λιπαντικών. 
 
Οι εργασίες που πραγµατοποιούνται σε οδικούς άξονες που βρίσκονται σε χρήση, 
επιβάλλουν την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο. 
 
Ο ∆ήµος µπορεί να αυξοµειώσει τις ενδεικτικές ποσότητες κάθε είδους του κάτωθι 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες του, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 
 
 
 
Ο Συντάξας 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας & Πρασίνου 
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Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός παροχής των προαναφερθέντων υπηρεσιών είναι ως 
εξής: 
 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 Φορτηγό Ανοιχτού Τύπου 
(ή και Κλειστού Τύπου – 
Container) Χωρητικότητας 
35 m3 για Μεταφορά 
Θρυµµατισµένου Βιο-
αποδοµήσιµου Υλικού 

∆ροµολόγιο 320 130 41.600 

2 Τσάπα Ελαστιχοφόρα  Ηµέρα 50 300 15.000 

3 Φορτηγό Ανατρεπόµενο  Ηµέρα 50 300 15.000 

4 Φορτωτής µε Ερπύστρια Ηµέρα 16 270 4.320 

5 Φορτωτής Τύπου «JCB» Ηµέρα 20 220 4.400 

      Σύνολο 80.320  
      ΦΠΑ 19.276,80  
     Γενικό Σύνολο 99.596,80  

 
 
Ολογράφως:  
Ενενήντα Εννέα Χιλιάδες Πεντακόσια Ενενήντα Έξι Ευρώ και ∆έκα Λεπτά, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
 
 
Ο Συντάξας 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 
Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας & Πρασίνου 
 
 
 



 

7 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ  
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∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο ∆ήµος δύναται να αναθέσει σε ξεχωριστό ανάδοχο την κάθε παροχή υπηρεσίας 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού, δεδοµένου ότι αφενός οι σχετικές υπηρεσίες είναι 
είδος διαιρετό και παρέχονται από ξεχωριστά κάθε φορά οχήµατα – εξοπλισµό και 
αφετέρου µπορεί να µην είναι εφικτή η προσφορά όλων τους από έναν µόνο 
ενδιαφερόµενο. 
 
Επίσης επειδή οι ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης είναι 
ενδεικτικές, ο ∆ήµος µπορεί να αυξοµειώσει κάποια ποσότητα κάποιας παροχής 
εργασίας, χωρίς υπέρβαση του ποσού ανάθεσης, από κάποιον ανάδοχο εφόσον 
αυτός έχει αναλάβει την παροχή περισσότερων της µίας εργασίας.  
 
Έκαστος ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του  
• βεβαίωση επιµελητηρίου από την οποία προκύπτει ότι ασκεί επάγγελµα σχετικό 

µε την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών, 
• βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ΟΤΑ ή/και λοιπούς φορείς του δηµοσίου και του 

ιδιωτικού τοµέα από τις οποίες προκύπτει ότι διαθέτει σχετική εµπειρία σε 
παρόµοιες εργασίες,  

• κατάλογο των οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει µαζί µε αντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας τους και αποδεικτικού ασφάλισής τους από τα οποία θα 
προκύπτουν τα στοιχεία της δυναµικότητάς τους. 

 
Επίσης έκαστος ενδιαφερόµενος για τη µεταφορά του βιο-αποδοµήσιµου υλικού µε 
την υποβολή προσφοράς πρέπει να προσκοµίσει στον ∆ήµο εν ισχύ άδεια 
συλλογής/µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 8 παρ. 1 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.  
 
 
2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ   
 
Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου.  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες και 
προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη 
εκτέλεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την 
Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 
 
 
3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του 
στα πλαίσια της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, είτε να διευθύνει τις υπό εκτέλεση 
εργασίες αυτοπροσώπως είτε µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, που θα 
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διαθέτει την αναγκαία τεχνική κατάρτιση, τον οποίο ο ανάδοχος θα έχει ορίσει δ/ντή 
της σύµβασης παροχής υπηρεσιών κατά την υπογραφή του εγγράφου της 
σύµβασης. 
Ο δ/ντής της σύµβασης παροχής υπηρεσιών µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και 
πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. Σχετικά θα κατατεθεί υπεύθυνη 
δήλωση ότι αποδέχεται την τοποθέτησή του.  
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της 
σύµβασης, τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 
Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύµβασης ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του 
και την ακριβή διεύθυνσή του.  
Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών 
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία, διαφορετικά κάθε 
κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, 
επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της. 
Επίσης ο ανάδοχος, αν δεν είναι κάτοικος Αττικής, δηλώνει κατά την υπογραφή του 
εγγράφου σύµβασης εγγράφως αντίκλητο, κάτοικο Αττικής όπου βρίσκεται η έδρα 
της Υπηρεσίας.  
Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία.  
Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζοµένου ως 
αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του.  
Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. 
Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω 
διαδικασίας.  
Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από την 
Υπηρεσία.  
Η Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν 
αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του 
ή γενικά κριθεί ακατάλληλος.  
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά 
καθυστέρηση νέο αντίκλητο. 
 
 
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ - ΤΙΜΗ 
 
Η ισχύς της σύµβασης έχει χρονική διάρκεια καταρχήν ενός (1) έτους ή µέχρι 
εξαντλήσεως του συµβατικού ποσού. 
Για τις παρούσες εργασίες ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και 
φόρους για τρίτους κ.λπ. 
Η τιµή θα είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης.  
Στις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού περιλαµβάνονται: 
� η αξία των ηµεροµισθίων των οδηγών, µε ποσοστό προσαύξησης για ασφάλιση 

του ΙΚΑ, επικουρική ασφάλιση, δώρα εορτών κ.λπ. που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία, 

� "το κόστος" της φθοράς των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται, 
� τα µισθώµατα των οχηµάτων, και κάθε δαπάνη για την ολοκληρωµένη και 

έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, 
� κάθε δασµό, φόρο και υπέρ τρίτου κράτηση, 
� κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση µε την ασφάλιση του προσωπικού.  
 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
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Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε 
περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του 
αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες του αναδόχου συµπεριλαµβανοµένων των 
δυσλειτουργιών του εξοπλισµού, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.  
Η ευθύνη καλύπτει όλη τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι 
τη λήξη της σύµβασης. 
Για κάθε περίπτωση ατυχήµατος οφειλόµενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 
αναδόχου των συνεργατών του, ή / και του προσωπικού του, ο ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συµβεί, είτε από 
υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν προσωπικού, µέσων µεταφοράς, κλπ. που 
απασχολεί για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης συνεργατών για την εκτέλεση ειδικής φύσης 
εργασιών, ο ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις σχετικές 
εργασίες. 
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από 
υπαιτιότητα του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα 
οχήµατά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφελείας. 
 
 
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται και προς τις προφορικές εντολές του 
αρµοδίου που θα ορίσει η Υπηρεσία.  
Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την έκδοση εντολών 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την προφορική εντολή. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει πιστά τα αναφερόµενα στο παρόν Τεχνική 
Περιγραφή, Γ.Σ.Υ. - Ε.Σ.Υ., και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
∆ιευκρινίζεται για την ποιότητα των υπηρεσιών ότι µόνος υπεύθυνος είναι ο 
ανάδοχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν 
από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις. 
Εάν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, ο ανάδοχος αντιµετωπίσει 
συνθήκες ή εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να 
ειδοποιήσει αµέσως την Υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόµενες 
προτάσεις του για την αντιµετώπισή τους. 
Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές των προβλεποµένων να 
παρασχεθούν απ’ αυτόν στην παρούσα σύµβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς 
την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, 
έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των προβλεποµένων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει τον εξοπλισµό και το προσωπικό του. Είναι 
υπεύθυνος για την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων επ’ ωφελεία του εξοπλισµού, 
του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειµένου να 
αποφευχθούν ατυχήµατα ή απώλειες που µπορεί να συµβούν. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και χρήση από το προσωπικό του, 
όλου του εξοπλισµού ασφάλειας που απαιτείται για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση 
των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.  
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Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απαιτηθούν επείγοντα µέτρα για την 
πρόληψη ατυχήµατος ή καταστροφής, ή για τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο 
συµβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος 
να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η 
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων 
εργασιών. 
Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυµος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία µέτρα, η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε µε δικά της 
συνεργεία είτε µε τρίτους, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
Ειδικότερα επισηµαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο 
ανάδοχος ενηµερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για εκτέλεση επείγουσας εντολής  είναι 
υποχρεωµένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα µε την ώρα που θα 
απαιτηθεί, να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές. Η αποζηµίωση του αναδόχου για τις 
ώρες που εργάστηκε θα γίνεται κατ΄ αναλογία της προβλεπόµενης ηµερήσιας 
αποζηµίωσης του. 
Ο ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερη αποζηµίωση για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής 
ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις 
εορτές και αργίες.  
 
 
7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Όταν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
την σύµβαση και τους λοιπούς όρους των Συµβατικών Τευχών τότε µπορεί να 
κηρυχτεί έκπτωτος. 
 
 
8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 
ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε 
την (εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία (διατάξεις περί ΙΚΑ, κλπ). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας (περί ΙΚΑ, κλπ).  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, 
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και 
πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου.  
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω όρων, ο δε 
ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα σχετικά στοιχεία 
για την πραγµατοποίηση των ελέγχων. 
Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
 
 
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Όλα τα αυτοκίνητα να είναι άριστα συντηρηµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των 
οίκων κατασκευής τους. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την 
εξυπηρέτηση των εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω ασφαλιστηρίων 
είναι ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Υπηρεσία για έλεγχο, 
όποτε του ζητηθεί. 
Η σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα 
καταρτισθεί  εγγράφως, χωρίς  τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη 
ρύθµιση. 
 
 
10. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του 
αναδόχου.   
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να προτείνει τη διόρθωση ή την 
επανάληψη της εργασίας µέχρι την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος, χωρίς 
καµία οικονοµική ή άλλη επιβάρυνση του ∆ήµου.   
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 
εντός της υπό της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά του τρόπο. 
Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνει µε χρηµατική εντολή του εργοδότη που 
θα εκδοθεί µετά την παραλαβή αυτών και βάσει σχετικής επιµετρήσεως και 
πιστοποιήσεως. 
Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει 
χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα 
πιστοποιείται.  
Το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που αφορούν την παρούσα σύµβαση θα 
ελεγχθούν από την Επιτροπή Παραλαβής – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
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