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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Προϋπολογισμός 49.600,00 € 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην μίσθωση τριών μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους 
και συγκεκριμένα τριών διαμορφωτών γαιών (γκρεϊντερ) που θα χρησιμοποιηθούν για να 
αποκαταστήσουν και να βελτιώσουν την βατότητα στους δρόμους των αγροκτημάτων των Δ. Ε. 
Τραγίλου, Νιγρίτας και Βισαλτίας του Δήμου. Από την υπ΄αριθ.πρωτ.8775/30-07-2021 Βεβαίωση του 
αρμόδιου Αντιδημάρχου  υποδομών, κ.Βαδικόλιου Θεόδωρου, προκύπτει ότι ο Δήμος έχει ένα χειριστή 
γκρεϊντερ, ο οποίος δεν προλαβαίνει να καλύψει τις ανάγκες. Ακόμη στη διάρκεια του έτους και 
συνήθως μετά από βροχοπτώσεις, παρουσιάζονται προβλήματα στους δρόμους αυτούς. Η ανάγκη για 
αποκατάσταση της βατότητας συνήθως παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε όλο το Δήμο, γιατί  από την 
βατότητά τους εξαρτάται η πρόσβαση στις καλλιέργειες. Στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, 
είναι καλό η αποκατάσταση των ζημιών να γίνεται άμεσα, παρέχοντας έτσι βοήθεια και καλύτερη 
εξυπηρέτηση στους παραγωγούς. Έτσι επιλέγουμε να ζητήσουμε τρία ίδιου τύπου μηχανήματα, για να 
μπορούν να εργάζονται την ίδια μέρα σε όλες τις ενότητες, εφόσον είναι αυτό απαραίτητο. 
Οι εργασίες που θα γίνουν από τον διαμορφωτή θα είναι, η ισοπέδωση των οδών, η διόρθωση 
λακκούβων, εξάρσεων και νεροφαγωμάτων και η αποκατάσταση των ζημιών στα πλευρικά αυλάκια 
των δρόμων και στα σημεία που είναι απαραίτητο. Οι εργασίες θα γίνουν στα αγροκτήματα των Δ. Ε. 
Τραγίλου, Νιγρίτας και Βισαλτίας.  
Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι διαμορφωτής γαιών (γκρεϊντερ) ισχύος τουλάχιστον 
135 ΗΡ Προτείνεται η μίσθωση τριών μηχανημάτων που θα έχουν σαν χώρο εργασίας, από μια Δ. Ε. 
το καθένα και θα αποφεύγονται έτσι οι άσκοπες μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις. 
Οι όροι εκτέλεσης των υπηρεσιών περιγράφονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  
Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου 
και για την συγκεκριμένη υπηρεσία θα οριστούν επόπτες, οι  οποίοι θα ελέγχουν τις ώρες εργασίας 
των μηχανημάτων, θα ενημερώνουν και θα συνεργάζονται με την επιτροπή παραλαβής. Έτσι για την 
υπηρεσία αυτή, θα υπάρχει ο γενικός επόπτης που θα είναι ο αντιδήμαρχος υποδομών, ο οποίος θα 
δίνει γραπτές εντολές για τις ώρες εργασίες τα αγροκτήματα και τους οικισμούς όπου αυτές θα 
εκτελεστούν. Θα έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους προέδρους των οικισμών και την επιτροπή 
παραλαβής. Επικουρικά στον γενικό επόπτη θα οριστούν επόπτες των εργασιών οι πρόεδροι των 
οικισμών όπου αυτές θα εκτελούνται. Οι πρόεδροι θα ενημερώνουν και θα συνεργάζονται με την 
επιτροπή παραλαβής. Τέλος με ευθύνη του χειριστή και για κάθε μηχάνημα, θα τηρείται ημερολόγιο 
εργασιών όπου θα αναφέρονται: η δοθείσα εντολή, η ημερομηνία, ο τόπος, η περιοχή εργασίας, ο 
χειριστής, το μηχάνημα οι ώρες εργασίας. Τέλος το ημερολόγιο θα συμπληρώνεται σύντομη περιγραφή 
των εργασιών και που θα συνοδεύεται από πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση με φωτογραφίες πριν και 
μετά την εκτέλεση της εργασίας. Οι φωτογραφίες θα παραδίδονται ηλεκτρονικά στην επιτροπή 
παραλαβής και κάποιες από αυτές εκτυπωμένες. Το ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον χειριστή, τον 
γενικό επόπτη, τον πρόεδρο και την επιτροπή παραλαβής. Αναλυτικότερα περιγραφή γίνεται και στην 
Ε.Σ.Υ. που συνοδεύει την παρούσα έκθεση. 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό  
διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.  
Θα υπάρχουν τρεις ομάδες εργασιών ανάλογα με την Δ. Ε. και το μηχάνημα και οι συμμετέχοντες, θα 
μπορούν να δώσουν προσφορά για μία η περισσότερες ομάδες. Θα προτιμηθεί η χαμηλότερη τιμή σε 
κάθε ομάδα ξεχωριστά είτε προέρχεται από τον ίδιο προσφέροντα ή από διαφορετικό. Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ή μισθωτές μηχανημάτων και να έχουν άδεια κυκλοφορίας 
μηχανήματος έργου, εξοφλημένα τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια για κάθε μηχάνημα. Ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να δηλώσει στο Δήμο με ποιο μηχάνημα θα εκτελεί την εργασία και με ποιο χειριστή. Το 
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μηχάνημα θα είναι ασφαλισμένο και ο χειριστής θα έχει την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας σε ισχύ. 
Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικατασταθεί το μηχάνημα ή ο χειριστής, αυτό θα γίνει αφού 
προηγουμένως ενημερωθεί ο Δήμος και εγκρίνει την αντικατάσταση αυτή. Σε κάθε περίπτωση το 
μηχάνημα αντικατάστασης θα είναι όμοιων ή ανώτερων προδιαγραφών από το αρχικό. 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον ΚΑ 30.6233.01 για το συνολικό ποσό 49.600,00 € με ΦΠΑ 
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό  έτος 2021. Η διάρκεια της σύμβασης για τον ανάδοχο 
/ους θα είναι μέχρι 31-12-2021 για όλες τις ομάδες ή θα λήξει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για 
κάθε ομάδα και συμβαλλόμενο, όπου θα ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο πριν την ημερομηνία 
λήξης. 
Ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ώρες εργασίας για καμία ομάδα και θα 
χρησιμοποιήσει τις ώρες αυτές ανάλογα με τις ανάγκες του, μέχρι την χρονική λήξη της σύμβασης. 
Στην περίπτωση ομάδας, που θα υπάρξει οικονομικό αντικείμενο το οποίο δεν έχει εκτελεστεί μέχρι την 
χρονική λήξη της σύμβασης, θα υπάρχει η δυνατότητα ο Δήμος να ζητήσει χρονική παράταση της 
σύμβασης για (6) έξι επιπλέον μήνες με την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Για την ενέργεια αυτή θα 
πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νιγρίτα 30-07-2021 

Ο Συντάξας 

 

 

    Ντάλλης Σταμάτιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Νιγρίτα 30-07-2021 
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Η προϊσταμένη Τμήματος 

Τεχνικών Έργων 

 

 

Χατζηδημητριάδου 

Ευφροσύνη 

Πολιτικός  Μηχανικός 

Νιγρίτα 30-07-2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ

ΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 ΟΜΑΔΑ  Α  
ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΤΟΣ 

   
 

1 

Μίσθωση Διαμορφωτή γαιών 
(γκρεϊντερ) ισχύος τουλάχιστον 135 ΗΡ 
με τον χειριστή (Δ. Ε. Τραγίλου) 
CPV 45233252-0 

350 32,00 11.200,00 

  
 ΟΜΑΔΑ  Β 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΤΟΣ 

   
 

2 

Μίσθωση Διαμορφωτή γαιών 
(γκρεϊντερ) ισχύος τουλάχιστον 135 ΗΡ 
με τον χειριστή (Δ. Ε. Νιγρίτας) 
CPV 45233252-0 

450 32,00 14.400,00 

 
 ΟΜΑΔΑ  Γ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΤΟΣ 

   
 

3 

Μίσθωση Διαμορφωτή γαιών 
(γκρεϊντερ) ισχύος τουλάχιστον 135 ΗΡ 
με τον χειριστή (Δ. Ε. Βισαλτίας)  CPV 
45233252-0 

450 32,00 14.400,00 

  

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ   ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   40.000,00 

        ΦΠΑ 24%:  9.600,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 (με ΦΠΑ24%): 

  
49.600,00 

 

 
 

 

 

 

 

Νιγρίτα 30-07-2021 

Ο Συντάξας 

 

 

    Ντάλλης Σταμάτιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Νιγρίτα 30-07-2021 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η προϊσταμένη Τμήματος 

Τεχνικών Έργων 

 

 

Χατζηδημητριάδου 

Ευφροσύνη 

Πολιτικός  Μηχανικός 

Νιγρίτα 30-07-2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  
 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο της Συγγραφής   

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και 
σε συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών θα εκτελεστεί  η παροχή υπηρεσίας 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η αποκατάσταση των ζημιών στους αγροτικούς δρόμους, η 
βελτίωση της βατότητας και η επισκευή αυλακιών στις άκρες των δρόμων, στις Δ. Ε. Τραγίλου, 
Νιγρίτας και Βισαλτίας. 
"Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", είναι ο Δήμος Βισαλτίας. 

Οι όροι της σύμβασης εγκρίνονται από τον Δήμαρχο. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων 
στοιχείων αυτής και εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας. 
 Οι διοικητικές πράξεις του εργοδότη υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 
"Ανάδοχος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, οικονομικό φορέα, που αναλαμβάνει έπειτα από 

σύμβαση την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας και των εργασιών που καθορίζονται από τα Συμβατικά 
Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για 
λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο όρος "Σύμβαση" ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ  της Αναθέτουσας  Αρχής 

και του οικονομικού φορέα -  Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
2. 
Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

 

Άρθρο 2ο  Συμβατικά  Τεύχη 

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται τα παρακάτω και ισχύουν με σειρά προτεραιότητας 
σε περίπτωση διαφωνιών.  

1) Η Διακήρυξη  
2) Το συμφωνητικό 
3) Η Οικονομική Προσφορά 
4) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6) Η Τεχνική Έκθεση. 

 

 

Άρθρο 3ο Ισχύουσες διατάξεις,  

Η εκτέλεση της -εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις: 
α) Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης). 
β) Tο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α 8.8.2016):Περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών & 
Υπηρεσιών, όπως ισχύει σήμερα. 
γ) Το Π.∆. 80/2016: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 
δ) Του Ν. 4270/14:Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις  
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ε) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, ) που διέπει την εκτέλεση της 
υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 4ο Σύμβαση - Αντικείμενο της Υπηρεσίας 
Η Σύμβαση συνάπτεται μετά από ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 με την 
υπογραφή συμφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότη. 
Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ 
των υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 
ΟΜΑΔΑ Α  
Η μίσθωση μηχανήματος γκρεϊντερ ισχύος τουλάχιστον 135 ΗΡ με τον χειριστή του και τη λειτουργία 
του για το πολύ 350 ώρες εργασίας, με χώρο εργασίας τα όρια της Δ. Ε. Τραγίλου με αντικείμενο, την 
ισοπέδωση των χωματόδρομων εντός και εκτός οικισμών, την διόρθωση λακκούβων, εξάρσεων και 
νεροφαγωμάτων, την διάστρωση και χρησιμοποίηση των χωμάτων που θα προκύψουν από την 
ισοπέδωση, την αποκατάσταση των ζημιών στα αυλάκια και στα σημεία που είναι απαραίτητο. 
Επίσης διάστρωση δάνειων χωμάτων ή θραυστού υλικού που θα μεταφερθούν επί τόπου των 
εργασιών με ευθύνη και έξοδα του Δήμου.  
Στις ώρες εργασίας δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές του μηχανήματος από οικισμό σε οικισμό και οι 
ώρες εργασίας υπολογίζονται από την έναρξη των εργασιών στη θέση που προσδιορίζεται από την 
δοθείσα εντολή. 
Η εργασία εκτελείται μετά από έγγραφη εντολή του επόπτη αντιδημάρχου. Η εντολή δίδεται 
τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα έναρξης της εργασίας και περιλαμβάνει τον 
οικισμό, την περιοχή παρέμβασης και τις εκτιμώμενες ώρες εργασίας. Κατά την εκτέλεση της εργασίας 
και με το πέρας της παρέμβασης, με την συνεργασία του αντιδημάρχου επόπτη, του προέδρου του 
οικισμού της επιτροπής παραλαβής και του χειριστή, ελέγχεται ή εργασία παραλαμβάνεται η 
φωτογραφική τεκμηρίωση, συμπληρώνεται το ημερολόγιο εργασιών (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
1. τεχνική έκθεση) και υπογράφεται αναλόγως. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για την επόμενη 
εντολή. Η επιτροπή παραλαβής το πολύ ανά μήνα, συμπληρώνει τα πρωτόκολλα παραλαβής των 
εκτελεσμένων εργασιών ώστε να μπορούν οι εργασίες να πληρωθούν τμηματικά. 
ΟΜΑΔΑ Β  
Όμοια με την Ομάδα Α, αλλά οι εργασίες θα εκτελεστούν  για το πολύ 400 ώρες εργασίας, με χώρο 
εργασίας τα όρια της Δ. Ε. Νιγρίτας 
ΟΜΑΔΑ Γ  
Όμοια με την Ομάδα Α, αλλά οι εργασίες θα εκτελεστούν  για το πολύ 400 ώρες εργασίας, με χώρο 
εργασίας τα όρια της Δ. Ε. Βισαλτίας 
Σε περίπτωση βλάβης ενός μηχανήματος, ο ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει με άλλο όμοιο που 
θα πληροί την απαίτηση της ελάχιστης ιπποδύναμης σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών για τις 
ομάδες Α έως και Γ και θα ενημερώσει άμεσα το Δήμο για την έγκριση της αντικατάστασης. Σε 
περίπτωση αλλαγής χειριστή, πρέπει πάλι άμεσα να ενημερωθεί ο Δήμος.  

 
Άρθρο 5ο Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-
12-2021, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πρέπει να εξαντλήσει όλες τις ώρες λειτουργίας στο ανωτέρω 
διάστημα και να συμμορφώνεται στις εντολές της υπηρεσίας για το ποιες ημέρες θα εργαστεί κάθε 
μηχάνημα. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι ώρες εργασίας, πριν την χρονική λήξη της σύμβασης, 
τότε ο ανάδοχος ενημερώνει την επιτροπή παραλαβής και μετά από εισήγηση της επιτροπής θεωρείται 
ότι η σύμβαση έχει λήξει, αφού δεν θα υπάρχει επιπλέον οικονομικό αντικείμενο. Εάν δεν εκτελεστούν 
οι ώρες εργασίας κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης αυτή θεωρείται ότι έληξε με το πέρας του 
χρόνου ισχύος της. Ο δήμος δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ώρες εργασίας της σύμβασης, εάν 
θεωρήσει ότι το συμβατικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί και έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του.   
Εφόσον υπάρχει ομάδα όπου το οικονομικό αντικείμενο δεν έχει εκτελεστεί, ούτε πρόκειται να 
εκτελεστεί αιτιολογημένα μέχρι την χρονική λήξη της σύμβασης, ο Δήμος με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου μπορεί να παρατείνει χρονικά την σύμβαση για μέγιστη διάρκεια έξι (6) μηνών. Αυτό θα γίνει 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της 
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σύμβασής του. Για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης ισχύουν όλοι οι όροι της αρχικής, 
εκτός από το χρόνο ισχύος της και συμπληρώνεται ή ανανεώνεται αντίστοιχα η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 
Μεταφορά ωρών από μια ομάδα σε άλλη δεν επιτρέπεται.  

 

Άρθρο 6ο Διαδικασία παραλαβής 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την περίπτ. 48 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16). Θα συνταχθεί Πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής που θα εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα σε διάστημα 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του. Στο πρωτόκολλο παραλαβής, σε κάθε περίπτωση, θα παραλαμβάνονται οι 
πραγματικές ώρες εργασίας, που μπορεί να είναι λιγότερες ή ίσες με τις ώρες της σύμβασης, σύμφωνα 
με τα ημερολόγια εργασιών. Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να συντάσσει τμηματικά πρωτόκολλα 
οριστικής παραλαβής μετά από αίτημα του αναδόχου.  Αν δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του πρωτοκόλλου, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
(άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016).  

 

Άρθρο 7ο Εγγυήσεις 

7.1 Εγγύηση συμμετοχής 
Για την υποβολή  προσφορών απαιτείται Εγγύηση συμμετοχής ποσού 1% της καθαρής αξίας, για κάθε 
ομάδα που επιλέγεται για προσφορά . 
Οι προσφορές υποβάλλονται για ξεχωριστά για κάθε ομάδα της σύμβασης και για όλες τις ώρες 
λειτουργίας του μηχανήματος.  
7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Απαιτείται «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» ίση με το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ..  

 

Άρθρο 8ο Τρόπος πληρωμής 

Η αµοιβή του αναδόχου μπορεί να γίνεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή τµηµατικά, σύμφωνα 
με την πρόοδο των εργασιών και την σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Ο Ανάδοχος 
για την πληρωμή του υποχρεούται να προσκομίσει τα αντίστοιχα παραστατικά και τιμολόγια. 
Προκαταβολή δεν προβλέπεται. Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους 
τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα ανάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, 
εκτός του Φ.Π.Α..  

 

 

 

Νιγρίτα 30-07-2021 

Ο Συντάξας 

 

 
    Ντάλλης Σταμάτιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Νιγρίτα 30-07-2021 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η προϊσταμένη Τμήματος 

Τεχνικών Έργων 

 

 
Χατζηδημητριάδου 

Ευφροσύνη 

Πολιτικός  Μηχανικός 

Νιγρίτα 30-07-2021 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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