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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 
ΜΙΘΧΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

1 7 . 7 7 7 , 0 7  €  

Κ.Α. 30.6233.01 (11.400,00 €) 

Κ.Α. 30.6233.05 (6.377,07 €) 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΠΙΣΧΗ: 
ΜΙΘΧΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ 

ΓΡΑΔΧΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ 

Α/Α ΜΔΛΔΣΗ: 6 / 2 0 1 6 

ΤΝΣΑΞΑ: 

(Για ηην Σεσνική Τπηπεζία ηος 

Γήμος Δμμανοςήλ Παππά) 

ΒΑΙΛΗ Π. ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η   Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

ΓΔΝΙΚΑ 

Με ηελ παξνχζα Μειέηε πξνυπνινγηζκνχ 17.777,07 € καδί κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. (23%) 

πξνβιέπεηαη ε κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ απφ ηνλ Γήκν Δκκαλνπήι Παππά, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο ελφςεη ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. 

πγθεθξηκέλα, ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα κηζζψζεη έλαλ δηακνξθσηή γαηψλ (grader), έλαλ ιαζηηρνθφξν 

πεξηζηξνθηθφ εθζθαθέα αλεζηξακκέλνπ πηχνπ (ηζάπα) θαη ελφο θνξηεγνχ, γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

ζηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. 

Σα ζπγθεθξηκέλα δνκηθά κεραλήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ νξεηλψλ δξφκσλ 

πξφζβαζεο πξνο δαζηθέο εθηάζεηο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ επίγεησλ κέζσλ θαηάζβεζεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο (ππξνζβεζηηθά 

νρήκαηα, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, πδξνθφξεο θ.ι.π.), θαη γηα ινηπέο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο θαηά ηελ ζεξηλή, θπξίσο, πεξίνδν. 

Σα παξαπάλσ δνκηθά κεραλήκαηα πξφθεηηαη λα θηλεζνχλ θαη λα εξγαζηνχλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, ζην ζχλνιν ησλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ. 

Σα αλσηέξσ δνκηθά κεραλήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο, ηελ νκάδα Α πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ 

δηακνξθσηή γαηψλ (grader) θαη ηελ νκάδα Β πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ιαζηηρνθφξν πεξηζηξνθηθφ εθζθαθέα 

αλεζηξακκέλνπ πηχνπ (ηζάπα) θαη ην θνξηεγφ απηνθίλεην. 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη απφ Γξάζεηο Ππξνπξνζηαζίαο θαη ε παξαιαβή ηεο 

πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. 

 

 

 

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ   
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Υξήζηνο Γ. Μήηξαθαο  Βαζίιεο Π. Πιαθαληάξαο  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο  Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο  

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο    Μ Δ Λ Δ Σ Η  

 

(ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 6/2016) 

Α/Α Δ Ι Γ Ο    Μ Η Υ Α Ν Η Μ Α Σ Ο  Α.Σ. Δ.Μ 
ΠΟΟ- 

ΣΗΣΔ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝ. 
ΓΑΠΑΝΗ 

 ΟΜΑΓΑ Α      

1 
Γηακνξθσηήο γαηψλ (grader) ειάρηζηεο 

ηζρχνο 130 hp 
1 εκεξ. 32 300,00 9.600,00 

     ΤΝΟΛΟ: 9.600,00 

 ΟΜΑΓΑ Β      

1 

Λαζηηρνθφξνο πεξηζηξνθηθφο εθζθαθέαο 

αλεζηξακκέλνπ πηχνπ (ηζάπα) ειάρηζηεο 

ηζρχνο 110 hp 

2 εκεξ. 5 330,00 1.650,00 

2 
Φνξηεγφ απηνθίλεην ειάρηζηεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαξφηζαο 16 m3 
3 εκεξ. 11 290,00 3.190,00 

     ΤΝΟΛΟ: 4.840,00 

   ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ (€): 14.440,00 

   ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (€): 12,90 

   ΜΔΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ (€): 14.452,90 

   Φ.Π.Α. 23 % (€): 3.324,17 

   ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ (€): 17.777,07 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

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 εκεξήζηαο εξγαζίαο 

θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

- ‘’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 ηηκή ησλ θαπζίκσλ θαη 

ησλ ιηπαληηθψλ, ην θφζηνο ησλ επηζθεπψλ ησλ κεραλεκάησλ, ηελ αζθάιεηα ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ 

ρεηξηζηή θιπ. 

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. 

- Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα κεραλήκαηα απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο 

θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

- 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 ησλ ραηξηζηψλ θαη ησλ νδεγψλ ησλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.  

- 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 ηεο εξγαζίαο. 

- Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή δαπαλψλ 

πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

- Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ (φπσο 

π.ρ. ε πδξαπιηθή ζθχξα ηνπ εθζθαθέα), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ήηνη 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 
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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 ηεο 

εξγαζίαο, 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. 

- 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.Ω. θ.ιπ. θαη ησλ παξεκβάζεσλ ησλ 

αξκνδίσλ γηα απηά ηα εκπφδηα θνξέσλ (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ, ΟΣΔ, θιπ Ο.Κ.Ω.), 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). 

- 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. 

- Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη απφ 

ηνλ ρψξν ή επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 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. Οη δαπάλεο γηα ηελ κεηαηφπηζε 

δηθηχσλ θαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ αληηζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νξπγκάησλ αλνηθηψλ, βαξχλνπλ 

ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ. 

- Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

- 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. 

- Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 

ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.4 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

επηβαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

 

Σ Ι Μ Δ   Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η  

 

Άπθπο 1: Γιαμοπθυηήρ γαιών (grader) ελάσιζηηρ ιζσύορ 130 hp 

Μίζζσζε δηακνξθσηή γαηψλ (grader) ειάρηζηεο ηζρχνο 130 hp γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο εξγαζία εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά (ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ε απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηελ αγξνηηθή νδνπνηία, ε δηάζηξσζε πιηθψλ 

νδνζηξσζίαο, ν θαζαξηζκφο θεξηψλ πιηθψλ κεηά απφ εθηεηακέλε ζενκελία, ν θαζαξηζκφο θαη 

δηακφξθσζε πιεπξηθψλ ηξηγσληθψλ ηάθξσλ αγξνηηθήο νδνπνηίαο, ε δηακφξθσζε επηθιίζεσλ νδψλ θ.α.). Η 

δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε 7,5 ψξεο θαζαξήο εξγαζίαο, 

κεηαμχ 07:30 θαη 15:00, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηαθηλήζεηο ηνπ κεραλήκαηνο πξνο λέν ρψξν 

εξγαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

ηελ ηηκή επίζεο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη νη κεηαθηλήζεηο ηνπ 

νρήκαηνο απφ θαη πξνο ην ρψξν εξγαζίαο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη θίιηξα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ε απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ ηνπ κεραλήκαηνο, ηπρφλ δηαξξνέο πνπ απηφ παξνπζηάδεη, νη 

ζηαιίεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη θαζ’ φια απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

δνκηθνχ κεραλήκαηνο. 

Γηα έλα (1) δηακνξθσηή γαηψλ (grader), ειάρηζηεο ηζρχνο 130 hp βάζεη θαη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηα 

ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο):  Σξηαθφζηα 

         (Αξηζκεηηθά):     300,00 
 

 
 

Άπθπο 2: Λαζηισοθόπορ πεπιζηποθικόρ εκζκαθέαρ ανεζηπαμμένος πηύος (ηζάπα) ελάσιζηηρ 

ιζσύορ 110 hp 

Μίζζσζε ιαζηηρνθφξνπ πεξηζηξνθηθνχ εθζθαθέα αλεζηξακκέλνπ πηχνπ (ηζάπαο) ειάρηζηεο ηζρχνο 

110 hp γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ινηπψλ επεκβάζεσλ, εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. Η δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε 7,5 ψξεο θαζαξήο εξγαζίαο, κεηαμχ 07:30 θαη 15:00, ρσξίο λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νη κεηαθηλήζεηο ηνπ κεραλήκαηνο πξνο λέν ρψξν εξγαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο. 

Ο εθζθαθέαο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξηήζεη ζηε ζέζε ηνπ πηχνπ πδξαπιηθή ζθχξα (βάξνο 

θαη’ ειάρηζηνλ 300 kgr) γηα ηε δηελέξγεηα εθζθαθψλ βξαρσδψλ εδαθψλ θαη ηελ θαζαίξεζε 

ζθπξνδεκάησλ. Η πδξαπιηθή ζθχξα ζεσξείηαη παξειθφκελν ηνπ κεραλήκαηνο, ζα πξέπεη λα είλαη 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε κεηαθνξά ηεο επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο εληφο ηνπ 

ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ζην εκεξήζην κίζζσκα ηνπ εθζθαθέα. 

ηελ ηηκή επίζεο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη νη κεηαθηλήζεηο ηνπ 

νρήκαηνο απφ θαη πξνο ην ρψξν εξγαζίαο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη θίιηξα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ε απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ ηνπ κεραλήκαηνο, ηπρφλ δηαξξνέο πνπ απηφ παξνπζηάδεη, νη 

ζηαιίεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη θαζ’ φια απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

δνκηθνχ κεραλήκαηνο. 

Γηα έλα (1) εκεξνκίζζην ιαζηηρνθφξνπ πεξηζηξνθηθνχ εθζθαθέα αλεζηξακκέλνπ πηχνπ (ηζάπα) 

ειάρηζηεο ηζρχνο 110 hp βάζεη θαη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο):  Σξηαθφζηα ηξηάληα 

         (Αξηζκεηηθά):             330,00 

 

 



 

  
  

 

Άπθπο 3: Φοπηηγό αςηοκίνηηο ελάσιζηηρ συπηηικόηηηαρ καπόηζαρ 16 m3 

Μίζζσζε αλαηξεπφκελνπ θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ αμφλσλ ειάρηζηεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαξφηζαο 16 m3 γηα ηελ κεηαθνξά νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρχδελ πιηθψλ εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά θαη ζε αθηίλα 50 ρικ. γχξσ απφ απηά (ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ε κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθήο, ζξαπζηψλ πιηθψλ ιαηνκείνπ, θ.α.). Η 

δηάξθεηα ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ππνινγίδεηαη ζε 7,5 ψξεο θαζαξήο εξγαζίαο, 

κεηαμχ 07:30 θαη 15:00, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηαθηλήζεηο ηνπ κεραλήκαηνο πξνο λέν ρψξν 

εξγαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο. 

ηελ ηηκή επίζεο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη νη κεηαθηλήζεηο ηνπ 

νρήκαηνο απφ θαη πξνο ην ρψξν εξγαζίαο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη θίιηξα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ε απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ ηνπ κεραλήκαηνο, ηπρφλ δηαξξνέο πνπ απηφ παξνπζηάδεη, νη 

ζηαιίεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη θαζ’ φια απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

δνκηθνχ κεραλήκαηνο. 

Γηα έλα (1) εκεξνκίζζην θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ειάρηζηεο ρσξεηηθφηεηαο θαξφηζαο 16 m3, βάζεη θαη 

ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο):  Γηαθφζηα ελελήληα  

         (Αξηζκεηηθά):            290,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ   

Σ.Κ. Υξπζνχ, 11/3/2016  Σ.Κ. Υξπζνχ, 11/3/2016 

Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο  Ο πληάμαο 

   

   

   

Υξήζηνο Γ. Μήηξαθαο  Βαζίιεο Π. Πιαθαληάξαο  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο  Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 



 

  
  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ   

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 ΜΙΘΧΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑ 

ΓΡΑΔΙ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ Σαρ. Γ/λζε: 

Γεκαξρείν Δκκαλνπήι Παππά 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Υξπζνχ 

Σ.Κ. 620 46 

 

Πιεξνθνξίεο: Βαζίιεο Πιαθαληάξαο 

ηει.: 2321 3 52643 

fax:  2321 3 52648 

e-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr 

url:        www.empapas.gr 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

Άπθπο 1
ο 

Ανηικείμενο ηηρ επγαζίαρ 

Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία – παξνρή ππεξεζίαο «ΜΙΘΧΗ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑ ΓΡΑΔΙ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ» 

ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, πξνυπνινγηζκνχ εξγαζηψλ 14.452,90 € θαη κε Φ.Π.Α. 17.777,07 €. 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κίζζσζε ελφο δηακνξθσηή γαηψλ (grader) ειάρηζηεο ηζρχνο 

130 hp, ελφο ιαζηηρνθφξνπ πεξηζηξνθηθνχ εθζθαθέα αλεζηξακκέλνπ πηχνπ (ηζάπα) ειάρηζηεο ηζρχνο 110 

hp θαη ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ ειάρηζηεο ρσξεηηθφηεηαο θαξφηζαο 16 m3 γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. 

Σν κέγηζην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμαληιήζεη ηα 

πξνβιεπφκελα εκεξνκίζζηα ησλ κεραλεκάησλ νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ή κέρξη εμάληιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εκεξνκηζζίσλ ησλ δνκηθψλ κεραλεκάησλ, νπνηεδήπνηε 

απηή θαη αλ ζπκβεί εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

δηαζηήκαηνο απηνχ, ν Αλάδνρνο δελ δεζκεχεηαη πιένλ απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη δηθαηνχηαη λα δεηήζεη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ εκεξνκηζζίσλ σο θαη 20% πάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ. 

Σελ ηειηθή απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ ζα πάξεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Δκκαλνπήι Παππά ε νπνία δελ δεζκεχεηαη λα δερηεί ππνρξεσηηθά ην αίηεκα απηφ, νπφηε ε ζχκβαζε ζα 

κπνξεί λα ιπζεί αδεκίσο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Σα είδε ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη λα εθηειεζζνχλ αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

κειέηεο. Οη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 

Άπθπο 2
ο
  

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαη ε χκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κε ηνλ Αλάδνρν δηέπνληαη απφ 

ηηο εμήο δηαηάμεηο: 

1. ην Π.Γ. 28/80 «πεξί εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.», κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 346/1998 (ΦΔΚ 230 Α΄) θαη ησλ Π.Γ. 18/2000 θαη 101/2003 (ηα νπνία ηξνπνπνίεζαλ 

ην Π.Γ. 346/1998) 

mailto:emmpapas@ser.forthnet.gr


 

  
  

 

2. ηα άξζξα 23 θαη 35 παξάγξ.4 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 31/03/2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 

3. ην άξζξν 7Β ηεο ππ’ αξηζκ. 14873/395/04-04-06 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ.ΟΙΚ. «πεξί ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ» πξνζαξκνζκέλε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαπάλσ Οδεγίαο 

4. ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247 Α΄) 

5. ηα άξζξα 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

6. ην Π.Γ. 60/2007 

 

Άπθπο 3
ο
  

Αμοιβαίερ ςποσπεώζειρ 

1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζην Γήκν Δκκαλνπήι Παππά, φπνπ, φπνηε θαη γηα φζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ δεηεζεί, θαηά πεξίπησζε, ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο δνκηθά 

κεραλήκαηα ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

Σα κεραλήκαηα απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ε ελ γέλεη απφδνζή ηνπο λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ζην 70% απηήο ελφο θαηλνχξγηνπ κεραλήκαηνο, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ δίλνληαη απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

2. Η ελεκέξσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο Τπεξεζίαο, πεξί ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα γίλεηαη πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκέξαο εθηέιεζεο ηεο 

εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε έγγξαθεο πξφζθιεζεο, απηή ζα θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ απζεκεξφλ κε 

νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν (επίδνζε, fax, e-mail θηι). 

ηελ πξφζθιεζε πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν ζα αλαθέξεηαη ξεηά ην είδνο ηεο πξνο εθηέιεζε 

εξγαζίαο, ηα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ 

εκεξνκηζζίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ηελ ίδηα εκέξα πνπ ζα ηνπ θνηλνπνηεζεί ε πξφζθιεζε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία αλ θαη θαηά πφζν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, θαη αλ φρη λα πξνηείλεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία δχλαηαη 

λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ αξρηθά 

πξνηεηλφκελε απφ ηελ Τπεξεζία εκεξνκελία. Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο αλαηεζείζαο εξγαζίαο νχηε θαη θαηά ηελ ρνξεγνχκελε παξάηαζε ησλ δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, 

ζεσξείηαη φηη δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα, αλ θξίλεη φηη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο 

ηεο εξγαζίαο θαη δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ε εξγαζία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί 

ή αλ εθηειεζηεί ε απνδνηηθφηεηα ησλ κεραλεκάησλ ζα είλαη πεξηνξηζκέλε, λα αθπξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

έσο θαη ην βξάδπ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη 

απνδεκίσζε απφ ηελ κε εθηέιεζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίαο. Δάλ ε αθχξσζε γίλεη ην πξσί ηεο 

ίδηαο εκέξαο (αθνχ ην κεράλεκα παξνπζηαζηεί ζηνλ ηφπν εξγαζίαο) ην εκεξνκίζζην θαηαβάιιεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζηνλ Αλάδνρν. 

3. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα εξγαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο σο 

θαηεπείγνπζα θαη θαιεί ηνλ Αλάδνρν λα παξνπζηαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο, απηφο ππνρξενχηαη 

αλαληίξξεηα λα παξνπζηαζηεί, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζηνλ ηφπν πνπ απηή επηζπκεί, αθφκα 

θαη αλ ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο είλαη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο (φπσο απηφ νξίδεηαη ζηηο ηηκέο 

εθαξκνγήο ηνπ ηηκνινγίνπ) ή είλαη αξγία. Αδπλακία παξνρήο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 



 

  
  

 

Αλαδφρνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία φηαλ παξνπζηάδεηαη θαηεπείγνπζα 

αλάγθε, θηλεί ηε δηαδηθαζία έθπησζήο ηνπ. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ν Γήκνο κπνξεί λα επηθαιεζηεί θαηεπείγνπζα θαη έθηαθηε 

αλάγθε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ αξηζκνχ ησλ εκεξνκηζζίσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο αλάγθεο εθηέιεζεο εξγαζίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηεπείγνπζα, θαη εθ’ φζνλ 

θηλεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη ην ζχλνιν ηνπ 

ζπκβαηηθνχ κηζζψκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαζψο θαη πξφζζεηεο 

απνδεκίσζεο, ε νπνία νξίδεηαη ζην 20% ηνπ θαζαξνχ εκεξεζίνπ ζπκβαηηθνχ κηζζψκαηνο ηνπ 

κεραλήκαηνο ην νπνίν παξέρεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

4. Σα δνκηθά κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζα είλαη απηά ηα νπνία 

αλαγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, απνθιεηφκελεο ηεο κίζζσζεο κεραλεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, εθηφο αλ απηφ πξνθχςεη ιφγσ αλάγθεο ή/θαη δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο παξάιιεια κε ηα δηθά ηνπ δνκηθά κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα 

παξέρεη ζην Γήκν επηπιένλ κεραλήκαηα κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπιάρηζηνλ ίζα κε απηά πνπ αλαγξάθνληαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα νπνία ζα κηζζψλνληαη απφ ηνλ ίδην θαη ζα πηζηνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηελ 

πιεξσκή ηνπ. 

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ηα ρξνληθά πεξηζψξηα αληαπφθξηζεο ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

εδάθηα 1 θαη 3 ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνζαπμάλνληαη θαηά δχν (2) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

έθαζην, αληίζηνηρα. 

Σα κηζζσκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν κεραλήκαηα είλαη απνθιεηζηηθήο ηνπ επζχλεο, ρσξίο λα κπνξεί λα 

εκπιαθεί ν Γήκνο, πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία φηη απηά παξνπζηάδνπλ κεησκέλε 

απφδνζε, νπφηε θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηάζζεηαη 

ζηνλ αλάδνρν ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δνκηθνχ 

κεραλήκαηνο. Δάλ ν Αλάδνρνο αδπλαηεί εληφο ηνπ ηαζζφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα αληηθαηαζηήζεη 

ην απνκαθξπλζέλ δνκηθφ κεράλεκα, ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζπλερίδεηαη (εθηφο θαη εάλ απηφ είλαη 

αδχλαην) θαη ζεσξείηαη φηη ε απφδνζε ησλ ινηπψλ κεραλεκάησλ κεηψλεηαη ζην 70% ηεο κέγηζηεο 

εκεξήζηαο απφδνζήο ηνπο, νπφηε ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ κεηψλεηαη θαη ην θαηαβιεζέλ ζε απηφλ ηίκεκα. 

Καηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ επίβιεςε θαη αλ ζπληξέρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα 

πξνζθνκίζεη κφλν κηζζσκέλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δνκηθά κεραλήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ηα 

νπνία ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα κεραλήκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ. 

5. Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ κεραλεκάησλ νξίδεηαη απφ ηηο 07:30 έσο θαη ηηο 15:00 γηα νπνηαδήπνηε 

εξγάζηκε εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Μεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ηε ζέζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζα 

εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν εθηφο ηνπ παξαπάλσ σξαξίνπ θαη γηα νπνηνδήπνηε δνκηθφ κεράλεκα, εθηφο 

αλ δνζεί ζαθήο εληνιή απφ ηελ επίβιεςε γηα κεηαθίλεζε ηνπ δνκηθνχ κεραλήκαηνο εληφο ηνπ σξαξίνπ 

εξγαζίαο. 

Γηα θαζπζηεξήζεηο έλαξμεο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ή γηα δηαθνπή ηεο εξγαζίαο πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηνπ 

κε ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ, ν Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε θαη ηνπ θαηαβάιιεηαη ην ζπκβαηηθφ 

κίζζσκα ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο ίζεο κε ην 

10% ηνπ εκεξεζίνπ ζπκβαηηθνχ κηζζψκαηνο ηνπ θάζε κεραλήκαηνο γηα θάζε ψξα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο. 

6. Η απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν απνηειεί άκεζε 

ζπλάξηεζε ησλ θάησζη παξαγφλησλ: 

i. ηνπ ζπληειεζηή ηεο κέζεο ηζρχνο ιεηηνπξγίαο, πνπ νξίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ πνζνζηψλ 

ηεο σξηαίαο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηζρχνο ηνπ θηλεηήξα ηνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε κηαο 



 

  
  

 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Η σξηαία ρξεζηκνπνηνχκελε ηζρχο ηνπ θηλεηήξα πξνθχπηεη σο 

θιάζκα ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ηζρχνο, ππνινγίδεηαη δε σο ν κέζνο φξνο ηεο ειάρηζηεο θαη 

κέγηζηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηζρχνο ηνπ κεραλήκαηνο αλά ψξα ιεηηνπξγίαο θαη απνηειεί ην 

κέηξν ηνπ θαηά πφζν απνδνηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ελφο κεραλήκαηνο αλάινγα κε ηελ εξγαζία 

ηελ νπνία εθηειεί, 

ii. ηνπ ζπληειεζηή πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο, πνπ νξίδεηαη σο ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο αλά ψξα ιεηηνπξγίαο, δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

εξγνηαμίνπ, αιιά εμαξηάηαη απφ αλαπφθεπθηεο θαη ινγηθέο δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραλήκαηνο, φπσο π.ρ. δηάιεηκκα ηνπ ρεηξηζηή, εθνδηαζκφ κε θαχζηκα, κεηαθίλεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, κηθξνξπζκίζεηο ηεο ζέζεο ηνπ θ.α., θαη 

iii. ηνπ ζπληειεζηή ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζεο πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην εξγνηάμην (π.ρ. πνηφηεηα εθζθαπηφκελνπ πιηθνχ, θίλεζε ζε δξφκνπο θαιήο ή 

θαθήο βαηφηεηαο, θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.α.) θαη απφ ηελ νξγάλσζε εθηέιεζεο ηεο φιεο εξγαζίαο 

(επηινγή θαηάιιεινπ ηχπνπ κεραλήκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, επηινγή 

βέιηηζηνπ αξηζκνχ κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο 

θ.α.). 

Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο απνηεινχλ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο απφδνζεο ηνπ δνκηθνχ κεραλήκαηνο 

γηα ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο εξγαζίαο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπο επαθίεηαη ζηελ θξίζε θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπ Δπηβιέπνληα. 

Δθ ησλ αλαθεξζέλησλ ζπληειεζηψλ νη ππφ ζηνηρεία i. θαη ii. παξάγνληεο απνηεινχλ επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, ν δε παξάγσλ iii. ηδηαίηεξα θαηά ην ζθέινο ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο απνηειεί επζχλε ηεο 

Τπεξεζίαο. 

Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ, νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ζα πξέπεη 

λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ εμήο ηηκψλ: 

i. ζπληειεζηήο Μέζεο Ιζρχνο Λεηηνπξγίαο:                 0,70 < ζΜΙΛ <0,90 

ii. ζπληειεζηήο Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ Λεηηνπξγίαο:     0,70 < ζΠΥΛ < 0,90 

iii. ζπληειεζηήο πλζεθψλ Δξγαζίαο θαη Οξγάλσζεο:  0,60 < ζΔΟ < 1,00 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Δπίβιεςε φηη δελ ηεξείηαη θάπνην απφ ηα θάησ φξηα ησλ 

ζπληειεζηψλ ππφ ζηνηρεία i θαη ii γηα νπνηνδήπνηε δνκηθφ κεράλεκα εθηειεί ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ρσξίο 

απηφ λα νθείιεηαη ζηε ρακειή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή iii., ηα θαηψηεξα φξηα απηψλ ησλ ζπληειεζηψλ 

εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπκβαηηθνχ εκεξνκηζζίνπ ηνπ ελ ιφγσ κεραλήκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεησκέλε απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο νθείιεηαη ζηε ρακειή ηηκή θαη ησλ δχν 

πξναλαθεξζέλησλ ζπληειεζηψλ (i θαη ii), ε επηβνιή ησλ κεησηηθψλ ζπληειεζηψλ ζην ζπκβαηηθφ 

εκεξνκίζζην ηνπ δνκηθνχ κεραλήκαηνο γίλεηαη αζξνηζηηθά. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεησκέλε απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο νθείιεηαη ζηε κεησκέλε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή ππφ ζηνηρεία iii, απηφ δελ ζεσξείηαη φηη είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, αιιά θαθή νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο Τπεξεζίαο, θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ 

κηζζψκαηνο. 

7. Η πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. αλ Ο.Κ.Ω. ραξαθηεξίδνληαη ηα 

θάζε κνξθήο δίθηπα ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. θαζψο θαη ηα δίθηπα ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. Η 

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Γήκνπ, 

έπεηηα απφ ελεκέξσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ πεξί ηεο ζέζεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ε 

πξνζηαζία φκσο απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 



 

  
  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ραξηνγξαθεκέλα ππφγεηα δίθηπα (π.ρ. ΟΣΔ, ΓΔΗ θ.α.), ν Γήκνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ εκέξα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πιήξε ζεηξά ζρεδίσλ 

κε ηηο ζέζεηο ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι 

Παππά, ε ππφδεημε απηψλ ζα γίλεη απφ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ (πδξαπιηθφ). 

ηελ πεξίπησζε ζθαικάησλ θαηά ηε ραξηνγξάθεζε ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. ή ιαλζαζκέλεο ππφδεημεο 

ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ή άγλνηαο πεξί ηεο χπαξμεο δηθηχσλ ζην 

ρψξν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζε απηά ηα 

δίθηπα. 

ηελ πεξίπησζε πξφθιεζεο δεκηψλ ζε δίθηπα ζηα νπνία ε ραξηνγξάθεζε ή ε ππφδεημε είλαη αθξηβήο, 

ε δεκηά απνθαζίζηαηαη απφ ζπλεξγείν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη ην θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο 

ρξεψλεηαη εμ νινθιήξνπ ζηνλ Αλάδνρν. 

8. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά έρεη ην δηθαίσκα εληφο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο λα απμνκεηψζεη κνλνκεξψο έσο πνζνζηνχ 50%, 

ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε ή αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλάδνο, ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξνκηζζίσλ ηνπ θάζε 

δνκηθνχ κεραλήκαηνο. 

Γελ επηηξέπεηαη εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο θαη ε εξγαζία δελ 

ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκψλ κνλάδαο. 

 

Άπθπο 4
ο
  

Δγγςήζειρ 

Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηήο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

ίζε πξνο ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ηε δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α. Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα 

επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο εξγαζίαο. 

αλ ρξφλνο νξηζηηθήο παξαιαβήο νξίδεηαη δηάζηεκα ελφο (1) κήλα απφ ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο 

(εμάληιεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξνκηζζίσλ ή παξέιεπζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην άξζξν 1 ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο). 

 

Άπθπο 5
ο
  

Δπίβλετη – παπαλαβή ηηρ επγαζίαρ 

Η παξερφκελε απφ ηνλ Αλάδνρν ππεξεζία ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Τπνδνκψλ, 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, ν νπνίνο ζα έρεη θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηνπ δηθαίσκα πξνιεπηηθήο επέκβαζεο (δεζκεπηηθήο γηα ηνλ Αλάδνρν) φηαλ δηαπηζηψλεη φηη 

ν Αλάδνρνο δελ εθηειεί σο νθείιεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ πνηνηηθή 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ν δε Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί επαθξηβψο ηηο πξνθνξηθέο θαη 

έγγξαθεο ππνδείμεηο ηνπ. 

Η παξερφκελε απφ ηνλ Αλάδνρν ππεξεζία ζα παξαιεθζεί (ηκεκαηηθά γηα ηηο ελδηάκεζεο πιεξσκέο θαη 

ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. Η 

Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 

επηπξφζζεηεο νδεγίεο πνπ ηπρφλ έρνπλ δνζεί πξνο απηφλ θαη ζα πηζηνπνηεί αλάινγα ηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο γηα ηελ ηκεκαηηθή πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. Καηαζηαιηηθά, (κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη) ε αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ην Νφκν πνηληθψλ ξεηξψλ ή/θαη λα αξλεζεί λα παξαιάβεη ηελ παξερνκέλε απφ ηνλ 

Αλάδνρν ππεξεζία. 

 



 

  
  

 

Άπθπο 6
ο
  

Πληπυμέρ 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ζε ηέζζεξηο (4) ηζφπνζεο δφζεηο εθφζνλ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη 

ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ Δληάικαηνο Πιεξσκήο. 

Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ Αλάδνρν κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη ε πηζηνπνίεζε ηεο έληερλεο θαη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο παξερνκέλεο ππεξεζίαο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ 

Δκκαλνπήι Παππά. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε θάζε ηκεκαηηθήο πιεξσκήο ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα 

ππνγξάθνληαη θαη ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια παξαιαβήο ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ. 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ ηα έμνδα ζπκθσλεηηθνχ, αληίγξαθα, θεξχθεηα, ηα έμνδα ηπρφλ δεκηψλ θαη 

αηπρεκάησλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ θ.α., θαζψο θαη νη θάζε θχζεσο θξαηήζεηο, θφξνη θιπ. 

 

Άπθπο 7
ο
  

Πποζυπικό ηος αναδόσος 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλν θαη 

πεπεηξακέλν γηα ην είδνο θάζε εξγαζίαο. Η επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε 

θάζε ρεηξηζηή ή νδεγνχ εθ’ φζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο απηφο δελ έρεη ηα απαηηνχκελα θαηά ηελ επηζηήκε 

θαη ηελ πείξα πξνζφληα γηα θαλνληθή εθηέιεζε ησλ αλαιεθζεηζψλ εξγαζηψλ ή είλαη απεηζήο, πξνθιεηηθφο, 

θίιεξεο θ.ι.π. Ο αλάδνρνο αξλνχκελνο ή αλαβάιινληαο ηελ εθηέιεζε ελδερνκέλεο δηαηαγήο ηεο επίβιεςεο 

γηα απνκάθξπλζε νξηζκέλσλ πξνζψπσλ θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

Ο αζθνχκελνο έιεγρνο απφ ηνλ εξγνδφηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζθνπφ έρεη ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο θαηά ηέιεην θαη νκαιφ ηξφπν απνπεξάησζεο ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ, ζε θακηά δε πεξίπησζε δελ ζα 

πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ εξγνδφηε ζηηο νηνδήπνηε παξαβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηηο θαθέο ζπλέπεηεο ιφγσ αθαηαιιειφηεηάο ηνπ.  

Οη Αλάδνρνη έξγσλ θαη εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη εληφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ ΙΚΑ ππνρξενχληαη 

λα αζθαιίδνπλ ζε απηφ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ εξγαζηψλ πνπ 

εθηεινχληαη εθηφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ ΙΚΑ νη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ην νπνίν είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ θαη δελ έρεη 

δηαθνπεί ε αζθάιηζή ηνπ. Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη επίζεο λα αζθαιίζεη ζε κία απφ ηηο 

αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Γεκφζην αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Η δαπάλε γηα ηα απφ ηνλ αλάδνρν θαηαβιεηέα αζθάιηζηξα ζπλνιηθά (κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ) 

βαξχλεη απηφλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ζπκβαηηθφ ηίκεκα. ε θακία πεξίπησζε κπνξεί λα επηβαξπλζεί ν 

εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ σο θαη κε απνδεκηψζεηο, γηα 

δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε 

ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ, Κνηλνηήησλ θαη Κνηλσθειψλ Οξγαληζκψλ. 
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