ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ)

ΕΡΓΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ.»
ΤΜΗΜΑ 1 – ΚΟΖΑΝΗ
ΤΜΗΜΑ 6 - ΣΕΡΒΙΑ

451.860,00 € (πλέον ΦΠΑ)
ΣΑΕΠ 541

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Π.∆.Μ.
για τα τµήµατα ΚΟΖΑΝΗ - ΣΕΡΒΙΑ

προεκτιµώµενης αµοιβής 451.860,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β, του
Ν.4412/2016

ΚΟΖΑΝΗ,

12 - 09 – 2017

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ)

ΕΡΓΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ.»
ΤΜΗΜΑ 1 – ΚΟΖΑΝΗ
ΤΜΗΜΑ 6 - ΣΕΡΒΙΑ

451.860,00 € (πλέον ΦΠΑ)

ΣΑΕΠ 541

ΟΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
καλεί τους ενδιαφερόµενους
να προσέλθουν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης η προσφυγή στην οποία εγκρίθηκε µε την
απόφαση

71/2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑ∆ΗΣΥ) και

αποφασίσθηκε µε την 218/17 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας για
την ανάθεση της ως άνω σύµβασης στις 21 Σεπτεµβρίου 2017

Αντικείµενο – Προεκτιµώµενη αµοιβή – Τόπος – Περιγραφή – Χαρακτηριστικά της
σύµβασης – Συµβατική προθεσµία.
1.1 Η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη µίσθωση µηχανηµάτων σε 2 τµήµατα όπως
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει
προσφορά για το σύνολο των τµηµάτων ή για ένα ή περισσότερα τµήµατα. Σε περίπτωση
που δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόµενος να υποβάλει προσφορά στο σύνολο των
µηχανηµάτων του κάθε τµήµατος και ενόψει της επικείµενης χειµερινής περιόδου, υπάρχει η
δυνατότητα για το τµήµα αυτό να υποβληθεί προσφορά για οποιαδήποτε µηχάνηµα που
προβλέπεται σ’ αυτό. Τα µηχανήµατα που ανά τµήµα προβλέπονται είναι αυτά του
παρακάτω πίνακα .

Σελίδα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

α/α

1

2

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα µε
λεπίδα
αποχιονισµού
και
αλατοδιανοµέα

Φορτωτής
ή
Φορτωτής
Εκσκαφέας

ΤΜΗΜΑ 1
Κοζάνη

οκτώ (8)

ΤΜΗΜΑ 6
Σέρβια

Τµήµατα

Μερικό
σύνολο
µηχανηµάτων
ανά κατηγορία
µηχανήµατος

1.2

Ελκυστήρας

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα
Φρέζα
χιονιού

∆ιαµορφωτής
γαιών
(γκρέϊντερ)

ένας (1)

δύο (2)

ένα (1)

δύο (2)

δύο (2)

ένας (1)

ένας (1)

∆έκα (10)

∆ύο (2)

Τρία (3)

ένα (1)

∆ύο (2)

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή των υπηρεσιών ανέρχεται σε 451.860,00 € πλέον
συµπεριλαµβανοµένου και δικαιώµατος προαίρεσης και αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών :
451.860,00 €
Φ.Π.Α. 24% :
108.446,40 €

ΦΠΑ

Ο επιµερισµός της αµοιβής ανά µηχάνηµα και τµήµα παρουσιάζεται στον επισυναπτόµενο
προϋπολογισµό των υπηρεσιών αποχιονισµού. Η διαπραγµάτευση ως προς το οικονοµικό σκέλος
της σύµβασης θα γίνει µε βάση τις τιµές που αναγράφονται στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας
χωρίς να επιτρέπεται προσφορά µε τιµή µονάδος µεγαλύτερη από αυτή του προϋπολογισµού.
Ρητά αναφέρεται ότι οι ώρες εργασίας που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της
σύµβασης δεν είναι δεσµευτικές και ο ανάδοχος θα πληρωθεί τις ώρες πραγµατικής
εργασίας χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση.
Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από Πιστώσεις του Π.∆.Ε ΣΑΕΠ 541
1.3

Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι το εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.

1.4

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού
για την περίοδο 2017 – 2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητος συντήρησης της ∆.Τ.Ε
(έδρας) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τα τµήµατα 1 ΚΟΖΑΝΗ και 6
ΣΕΡΒΙΑ.
Το πρόγραµµα αποχιονισµού περιλαµβάνει εργασίες αποχιονισµού, αλατοδιανοµής, ελκυσµού
εγκλωβισµένων οχηµάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιµετώπιση
των προβληµάτων που προκύπτουν στο εθνικό οδικό δίκτυο από τις χιονοπτώσεις και τον
παγετό, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που αναγράφονται στα παραρτήµατα
Α-Ε της συγκεκριµένης πρόσκλησης τα οποία είναι ίδια µε τα παραρτήµατα της διακήρυξης µε την
οποία διενεργήθηκε ο διεθνής διαγωνισµός σε συνέχεια του οποίου δεν υποβλήθηκαν προσφορές
στα τµήµατα ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α , ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ , ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ , ΤΣΟΤΥΛΙ και ΣΕΡΒΙΑ .
Σελίδα 3

1.5

Η σύµβαση θα έχει ισχύ για τη χειµερινή περίοδο 2017- 2018. Ως εναρκτήρια ηµέρα της
σύµβασης θεωρείται η ηµέρα που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό.

1.6

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος ∆ της παρούσης αποτελούν βάση διαπραγµάτευσης
χωρίς να είναι δεσµευτικές εάν δεν βρεθούν αρχικά µηχανήµατα που να πληρούν το σύνολο των
τεχνικών προδιαγραφών..

1.7

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν δικαιολογητικά συµµετοχής µε τα κάτωθι στοιχεία:

3.

1.8

1. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του Μ.Ε που προφέρεται για µίσθωση
2. Τέλη χρήσης έτους 2017.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του
µηχανήµατος. Εάν κάποιο από αυτά δεν αναγράφεται ρητά στην άδεια, θα πρέπει να υποβληθεί
επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου Υπεύθυνη ∆ήλωση από αυτόν που
υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν
αναφέρονται στην άδεια.
Οι συγκεκριµένοι όροι θα δηµοσιευθούν στο site της Π.∆.Μ µαζί µε σχετική ανακοίνωση για την
ηµέρα , την ώρα και τον τόπο πραγµατοποίησης της διαπραγµάτευσης.

Κοζάνη, 12 - 09 - 2017
(Τόπος και ηµεροµηνία)
Καρυπίδης Θεόδωρος
Περιφερειάρχης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS KARYPIDIS
Ημερομηνία: 2017.09.12 14:40:38 EEST

Σελίδα 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ
Πίνακας Τµηµάτων – Μηχανηµάτων

α/α

1

2

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα µε
λεπίδα
αποχιονισµού
και
αλατοδιανοµέα

Φορτωτής
ή
Φορτωτής
Εκσκαφέας

ΤΜΗΜΑ 1
Κοζάνη

οκτώ (8)

ΤΜΗΜΑ 6
Σέρβια

Τµήµατα

Μερικό
σύνολο
µηχανηµάτων
ανά κατηγορία
µηχανήµατος

Ελκυστήρας

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα
Φρέζα
χιονιού

∆ιαµορφωτής
γαιών
(γκρέϊντερ)

ένας (1)

δύο (2)

ένα (1)

δύο (2)

δύο (2)

ένας (1)

ένας (1)

∆έκα (10)

∆ύο (2)

Τρία (3)

ένα (1)

∆ύο (2)

Το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας που καλύπτει
κάθε τµήµα είναι:

ΤΜΗΜΑ Ι - ΚΟΖΑΝΗ
 Βόρεια έξοδος Κοζάνης - Κόµβος Κοίλων – Κόµβος Ανατολικού
 Κόµβος ΤΕΙ – Βατερό
 Κόµβος Κοίλων – Κόµβος ∆ρεπάνου
 Έξοδος Κοζάνης για Θεσ/νίκη – ∆ρέπανο – Πολύµυλος – Όρια µε Π.Ε. Ηµαθίας
 Κόµβος Ρωµανέλη – Κόµβος Τσελίκα
 Έξοδος Κοζάνης για Λάρισα – Αεροδρόµιο – Βαθύλακος – Σέρβια
 Έξοδος Κοζάνης για Ιωάννινα – Βατερό – ∆/ση Σιάτιστας – Νεάπολη

ΤΜΗΜΑ 6 - ΣΕΡΒΙΑ
 Βαθύλακος – Σέρβια (αλληλοεπικάλυψη µε Κοζάνη)
 Σέρβια – Όρια µε Π.Ε. Λάρισας

Σελίδα 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
Αναλυτική
Περιγραφή
Φυσικού
και
Οικονοµικού
(προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Αντικειµένου

της

Σύµβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της σύµβασης θα γίνει από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ΤΕ/Π∆Μ. Η
διαχείριση της σύµβασης (διαγωνισµός, εγκρίσεις , υπογραφή σύµβασης) θα γίνει από το τµήµα
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Π∆Μ.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αποχιονισµός και αλατοδιανοµή στο Εθνικό Οδικό δίκτυο ώστε να είναι δυνατή η προσπέλασή του από
οχήµατα σε περιόδους χιονοπτώσεων και παγετού .
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για την περίοδο 2017 - 2018 στο
εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητος συντήρησης της ∆.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Το
πρόγραµµα
αποχιονισµού
περιλαµβάνει
εργασίες
αποχιονισµού,
αλατοδιανοµής,
ελκυσµού
εγκλωβισµένων οχηµάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιµετώπιση των
προβληµάτων που προκύπτουν στo παραπάνω οδικό τµήµα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της
Υπηρεσίας.
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Πίνακας Τµηµάτων – Μηχανηµάτων

α/α

1

2

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα µε
λεπίδα
αποχιονισµού
και
αλατοδιανοµέα

Φορτωτής
ή
Φορτωτής
Εκσκαφέας

ΤΜΗΜΑ 1
Κοζάνη

οκτώ (8)

ΤΜΗΜΑ 6
Σέρβια

Τµήµατα

Μερικό
σύνολο
µηχανηµάτων
ανά κατηγορία
µηχανήµατος

Ελκυστήρας

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα
Φρέζα
χιονιού

∆ιαµορφωτής
γαιών
(γκρέϊντερ)

ένας (1)

δύο (2)

ένα (1)

δύο (2)

δύο (2)

ένας (1)

ένας (1)

∆έκα (10)

∆ύο (2)

Τρία (3)

ένα (1)

∆ύο (2)

Η αναλυτική περιγραφή των τµηµάτων και ο καθορισµός των οδών του Ε.Ο.∆. Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας, των οποίων ο αποχιονισµός και η αντιµετώπιση παγετού ανήκει στην αρµοδιότητα της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας), εµφανίζονται στην Απόφαση µε αριθµ. 104320/4397/28-12-2012
του Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας.

Σελίδα 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΗ) ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α ΚΑΙ
ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως αποχιονιστικό στην άδεια Μηχανήµατος Έργου.
2. Έτος κατασκευής οχήµατος και αλατοδιανοµέα µεγαλύτερο ή ίσο του 1990.
3. Η ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 250 ίππους (ΗΡ) και να έχει
υποχρεωτικά κίνηση σε όλους τους άξονες π.χ 4x4 ή 6x6.
4. Να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους λεπίδα αποχιονισµού µήκους 3 µέτρων τουλάχιστον και ύψους
ενός (1) µέτρου και άνω .
5. Να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο αλατοδιανοµέα χωρητικότητας
τεσσάρων (4) κυβικών µέτρων και άνω µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της
ποσότητας του αλατιού.
6. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου για τo έτος 2017.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν κάποιο
από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισµού µαζί
µε την άδεια µηχανήµατος έργου Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από αυτόν που υποβάλει την
προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην άδεια
(π.χ Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). Για την εξόφληση των τελών χρήσης
περιόδου 2017 , θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωµής.

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΦΡΕΖΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Αποχιονιστικό Μηχάνηµα µε Φρέζα στην άδεια
Μηχανήµατος Έργου.
2. Έτος κατασκευής οχήµατος µεγαλύτερο ή ίσο του 1980. Έτος κατασκευής φρέζας µεγαλύτερο ή
ίσο του 1980 .
3. Η ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 100 ίππους (ΗΡ)
4. Η ιπποδύναµη του ξεχωριστού κινητήρα της φρέζας να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 300 ίππους
(ΗΡ).
5. Εάν το µηχάνηµα φέρει έναν κινητήρα η ιπποδύναµη του πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση των
350 ίππων
6. Το εµπρόσθιο τµήµα του οχήµατος να φέρει περιστρεφόµενη φρέζα αποχιονισµού, πλάτους
µεγαλύτερου ή ίσου µε 2,40 µέτρα.
7. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου 2017.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από αυτόν
που υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν
αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). Για την
εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017 , θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα
παραστατικά πληρωµής.
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∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως ∆ιαµορφωτής Γαιών στην άδεια Μηχανήµατος Έργου.
2. Η ιπποδύναµη του κινητήρα του µηχανήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 150 ίππους (ΗΡ).
3. Έτος κατασκευής µηχανήµατος µεγαλύτερο ή ίσο του 1980.
4. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου 2017.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από αυτόν
που υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν
αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). Για την
εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017 , θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα
παραστατικά πληρωµής.
.

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Ελκυστήρας στην άδεια κυκλοφορίας.
2. Η ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 120 ίππους (ΗΡ).
3. Έτος κατασκευής ελκυστήρα µεγαλύτερο ή ίσο του 1995.
4. Να είναι διαξονικοί , µε δύο κινητήριους άξονες.
5. Να φέρουν επί του αµαξώµατός µηχανισµό ελκυσµού “εργάτη” µε συρµατόσχοινο αναλόγου
διαµετρήµατος για τη ρυµούλκηση βαρέων οχηµάτων µέχρι 42 τόνων
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από αυτόν
που υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν
αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). Για την
εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017 , θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα
παραστατικά πληρωµής.
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ΦΟΡΤΩΤΗΣ ή ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως Φορτωτής ή Φορτωτής - Εκσκαφέας στην άδεια
Μηχανήµατος Έργου.
2. Η ιπποδύναµη του κινητήρα του οχήµατος να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 70 ίππους (ΗΡ).
3. Έτος κατασκευής µηχανήµατος µεγαλύτερο ή ίσο του 1985.
4. Εξοφληµένα τέλη χρήσης περιόδου 2017.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν
κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτή θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή
αποκλεισµού µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από αυτόν
που υποβάλει την προσφορά, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν
αναφέρονται στην άδεια (π.χ Χωρητικότητα αλατιέρας, µήκος και ύψος λεπίδας κ.λ.π). Για την
εξόφληση των τελών χρήσης περιόδου 2017 , θα πρέπει να υποβληθούν τα αντίστοιχα
παραστατικά πληρωµής.

∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες.
Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
Οι περιοχές στις οποίες θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες αποχιονισµού και αλατοδιανοµής ανά τµήµα είναι
οι παρακάτω :
Το
Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο
καλύπτει κάθε τµήµα είναι:

( Ε.Ο.∆.) της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας που

ΤΜΗΜΑ 1 - ΚΟΖΑΝΗ
 Βόρεια έξοδος Κοζάνης - Κόµβος Κοίλων – Κόµβος Ανατολικού
 Κόµβος ΤΕΙ – Βατερό
 Κόµβος Κοίλων – Κόµβος ∆ρεπάνου
 Έξοδος Κοζάνης για Θεσ/νίκη – ∆ρέπανο – Πολύµυλος – Όρια µε Π.Ε. Ηµαθίας
 Κόµβος Ρωµανέλη – Κόµβος Τσελίκα
 Έξοδος Κοζάνης για Λάρισα – Αεροδρόµιο – Βαθύλακος – Σέρβια
 Έξοδος Κοζάνης για Ιωάννινα – Βατερό – ∆/ση Σιάτιστας – Νεάπολη

ΤΜΗΜΑ 6 - ΣΕΡΒΙΑ
 Βαθύλακος – Σέρβια (αλληλοεπικάλυψη µε Κοζάνη)
 Σέρβια – Όρια µε Π.Ε. Λάρισας
Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Τα παραδοτέα της σύµβασης είναι οι ώρες εργασίας και οι µισθώσεις των µηχανηµάτων που παραπάνω
περιγράφθηκαν και θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αποχιονισµού και αλατοδιανοµής περιόδου
2017 – 2018.
Ρητά αναφέρεται ότι οι ώρες εργασίας των µηχανηµάτων που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της
υπηρεσίας αποχιονισµού είναι ενδεικτικές , ενώ θα παραληφθούν και θα πιστοποιηθούν αυτές που έχουν
πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια της περιόδου αποχιονισµού 2017 – 2018.
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Τροποποίηση Σύµβασης
Μόνο εάν προκύψει ανάγκη λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων και στην περίπτωση που εξαντληθούν οι
προεκτιµώµενες ώρες εργασίας του εκάστοτε µηχανήµατος και στα πλαίσια του δικαιώµατος προαίρεσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΚΟΖΑΝΗ 2017-18
A/A

Έδρα

1

Κοζάνη

2
3
4

Κοζάνη
Κοζάνη
Κοζάνη

5

Κοζάνη

6

Κοζάνη

7

Κοζάνη

8

Κοζάνη

9

Κοζάνη

Είδος Μηχανήµατος

Εργασία αποχιονιστικού
µηχανήµατος µε
αλατοδιανοµέα.
Εργασία αποχιονιστικού
µηχανήµατος µε φρέζα.
Εργασία ∆ιαµορφωτή Γαιών .
Εργασία ελκυστήρα
Μίσθωση φορτωτή ή
φορτωτή - εκσκαφέας
Αποζηµίωση ετοιµότητας
διάθεσης Αποχιονιστικού
Μηχανήµατος µε
Αλατοδιανοµέα και Λεπίδα
Αποζηµίωση ετοιµότητας
διάθεσης Αποχιονιστικού
Μηχανήµατος µε φρέζα
Αποζηµίωση ετοιµότητας
διάθεσης ∆ιαµορφωτή Γαιών
Αποζηµίωση ετοιµότητας
διάθεσης ελκυστήρα
Σύνολο
∆ικαίωµα προαίρεσης 30,00%
επί των ωρών εργασίας
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Σύνολο

Αριθµός
Τιµολογί
ου

Μονάδα
Μέτρησης

Α-1

Ώρα

2.000,00

100,00

200.000,00

Α-2
Α-3
Α-4

Ώρα
Ώρα
Ώρα

100,00
140,00
160,00

110,00
80,00
80,00

11.000,00
11.200,00
12.800,00

Α-5

Τεµάχιο

1,00

4.000,00

4.000,00

Α-6

Τεµάχιο

8,00

3.500,00

28.000,00

Α-7

Τεµάχιο

1,00

3.500,00

3.500,00

Α-8

Τεµάχιο

2,00

2.500,00

5.000,00

Α-9

Τεµάχιο

2,00

2.500,00

5.000,00
280.500,00

Ποσότητα

Αξία

Μερική ∆απάνη

70.500,00
351.000,00
84.240,00
435.240,00
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TMHMA 6 ΣΕΡΒΙΑ 2017-18
A/A

Έδρα

1

Σέρβια

2

Σέρβια

3

Σέρβια

4
5

Είδος Μηχανήµατος

Εργασία αποχιονιστικού
µηχανήµατος µε
αλατοδιανοµέα.

Αριθµός
Τιµολογίου

Μονάδα
Μέτρησης

Αξία

Μερική
∆απάνη

Α-1

Ώρα

600,00

100,00

60.000,00

Α-4

Ώρα

90,00

80,00

7.200,00

Ποσότητα

Α-5

Τεµάχιο

1,00

4.000,00

4.000,00

Σέρβια

Εργασία ελκυστήρα
Μίσθωση φορτωτή ή
φορτωτή - εκσκαφέας
Αποζηµίωση ετοιµότητας
διάθεσης Αποχιονιστικού
Μηχανήµατος µε
Αλατοδιανοµέα και Λεπίδα

Α-6

Τεµάχιο

2,00

3.500,00

7.000,00

Σέρβια

Αποζηµίωση ετοιµότητας
διάθεσης ελκυστήρα

Α-9

Τεµάχιο

1,00

2.500,00

2.500,00

Σύνολο
∆ικαίωµα προαίρεσης
30,00% επί των ωρών
εργασίας

80.700,00

Σύνολο

100.860,00

Φ.Π.Α 24%

24.206,40

Σύνολο

125.066,40

20.160,00

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ
Ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προσφορά στο σύνολο ή σε
οποιοδήποτε τµήµα της επιλογής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόµενος να
υποβάλει
προσφορά στο σύνολο των µηχανηµάτων του κάθε τµήµατος και ενόψει της
επικείµενης χειµερινής περιόδου, υπάρχει η δυνατότητα για το τµήµα αυτό να υποβληθεί
προσφορά για οποιαδήποτε µηχάνηµα που προβλέπεται σ’ αυτό.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
•

•

•
•
•
•

•

Ο Ανάδοχος του κάθε τµήµατος µεριµνά µε δαπάνες του για την τακτοποίηση του αλατιού,
για την φύλαξη του, την επικάλυψη του µε αδιάβροχη µεµβράνη για προστασία από τις
καιρικές συνθήκες, τη συντήρηση (αναµοχλεύσεις) αυτού καθώς και για την φόρτωση του
στους αλατοδιανοµείς, στις θέσεις όπου θα διατίθεται φορτωτής (του άρθρου 4 του
Τιµολογίου) σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα εδρών.
Η υποχρέωση του Αναδόχου για αντικατάσταση µηχανήµατος εάν εµφανισθεί βλάβη, που δεν
επισκευάζεται σε εύλογο µικρό χρονικό διάστηµα είναι άµεση. Η απουσία µηχανηµάτων, θα
επιφέρει τις σχετικές ποινικές ρήτρες της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ).
Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή ζηµιών στον τάπητα
κυκλοφορίας – µάτια γάτας και άλλων στοιχείων της οδού.
Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον
τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ.
Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί µέρους
εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δηµοπράτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του, θα καταλογίζονται
σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα αναφερόµενα στους όρους της ΕΣΥ.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα µηχανήµατα δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος
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•

δεν φροντίσει για τη συµµόρφωση του µηχανήµατος θα επιβληθεί ποινική ρήτρα όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 3 της ΕΣΥ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί
στις
υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας, µε
ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο πρόγραµµα αποχιονισµού,
θα επιβάλλονται σε βάρος του οι σχετικές ποινικές ρήτρες.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των γενικών και
ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η σύµβαση υπηρεσιών
της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της Προκήρυξης και των λοιπών
τευχών δηµοπράτησης, όπως αναλύονται και µε τη σειρά ισχύος που ορίζεται στην Προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού για την
περίοδο 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας ∆ΤΕ/Π∆Μ στην επικράτειας της ∆υτικής
Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 2°: ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
2.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η σχετική
σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
2.2 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της συνολικής συµβατικής
αµοιβής του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας (χωρίς το κονδύλιο του ΦΠΑ). Σε περίπτωση
κοινοπραξίας ή ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου, πρέπει να είναι
κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας.
Στην περίπτωση που θα υπογράφεται συµπληρωµατική σύµβαση εργασιών, το ύψος της εγγυητικής
καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης (χωρίς το κονδύλι του
Φ.Π.Α.)
2.2.1 Εάν ο Ανάδοχος, δεν προσέλθει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία µε τη σχετική εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε το άρθρο 203 του
Ν.4412/2016.
2.2.2 Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε
µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από
την επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.
Εφόσον συντρέχουν λόγοι ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε τη διαδικασία που προβλέπει
το άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ

3°: ΠΙΝΑΚΑΣ Ε∆ΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Α∆ΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
3.1 Τα µηχανήµατα θα είναι διαθέσιµα στα τµήµατα που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή,
προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η επέµβαση τους, κατά την διάρκεια του αποχιονισµού,
στην επικράτεια της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. Συγκεκριµένα θα ορίζονται οι εξής
έδρες:
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Πίνακας Τµηµάτων - Μηχανηµάτων

α/α

1

Τµήµατα

Φορτωτής ή
Φορτωτής
Εκσκαφέας

Ελκυστήρας

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα
Φρέζα χιονιού

∆ιαµορφωτής
γαιών
(γκρέϊντερ)

οκτώ (8)

ένας (1)

δύο (2)

ένα (1)

δύο (2)

δύο (2)

ένας (1)

ένας (1)

∆έκα (10)

∆ύο (2)

Τρία (3)

Ένα (1)

∆ύο (2)

ΤΜΗΜΑ 1
Κοζάνη

2

Αποχιονιστικό
µηχάνηµα µε
λεπίδα
αποχιονισµού
και
αλατοδιανοµέα

ΤΜΗΜΑ 6
Σέρβια

Μερικό
σύνολο
µηχανηµάτων
ανά κατηγορία
µηχανήµατος

3.2 Το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, µε Απόφασή του ορίζει επιτροπή ελέγχου µηχανηµάτων, η οποία
εξουσιοδοτείται για τον έλεγχο όλων των µηχανηµάτων που διατίθενται µε την παρούσα σύµβαση,
τα οποία θα είναι διαθέσιµα από τον Ανάδοχο στα τµήµατα - έδρες που αναφέρονται έως το πέρας
της σύµβασης, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα µηχανηµάτων.
Τα µηχανήµατα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής.
Εάν κάποιο µηχάνηµα, µετά την υπογραφή της σύµβασης, δεν διατεθεί καθόλου στην αντίστοιχη
έδρα ή διατεθεί αλλά δεν πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν
φροντίσει για τη συµµόρφωση του µηχανήµατος ή αντικατάστασή του, µετά από έλεγχο της
επιτροπής ελέγχου µηχανηµάτων και τη ρητή - έγγραφη εντολή που δόθηκε στον ανάδοχο από το
Τ.Σ.Ε.(έδρας), θα επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση µε το άθροισµα:
α) της συνολικής αξίας της αποζηµίωσης ετοιµότητας διάθεσης του συγκεκριµένου µηχανήµατος (
κατά την προσφορά) και
β) της αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανήµατος οι οποίες
υπολογίζονται ως το γινόµενο των: 1) του ποσοστού ( αριθµός µηχανηµάτων εφαρµογής της ρήτρας
επί του συνόλου των µηχανηµάτων της έδρας που παρέχουν την ίδια υπηρεσία) µε 2) το σύνολο
των υλοποιηθεισών ωρών λειτουργίας κατά το πέρας της σύµβασης, από όλα τα µηχανήµατα της
έδρας ( οµοειδούς εργασίας) και 3) της τιµής µονάδος / ώρα του µηχανήµατος κατά την προσφορά.
Εάν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος του έργου
εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύµατος, αυτό µπορεί να γίνει, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης προς
το Τ.Σ.Ε.αναφερόµενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας του
νέου µηχανήµατος, το Ιδιωτικό Συµφωνητικό µίσθωσης(εάν πρόκειται για µη ιδιόκτητο µηχάνηµα),
µαζί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι:
α) το νέο µηχάνηµα πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού µηχανήµατος και είναι ισοδύναµό
του
β) το συγκεκριµένο µηχάνηµα θα απασχοληθεί αποκλειστικά και µόνο στον αποχιονισµό του Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου του Τ.Σ.Ε.(έδρας) της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, έως το πέρας της σύµβασης
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γ) θα υπόκειται στον έλεγχο της επιτροπής ελέγχου µηχανηµάτων, όπως το αρχικό µηχάνηµα που
αντικαθιστά και
δ) δεν είναι µισθωµένο σε άλλο πάροχο υπηρεσιών αποχιονισµού ή σε άλλη υπηρεσία, που εκτελει
αποχιονισµό κατά την ίδια χειµερινή περίοδο.
Οι άδειες κυκλοφορίας των µηχανηµάτων που αφορούν τον αποχιονισµό θα αναγράφουν τα
στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν αυτά ως αποχιονιστικά.
Σε περίπτωση που ο συγκεκριµένος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός αποβεί άγονος, η παρ. 3.2. του
τρέχοντος άρθρου θα ισχύσει και σε περίπτωση διαγωνισµού µε διαδικασία διαπραγµάτευσης κατά την
οποία θα ισχύσουν τα ίδια τεύχη του παρόντος διαγωνισµού, εκτός των όρων του για τους οποίους θα
εγκριθούν οι νέοι όροι διαδικασίας µε διαπραγµάτευση.
ΑΡΘΡΟ 4° : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, ορίζεται σε (έξι) 6 µήνες. Ως εναρκτήρια ηµέρα της
σύµβασης θεωρείται η ηµέρα που θα οριστεί ειδικά στο ιδιωτικό συµφωνητικό.

ΑΡΘΡΟ 5° : ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
•
Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο καθηµερινά µε ευθύνη του
αναδόχου περιέρχεται στο Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων
των συµβάσεων υπηρεσιών
αργότερο έως την µεθεπόµενη από την ηµέρα στην οποία αναφέρεται. Στο ηµερολόγιο
καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, τα
χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών αποχιονισµού ή
αλατοδιανοµής.
•
Το ηµερολόγιο υπογράφεται από τους υπευθύνους επιφυλακής συντονισµού εργασιών αποχιονισµού
περιόδου 2017 -2018, όπως αυτοί θα οριστούν µε σχετική απόφαση απότον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων .
•
Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης των
µηχανηµάτων.
•
Το ηµερολόγιο και οι ώρες απασχόλησης των µηχανηµάτων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση
για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών .
•
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου, που θα οριστεί
έχοντας υπόψη τα ηµερολόγια, θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 6°: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
6.1.1 Η παρούσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 541
6.1.2 Ο ανάδοχος για την πληρωµή του θα συντάσσει πιστοποίηση εργασιών η οποία θα βασίζεται στις
ώρες απασχόλησης των µηχανηµάτων και της αποζηµίωσης αυτών σύµφωνα µε την προσφορά
του. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των
µηχανηµάτων. Η πιστοποίηση θα περιλαµβάνει το κάθε τµήµα χωριστά για το οποίο έχει δοθεί
προσφορά. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από τα σχετικά τιµολόγια .
Η πληρωµή του οικονοµικού ανταλλάγµατος παροχής υπηρεσιών θα γίνεται σε ΕURO και οι
πιστοποιήσεις υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες
ανέρχονται σε οκτώ τοις εκατό (8%) του καθαρού ποσού της αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994.
6.1.3 Η αποζηµίωση ετοιµότητας διάθεσης µηχανηµάτων θα δοθεί τµηµατικά ως εξής: Μετά την λήξη
του 1ου διµήνου από την έναρξη που θα οριστεί στην σύµβαση, θα εξοφληθεί το 1/3 της
αποζηµίωσης, µετά την λήξη του 2ου διµήνου θα εξοφληθεί το επιπλέον 1/3 της αποζηµίωσης και
µε την περάτωση των εργασιών το υπόλοιπο αυτής.
6.2 Αυξοµειώσεις εργασιών.
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Απαγορεύεται η υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης για την εκτέλεση της σύµβασης, όπως αυτή
διαµορφώνεται µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, µε την επιφύλαξη των
διαλαµβανοµένων στη ∆ιακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7° : ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Η διεύθυνση εκτέλεσης της σύµβασης θα γίνεται από έναν υπεύθυνο που θα ορίσει ο ανάδοχος σύµφωνα
µε το άρθρο 9 της ΕΣΥ . Εάν αναδειχθεί ίδιος ανάδοχος σε περισσότερα από ένα τµήµατα, ο ανάδοχος θα
ορίσει έναν (1) υπεύθυνο ανά τµήµα όπως αυτά απεικονίζεται στο άρθρο 3 της ΕΣΥ. Ο ανάδοχος κατά
την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να ορίσει τους παραπάνω υπευθύνους και τον συντονιστή εάν
απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
8.1 Κατά την διάρκεια αποχιονισµού
και στην
περίπτωση
ακινητοποίησης οποιουδήποτε
µηχανήµατος (των σχετικών άρθρων του τιµολογίου της υπηρεσίας (ΤΥ)), λόγω βλάβης, δεν θα
καταβάλλεται αποζηµίωση (ωριαία υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του Τ.Υ.) και ο
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άµεσα (σε εύλογο µικρό χρονικό διάστηµα)
διαφορετικά να αντικαταστήσει αυτό µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα σε πλήρη λειτουργία.
8.1 Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα παραπάνω, θα επιβάλλεται σε βάρος του αναδόχου, κατόπιν
Απόφασης της ∆/νουσας Υπηρεσίας, ποινική ρήτρα ίση µε την αξία της εκάστοτε εργασίας για το
χρονικό διάστηµα από τη βλάβη (ακινητοποίηση ή αδυναµία πλήρους λειτουργίας) του
µηχανήµατος µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, πέραν της µη καταβολής του ποσού το
οποίο θα καταβαλλόταν στον Ανάδοχο στην περίπτωση κατά την οποία δεν είχε σταµατήσει η
λειτουργία του µηχανήµατος. Η σχετική δαπάνη θα εκπίπτει από την πρώτη πιστοποίηση του
Αναδόχου, που θα συνταχθεί µετά τη σχετική απόφαση.
8.2 Γενικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των επί µέρους
εργασιών όπως καθορίζονται στους όρους δηµοπράτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του, θα καταλογίζονται
σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα και σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις για την παρούσα σύµβαση.
8.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο
πρόγραµµα αποχιονισµού, θα εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις
(Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 9°: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
•
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων
τόσο για τα τµήµατα - έδρες των µηχανηµάτων όσο και για την κίνηση των µηχανηµάτων
του.
•
Σε περίπτωση που εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας, τα µηχανήµατα µιας έδρας του πίνακα του
άρθρου 3 , δεν επαρκούν για τον αποχιονισµό της περιοχής ευθύνης τους, τότε ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ενισχύσει την παραπάνω έδρα, µε µηχανήµατα που θα µεταφέρει από τις
υπόλοιπες έδρες του τµήµατος που ανήκουν, µετά από εντολή του τµήµατος Συγκοινωνιακών
Έργων.
•
Ο Ανάδοχος (σε περίπτωση που αναλάβει περισσότερα του ενός τµήµατα) υποχρεούται να
ορίσει ένα Συντονιστή για το σύνολο της σύµβασης. Επίσης, για το κάθε τµήµα της σύµβασης
όπως ορίζεται στην τεχνική περιγραφή και στο άρθρο 3 της ΕΣΥ για την καλύτερη διεύθυνση
της εκτελούµενης σύµβασης, ο ανάδοχος θα ορίσει ένα υπεύθυνο στον οποίο θα
απευθύνονται όλες οι σχετικές µε αυτή εντολές της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή και των ανά τµήµα υπευθύνων
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•

•

•

•

•

•
•

•
•

(αριθµούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεοµοιοτύπου (ΦΑΞ). Οι συγκεκριµένοι πρέπει να
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας µε την υπηρεσία.
Η έναρξη και το πέρας των εργασιών αποχιονισµού θα γίνεται µε γραπτή ή προφορική εντολή
του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι
χειριστές των µηχανηµάτων, τα µηχανήµατα, και ο συντονιστής του εκάστοτε τµήµατος, θα
βρίσκονται το αργότερο σε 30 λεπτά της ώρας στις έδρες αποχιονισµού, µετά από σχετική
εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών µηχανηµάτων θα
πρέπει να κατέχουν κινητά τηλέφωνα σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθµοί των οποίων θα έχουν
γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία, έγκαιρα, µε µέριµνα του Αναδόχου (σε παράρτηµα του σχεδίου
αποχιονισµού). Ο συντονιστής , οι υπεύθυνοι των τµηµάτων και οι χειριστές υποχρεούνται να
απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται µε τους υπεύθυνους αποχιονισµού
υπαλλήλους του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς
πληροφορίες για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τµηµάτων.
Αν διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβληµα συνεργασίας ή παροχή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων
και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την άµεση αντικατάσταση του
χειριστή, θέτοντας µέχρι την υλοποίηση της το αντίστοιχο µηχάνηµα σε αργία (επιβολή
ρητρών,σχετ.άρθρο 8 της παρούσης), αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου
απασχολουµένου στην εκτέλεση της εν λόγω σύµβασης για σχετικούς µε τους προαναφερθέντες
λόγους.
Το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων διατηρεί
το δικαίωµα,
δια των εκπροσώπων του
(Προϊσταµένου, Αναπληρωτή του, Υπεύθυνων αποχιονισµού κ.λ.π.), να πραγµατοποιήσει
ασκήσεις ετοιµότητας, χωρίς
αποζηµίωση, για να διαπιστώσει την ετοιµότητα των
µηχανηµάτων και του προσωπικού του Αναδόχου. Κατά την διάρκεια της άσκησης
ετοιµότητας εάν διαπιστωθεί βλάβη ή απουσία µηχανηµάτων θα ισχύουν τα παραπάνω στο
άρθρο 8 της παρούσης.
Το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων ( Τ.Σ.Ε. ) διατηρεί το δικαίωµα, να τοποθετήσει σε κάθε
µηχάνηµα απαραίτητο εξοπλισµό (εξαρτήµατα µε υλικά σύνδεσης επί του οχήµατος, όπως GPS
κλπ), για την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου των µηχανηµάτων που θα
χρησιµοποιηθούν. Τα πληροφοριακά στοιχεία των εξαρτηµάτων αυτών, κατάλληλα
επεξεργασµένα από το Τ.Σ.Ε., θα ληφθούν υπόψιν στην εξακρίβωση και αποτίµηση στοιχείων
που αναγράφονται στο ηµερολόγιο του αναδόχου. Η εγκατάσταση των εξαρτηµάτων, η
επεξεργασία δεδοµένων, η συντήρηση και η απεγκατάσταση αυτών, βαρύνουν οικονοµικά την
Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας. Οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση ή επέµβαση επί των εξαρτηµάτων
αυτών, καθώς και στα υλικά εγκατάστασής και σύνδεσης µε το µηχάνηµα, από τους χειριστές
των παρόχων, βαρύνει οικονοµικά, για ενδεχόµενες δαπάνες που θα προκύψουν, τον πάροχο
υπηρεσιών αποχιονισµού
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ( ∆.Τ.Ε. Έδρας ) θα φροντίσει για τη χορήγηση ειδικής άδειας
διέλευσης στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρµοδιότητάς της, συνολικής, για όλα τα µηχανήµατα για τα
οποία αυτή απαιτείται, εφόσον διατεθούν στις υπηρεσίες της τα απαραίτητα συνοδευτικά
έγγραφα που απαιτούνται για τα εν λόγω οχήµατα.
∆εν οφείλεται στον Ανάδοχο καµία αποζηµίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της σύµβασης που
πιθανόν να µην εκτελεστεί, εάν αυτό είναι αποτέλεσµα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.
Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε την εκτίµηση της, να χρησιµοποιεί τα µηχανήµατα
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας)/Π.∆.Μ για τον αποχιονισµό όποτε και όπου κρίνει
απαραίτητο, γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο Ανάδοχος.
Ο ανάδοχος του κάθε τµήµατος είναι υποχρεωµένος να παράσχει ένα (1) κινητό τηλέφωνο µε τη
σχετική κάλυψη από αυτόν της δαπάνης λειτουργίας τους (λογαριασµούς κινητών κλπ) .
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις και στις
εντολές της Υπηρεσίας, η ∆.Τ.Ε/Π.∆.Μ δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να
προβαίνει σε αποχιονισµό µε µισθωµένα µηχανήµατα στις περιοχές δράσεις που αναφέρονται στη
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•

•

σύµβαση του Αναδόχου για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών του αποχιονισµού.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις
του, µε ευθύνη του, θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω
αναφερόµενα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα στο
πρόγραµµα αποχιονισµού, θα εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση
διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016).
Πέραν των προαναφεροµένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισηµαίνεται
ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα ή διακοπή της
κυκλοφορίας που µπορεί να προκληθεί από τη µη τήρηση των ανωτέρω συµβατικών του
υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10° : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ
Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης καθώς και µετά την περαίωση της και πάντως πριν
από την παραλαβή, ο Aνάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από τους κάθε φύσης άχρηστα υλικά
που προήλθαν από την εκτέλεση της σύµβασης και να προβεί στο πλήρη καθαρισµό των χώρων χωρίς
ιδιαίτερη αποζηµίωσή του.
ΑΡΘΡΟ 11° : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩ κ.λ.π.
Γενικά κατά την εκτέλεση της σύµβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία µέτρα
(απαραίτητα διαγράµµατα, επισηµάνσεις εκ των προτέρων διαφόρων θέσεων κ.α.) µε δικές του δαπάνες
για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζηµιών στα στοιχεία της οδού όπως τάπητας κυκλοφορίας, αρµοί
γεφυρών-αρµοκάλυπτρα, πινακίδες, στηθαία ασφαλείας, µάτια γάτας, εγκαταστάσεις ΟΚΩ και στις
παρακείµενες ιδιωτικές κατασκευές κλπ., για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
Ιδιαίτερα για την προστασία του τάπητα κυκλοφορίας, των µατιών γάτας και των αρµοκαλύπτρων,
απαιτείται για τις αποχιονιστικές λεπίδες εξοπλισµός παράκαµψης εµποδίων (ελαστικός ή µε ελατήρια).
Γενικά, οποιαδήποτε ζηµιά η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί
αυτός τη σύµβαση ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο
ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζηµιάς.
ΑΡΘΡΟ 12°: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗ
Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχηµα ή ζηµία στη
θέση εκτέλεσης των εργασιών συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων
ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζοµένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
Ακόµη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα µέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την
παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό.
Όλα τα µηχανήµατα που θα απασχοληθούν στον αποχιονισµό θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα, να έχουν
πληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
(άδεια χειριστού κ.λ.π) και να είναι ασφαλισµένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη
τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος .

ΑΡΘΡΟ 13° : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
13.1. Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση
των δυσχερειών εκτέλεσης της σύµβασης και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών
εκτέλεσης αυτής από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και
καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του
αναγνωριστεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των
συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει, µε
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το σκοπό να συµµορφωθεί και τα λοιπά συµβατικά τεύχη που αποτελούν, µαζί µε αυτή την
ΕΣΥ, τη βάση εκτέλεσης της σύµβασης.
13.2. Ο ορισµός του Συντονιστή καθώς και των υπευθύνων των τµηµάτων από τον ανάδοχο, δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο των ευθυνών του, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και
τα λοιπά συµβατικά τεύχη.
13.3 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση
εκτέλεσης των εργασιών οφειλόµενες σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων
ασφαλείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών – υπηρεσιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη
δηµοπράτησης που ορίζονται στην ∆ιακήρυξη.
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων
υπηρεσιών όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, εκτός
αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα κάτωθι:
1.1.1 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς
κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας και οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιµων,
νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος την εκτέλεση της
σύµβασης, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των
µηχανηµάτων, των συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται για την εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης.
Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις
περί Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός ή εκτός της ασφαλιστικής
περιοχής Ι.Κ.Α. και τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, όλου του
εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στους λοιπούς χώρους εκτέλεσης της
παρούσας σύµβασης, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλη η παρεχόµενη υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α
διατάξεις.
1.1.2 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση, τη
διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων και γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις απαιτούµενες
εγκαταστάσεις και συνδέσεις.
Οι δαπάνες για ενοικίαση και διαµόρφωση µεγάλων χώρων εκτός της οδού για την
χρησιµοποίηση τους για την αποθήκευση, φύλαξη και εξυπηρέτηση των ειδικών αποχιονιστικών
µηχανηµάτων και του αλατιού. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων
και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση της σύµβασης και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.1.2.α Οι δαπάνες µεταφοράς του εναποµείναντος αλατιού, από τις έδρες αποχιονισµού ( σταθµούς )
στις αποθήκες των εργοταξίων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) / Περιφέρειας ∆υτ.
Μακεδονίας
1.1.3 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, µεταφορικών
µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης ατυχήµατος κατά την
εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους
όρους δηµοπράτησης του έργου.
1.1.4 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού, λήψης
πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας όλων των όµορων
κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύµβασης και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων
ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων.
1.1.5 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή άλλου εξοπλισµού
που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα
µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου
επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους ανεξαρτήτως αιτίας, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε
την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την παροχή της
υπηρεσίας, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύµβασης
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έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων
µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.6 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο
του, από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς, από
την ανάγκη εκτέλεσης της σύµβασης κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εµποδίων.
1.1.7 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της εκτέλεσης, του χώρου της παρεχόµενης υπηρεσίας
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς αυτή αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η
απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
κατασκευές και εµπόδια.
1.1.8 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης κάθε είδους
βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης
(περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.9 Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των
µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης περιλαµβανοµένων όλων των
απαιτούµενων προς τούτο υλικών - αναλώσιµων και µη - καυσίµων, λιπαντικών, των
προβλεπόµενων στοιχείων εξοπλισµού, ανταλλακτικών κλπ.
1.1.10 Οι δαπάνες που απαιτούνται για την προµήθεια και τη χρήση των τηλεπικοινωνιακών µέσων από
τον ανάδοχο όπως προβλέπεται από τους όρους δηµοπράτησης, τα οποία θα πρέπει να
χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα µέλη του αναδόχου και της Υπηρεσίας που θα απασχολούνται
από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της σύµβασης και την Υπηρεσία αντίστοιχα.
1.1.11 Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων του προσωπικού της
Υπηρεσίας που παρακολουθεί την σωστή εκτέλεση των υπηρεσιών της σύµβασης. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να διαθέσει ίδιας χρήσης αυτοκίνητο για τις µεταβάσεις επί τόπου της Υπηρεσίας
καλύπτοντας όλες τις δαπάνες (καύσιµα, λιπαντικά, επισκευές, συντηρήσεις, µικτή ασφάλιση
κ.λ.π.), όλο το χρονικό διάστηµα, από την έναρξη της σύµβασης µέχρι την περαίωσή της.
1.1.12 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους
δηµοπράτησης της σύµβασης.
1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται το κονδύλιο για ΦΠΑ (24%).
1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο της
παρεχόµενης υπηρεσίας.
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ Α-1: ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙ∆Α
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος
Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα παρακάτω:
Την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισµού,
αλατοδιανοµής ή και των δύο, στα οδικά τµήµατα που ορίζονται στο οδικό εθνικό δίκτυο αρµοδιότητας
της ∆.Τ.Ε./Π.∆.Μ., σύµφωνα µε το σχέδιο αποχιονισµού και την τεχνική περιγραφή και θα
συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Υπεύθυνη Υπηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες
ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π.. Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος να
µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των
ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών και
την φόρτωση αλατιού.
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που
αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών του παρόχου υπηρεσιών της έδρας, µετά από εντολή της
Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων κ.α.) στις έδρες αποχιονισµού, το αργότερο σε 30 λεπτά µετά από σχετική
εντολή της Υπηρεσίας για άµεση έναρξη εργασίας αποχιονισµού και περατώνεται µε την αποχώρηση
αυτών από τις έδρες αποχιονισµού µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται:
α) η διενέργεια περιπολίας των µηχανηµάτων στο τµήµα ευθύνης, ανά τακτά διαστήµατα µε ευθύνη του
αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας,
β) η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού, αλατοδιανοµής ή και των δύο
Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον τρόπο που
περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόµα
και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.
(Τιµή για 1 ώρα εργασίας, ειδικού αποχιονιστικού µηχανήµατος πλήρως εφοδιασµένου και
εξοπλισµένου, περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως
τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης).
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικά) :

ΕΚΑΤΟ
100,00

ΑΡΘΡΟ Α-2:
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΡΕΖΑ ΧΙΟΝΙΟΥ
(ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ)
Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος
Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα παρακάτω:
Την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση
αποχιονισµού στα οδικά τµήµατα που ορίζονται στο οδικό εθνικό δίκτυο, αρµοδιότητας της
∆.Τ.Ε./Π.∆.Μ, σύµφωνα µε το σχέδιο αποχιονισµού και την τεχνική περιγραφή και θα
συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από το τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, ανάλογα µε
τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π.. Ο πάροχος
είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του µηχανήµατος,
εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την αλλαγή ή την
συµπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π..
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που
αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών του παρόχου υπηρεσιών της έδρας, µετά από εντολή της
Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων κ.α.) στις έδρες αποχιονισµού, το αργότερο σε 30 λεπτά µετά από σχετική
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εντολή της Υπηρεσίας για άµεση έναρξη εργασίας αποχιονισµού και περατώνεται µε την αποχώρηση
αυτών από τις έδρες αποχιονισµού µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού.
Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον τρόπο που
περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ..
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, ακόµα
και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.
(Τιµή για 1 ώρα εργασίας φρέζας χιονιού (εκτοξευτήρα), περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε
είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ
(Αριθµητικά) :
110,00
ΑΡΘΡΟ Α-3: ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος
Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα παρακάτω:
Την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση αποχιονισµού, στα
οδικά τµήµατα που ορίζονται στο οδικό εθνικό δίκτυο αρµοδιότητας της ∆.Τ.Ε./Π.∆.Μ., σύµφωνα µε το
σχέδιο αποχιονισµού και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την
Υπεύθυνη Υπηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες
κ.λ.π.. Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς
χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη
απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε
καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π..
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που
αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών του παρόχου υπηρεσιών της έδρας, µετά από εντολή της
Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων κ.α.) στις έδρες αποχιονισµού, το αργότερο σε 30 λεπτά µετά από σχετική
εντολή της Υπηρεσίας για άµεση έναρξη εργασίας αποχιονισµού και περατώνεται µε την αποχώρηση
αυτών από τις έδρες αποχιονισµού µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού.
Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον τρόπο που
περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ..
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, ακόµα
και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.
(Τιµή για 1 ώρα εργασίας διαµορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε
είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ
(Αριθµητικά): 80,00

ΑΡΘΡΟ Α-4: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ)
Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος
Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα παρακάτω:
Την εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση εργασιών ελκυσµού,
στα οδικά τµήµατα που ορίζονται στο οδικό εθνικό δίκτυο αρµοδιότητας της ∆.Τ.Ε./Π.∆.Μ., σύµφωνα µε
το σχέδιο αποχιονισµού και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από
την Υπεύθυνη Υπηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες,
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εξαιρέσιµες κ.λ.π.. Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε
τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη
απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε
καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π..
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που
αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών του παρόχου υπηρεσιών της έδρας, µετά από εντολή της
Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίηση
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων κ.α.) στις έδρες αποχιονισµού, το αργότερο σε 30 λεπτά µετά από σχετική
εντολή της Υπηρεσίας για άµεση έναρξη εργασίας ελκυσµού και περατώνεται µε την αποχώρηση αυτών
από τις έδρες αποχιονισµού µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνεται η εκτέλεση των εργασιών ελκυσµού.
Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µε τον τρόπο που
περιγράφεται στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ..
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, ακόµα
και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.
(Τιµή για 1 ώρα εργασίας ελκυστήρα (τρακτερ), περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους,
που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ
(Αριθµητικά): 80,00

ΑΡΘΡΟ Α-5: ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ Ή ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Υποχρεωτικά Τεχνικά Στοιχεία Μηχανήµατος
Αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα παρακάτω:
Για τη µίσθωση κατάλληλου φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέα που θα φορτώνει το αλάτι από τους
χώρους αποθήκευσης αυτού στους αλατοδιανοµείς, για την εκτέλεση της σύµβασης του
αποχιονισµού, θα συντηρεί (αναµοχλεύει) το αλάτι και θα το τακτοποιεί στους χώρους αποθήκευσης
κατά την εκφόρτωση του.
Την απασχόληση του φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέα και του χειριστού για την φόρτωση αλατιού στα
αποχιονιστικά µηχανήµατα µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα οποιαδήποτε µέρα και ώρα, αργίες, εξαιρέσιµες
κ.λ.π..
Ο πάροχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του
µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε καύσιµα, την
αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών και λοιπών αναγκαίων ανταλλακτικών.
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται επίσης και όλες οι δαπάνες κάθε είδους
ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.
(Τιµή για απασχόληση καθ΄όλη τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, φορτωτή ή φορτωτή - εκσκαφέα,
περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη
εργασία, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
Τέσσερεις Χιλιάδες
(Αριθµητικά):
4.000,00
ΆΡΘΡΟ Α-6: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙ∆Α
Για την Αποζηµίωση ετοιµότητας διάθεσης αποχιονιστικού µηχανήµατος µε αλατοδιανοµέα και λεπίδα, το
µηχάνηµα και ο χειριστής πρέπει να βρίσκονται στις έδρες αποχιονισµού το αργότερο σε 30 λεπτά, µετά από
σχετική εντολή της Υπηρεσίας για άµεση έναρξη εργασίας αποχιονισµού. Η αποζηµίωση θα δίδεται τµηµατικά
σύµφωνα µε το 6 άρθρο της ΕΣΥ.
Τιµή ανά διαθέσιµο µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον αποχιονισµό
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικά):

Τρεις Χιλιάδες Πεντακόσια
3.500,00

Σελίδα 24

ΆΡΘΡΟ Α-7: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΦΡΕΖΑ
Για την Αποζηµίωση ετοιµότητας διάθεσης αποχιονιστικού µηχανήµατος µε Φρέζα. Το µηχάνηµα και ο
χειριστής πρέπει να βρίσκονται στις έδρες αποχιονισµού το αργότερο σε 30 λεπτά µετά από σχετική εντολή
της Υπηρεσίας για άµεση έναρξη εργασίας αποχιονισµού. Η αποζηµίωση θα δίδεται τµηµατικά σύµφωνα µε το
6 άρθρο της ΕΣΥ.
Τιµή ανά διαθέσιµο µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον αποχιονισµό
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικά):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
3.500,00

ΆΡΘΡΟ Α-8: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ
Για την Αποζηµίωση ετοιµότητας διάθεσης διαµορφωτή γαιών. Το µηχάνηµα και ο χειριστής πρέπει να
βρίσκονται στις έδρες αποχιονισµού το αργότερο σε 30 λεπτά µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας για
άµεση έναρξη εργασίας αποχιονισµού. Η αποζηµίωση θα δίδεται τµηµατικά σύµφωνα µε το 6 άρθρο της ΕΣΥ.
Τιµή ανά διαθέσιµο µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον αποχιονισµό
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικά):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
2.500,00

ΆΡΘΡΟ Α-9 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Για την Αποζηµίωση ετοιµότητας διάθεσης ελκυστήρα. Το µηχάνηµα και ο χειριστής πρέπει να βρίσκονται στις
έδρες αποχιονισµού το αργότερο σε 30 λεπτά µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας για άµεση έναρξη
εργασίας αποχιονισµού. Η αποζηµίωση θα δίδεται τµηµατικά σύµφωνα µε το 6 άρθρο της ΕΣΥ.
Τιµή ανά διαθέσιµο µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί για τον αποχιονισµό
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικά):

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
2.500,00

7. Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις:
1. ΦΠΑ 24%
2. Αντίστοιχος Φόρος Εισοδήµατος .
3. 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ και χαρτόσηµο 3% µε ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%
4. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και αντίστοιχο χαρτόσηµο µε ΟΓΑ χαρτοσήµου.
5. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου και αντίστοιχο χαρτόσηµο µε ΟΓΑ χαρτοσήµου.

Σελίδα 25

