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ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 
                                           TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
    Η παρούσα μελέτη αφορά την κλάδευση υψηλών δένδρων με τη χρήση 

γερανοφόρου οχήματος. Η εργασία κλαδέματος ή κοπής δέντρου σε νησίδες, 

ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών περιλαμβάνει τη δαπάνη του 

εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση 

προχωρήσει στη συγκομιδή  των προϊόντων κλάδευσης  και την 

απομάκρυνση τους. Τα δένδρα που θα κλαδευτούν θα υποδειχθούν από την 

Διεύθυνση πρασίνου. 

 
 
Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε  32.175,00€ και η απαιτούμενη πίστωση 

σε   39.897,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
 
Για την  εργασία κλαδέματος ή κοπής δέντρου με ύψος από 16 m και άνω σε 
νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα (ΜΕ), 
ύψους εργασίας τουλάχιστον 20 μέτρων, που προβλέπονται για την ανύψωση 
εργαζομένων, κατάλληλο για εργασίες κλάδευσης, καθώς και  γερανοφόρο 
όχημα(ΜΕ), για χρήση σε δύσβατους χώρους με το οποίο θα προσδένονται οι 
προς κοπή κλάδοι και θα κατέρχονται ελεγχόμενα. 
Επίσης να διαθέτει φορτηγό όχημα με αρπάγη, χωρητικότητας τουλάχιστον 15 
m3 για την απομάκρυνση των προϊόντων κοπής.  
 Κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα, όπως τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, 
πτυσσόμενα μέγιστου μήκους 4,5m, αλυσοπρίονα, κονταροψάλιδα, 
κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, κλπ. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 
είναι καλά συντηρημένα ( ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009 ).  
 
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει τουλάχιστον:  

 χειριστή Μηχανημάτων Έργων, των αντίστοιχων ζητούμενων 
μηχανημάτων,  

 οδηγούς για το φορτηγό με αρπάγη, καθώς και αντίγραφο του 
ηλεκτρονικού ταχογράφου του οδηγού. 

  εκπαιδευμένους εναερίτες κλαδευτές ,πιστοποιημένους ''Ασφαλούς 
εργασίας σε ύψος και εναερίτη δένδρων '' (τα πιστοποιητικά πρέπει να 
είναι σε ισχύ) 

Σε σημεία που δεν έχει πρόσβαση το καλαθοφόρο όχημα – γερανός , πάνω 
από κατοικίες , στέγες , δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, κλπ θα γίνεται με 
εξειδικευμένο προσωπικό στην δενδροαναρρίχηση και εργασία στα μεγάλα 
ύψη, χρησιμοποιώντας τον πλέον σύγχρονο και επαγγελματικό εξοπλισμό 
ασφαλείας. 

 το απαραίτητο προσωπικό για τις χειρωνακτικές εργασίες εδάφους,  

 Εξειδικευμένο επιστήμονα (Γεωπόνο ή Δασολόγο ή ΤΕ Γεωπονίας ή 
ΤΕ Δασοπονίας ή πιστοποιημένο δενδροκόμο), ο οποίος θα τίθεται 
επικεφαλής των συνεργείων του αναδόχου. 

 τα εν ενεργεία πιστοποιητικά ελέγχου/επανελέγχου (καταλληλότητας 
των οχήματων), σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ( ΥΑ 
15085/593/ΦΕΚ 1186/ Β/ 25-08-2003 ). 

 Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος έργου.  

 αντίγραφο ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης του φορτηγού, που θα 
χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης  

 αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του φορτηγού οχήματος  

 αντίγραφο ΚΤΕΟ του οχήματος  

 Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων 
και βιοαποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων κήπων 
και πάρκων. 

 



Ειδικές άδειες ασφαλούς εργασίας σε ύψος και εναερίτη δένδρων, με τις 
οποίες θα αποδεικνύεται πως το εν λόγω προσωπικό έχει λάβει εκπαίδευση 
και πιστοποίηση σε ασφαλή εργασία σε ύψος και συγκεκριμένα στην εκτίμηση 
κινδύνου, στα μέσα συλλογικής και ατομικής προστασίας από πτώση, σε 
τεχνικές πρόσβασης και ασφάλισης καθώς και πιστοποιημένων ακυρώσεων, 
στην χρήση κάθετων σχοινιών ασφαλείας, σε μεθόδους στήριξης και 
ανάβασης και στη χρήση, τον έλεγχο και τις μεθόδους στήριξης και ανάβασης 
με φορητές κλίμακες και στην χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας από 
πτώση ( EN 353-2, EN355, ΕΝ358, EN360,EN 795), καθώς και στον έλεγχο 
στατικότητας των δέντρων, χρήση συνδετών (EN362), χρήση του Μονού και 
του Διπλού Αναδέτη με Αποσβεστήρα Κινητικής Ενέργειας ΕΝ 354, EN 355, 
ΕΝ 362, Διάσωση Εναερίτη Δέντρων με συνοδευόμενη καθέλκυση, με χρήση 
του παραπάνω εξοπλισμού και Σχοινιού ΕΝ 1891Α, Καταβατήρα Με 
Αυτόματο Ανασχετικό Μηχανισμό EN 12841 C, EN 341 και Μαχαιριδίου 
Διάσωσης  
 
 
 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οφείλουν να συμμορφώνονται με: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και να διαθέτουν :  
Α) Σε ισχύ Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες 
κλάδευσης δένδρων  
Β) Σε ισχύ Πιστοποιητικό ISO 14001:2004, με πεδίο εφαρμογής τις εργασίες 
κλάδευσης δένδρων  
Γ) Σε ισχύ Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007, με πεδίο εφαρμογής τις 
εργασίες κλάδευσης δένδρων  
Στην τιμή περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
εργαστεί, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Η 
εργασία θα πραγματοποιείται πάντα παρουσία γεωτεχνικού υπαλλήλου της 
Διεύθυνσης Πρασίνου.  
 
Τιμή εφαρμογής €/τεμ 
 
Ολογράφως: διακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά 
Αριθμητικά: 225,00€ 
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    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       

            

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 

            

1 
ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΕΜ      225,00 €  143 
   32.175,00 

€  

            

            

      ΣΥΝΟΛΟ   
   32.175,00 

€  

      ΦΠΑ 24% 
     7.722,00 

€  

            

      ΑΘΡΟΙΣΜΑ   

   
39.897,00 

€  
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ΚΑΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                       ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                     
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Άρθρο Α-1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ .Σ.Υ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –   ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ   ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

         

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  Σ.Υ.  

 Αντικείμενο της παρούσας  Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  αφορά στην  
«ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»  
προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.897,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η 
εργασία θα πραγματοποιηθεί , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συγγραφής, 
τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ,την ισχύουσα Νομοθεσία και όπως αυτοί 
συμπληρώνονται  με τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης (Τ.Δ.). 

 
 

1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  



 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” 

για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του 
π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης 

του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 
(Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ  - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.3.1       Γενικά 

1.3.1.1 Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση παροχής  Υπηρεσιών μεταξύ 
του Αναδόχου και του Δήμου, που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του 
για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «ΚΛΑΔΕΥΣΗ 
ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»  που 

αναλυτικά περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη. 
   

1.3.1.2   Η «Σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται 
μεταξύ του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη και του Αναδόχου, τη Διακήρυξη και 
από τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν και αποτελούν 



αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά Τεύχη  και  η  σειρά  ισχύος  τους, 
σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  όρων  τους, καθορίζονται  στη  
Διακήρυξη. 

  Οι όροι «σύμβαση», «σύμβαση παροχής Υπηρεσιών», χρησιμοποιούνται 
ταυτόσημα. 

 

1.3.2 Συμβατικό Αντικείμενο 

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.  

 

1.3.3 Υπογραφή Σύμβασης 

            Η Αναθέτουσα Αρχή καλεί  τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης σε 

            ορισμένο τόπο και χρόνο. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της 

            εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας στον Ανάδοχο. 

 

1.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Για την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
παροχής υπηρεσιών, χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. 

 

 

1.5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.5.1 Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από μόνιμη τριμελή Επιτροπή Ελέγχου 
και Πιστοποίησης εργασιών (ομάδα ελέγχου) της υπηρεσίας που θα 
παρακολουθεί και θα ελέγχει τη σύμβαση.  

1.5.2 Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από 
το προσωπικό μόνιμης επιτροπής ελέγχου και πιστοποίησης των εργασιών. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στην Επιτροπή και σε 
όλους τους εντεταλμένους για τον έλεγχο των εργασιών υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλο, η 
Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.  

1.5.3 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες 
εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη 
εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και οφείλει να διευκολύνει την 
Επιτροπή στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ. 

1.5.4 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Ανάδοχου για την 
ικανοποίηση των όρων της Σύμβασης, η Υπηρεσία παρακολούθησης και 
ελέγχου διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του αναδόχου, αν 
τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία. 

1.5.5 Το ότι η Υπηρεσία ελέγχει τη σύμβαση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο  από 
οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κ.λπ., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και 
αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της 
Διακήρυξης, της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

 



Άρθρο Α-2 :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

                  Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της «ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»   ορίζεται σε ένα χρόνο 

από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Άρθρο 3 ο :    ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

3.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΝΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ   

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από 
την Υπηρεσία, ή από άλλους  που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα 
Αρχή σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα 
υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί, 
ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μην 
παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την 
Υπηρεσία ή άλλους. 

 

3.2        ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

3.2.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για βλάβες 
από οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία (θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π) ή γενικά σε άλλες 
αιτίες που δεν ήταν δυνατό να  προβλεφθούν από τον Ανάδοχο για να λάβει 
έγκαιρα μέτρα. 

3.2.2   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από την Υπηρεσία 

           εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 

           Σύμβασης και που οφείλονται σε υπαιτιότητά του.  

3.2.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για 
φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που 
οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του 
προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι υποχρεωμένος 
να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες.. 

 

3.3  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

3.3.1 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από 
οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, 
ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή 
υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες 
του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των 
προγραμμάτων λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες 
του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της 
Σύμβασης μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

3.3.2 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του 
Αναδόχου, των υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, 
είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που απασχολεί για τη 
εκτέλεση της σύμβασης. 



3.3.3 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής 
φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για τις υπόψη εργασίες. 

 

3.4 TΗΡΗΣΗ  NΟΜΩΝ   Κ.ΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

3.4.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη 
συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού 
δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. 
Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των 
ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική 
νομοθεσία, που έχει καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 
Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 
αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις 
εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις 
που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και 
βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

3.4.2 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση 
του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν 
εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται 
κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

 
Άρθρο 4 ο: ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

4.1      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

4.1.1 Η πληρωμή του Αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα 
πραγματοποιείται      

σύμφωνα με τα εξής: 

4.1.2 Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών 
που έχουν  

εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών ή των εντολών 
που έχει λάβει από την υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου.  

4.1.3 Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής 
πληρωμής της  

αμοιβής του παρόχου, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων 
απαιτήσεων από την σύμβαση, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τις 
πιστοποιήσεις. 

 
 Άρθρο 7ο :   ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

7.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όταν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, με εφαρμογή 
των αντίστοιχων άρθρων της παρούσας που απορρέουν από την σύμβαση και 
τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών, ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί 
έκπτωτος. 

 

Άρθρο 8ο : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  – ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ 



ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

8.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

8.1.1 Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης του συνόλου της σύμβασης, η επιτροπή 
ελέγχου και      

πιστοποίησης εργασιών αναφέρει στη υπηρεσία παρακολούθησης και 
ελέγχου  αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ή αν οι εργασίες δεν έχουν 
περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα αυτές που απομένουν για 
εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάμενος εκδίδει βεβαίωση 
για το χρόνο περάτωσης των εργασιών (βεβαίωση περάτωσης των 
εργασιών). Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών δεν αναπληρώνει την 
παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
επόμενων άρθρων. 

8.1.2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο 
ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των εργασιών, ο 
προϊστάμενος γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον Ανάδοχο  τις ελλείψεις 
που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή 
τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την 
εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που 
περατώθηκε η σύμβαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
αποκατάστασης. 

 
8.1.3. Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν 

είναι επουσιώδεις ή αν δεν περατώθηκαν από τον Ανάδοχο  εμπρόθεσμα οι 
εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι 
διατάξεις περί έκπτωσης αναδόχου. 

 
8.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

Η Τελική Επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση όλων των επιμέρους εργασιών 
ποιοτικά και ποσοτικά. Στην Τελική Επιμέτρηση εκτός της ανακεφαλαίωσης 
όλων των γενομένων Τμηματικών Παραλαβών των Υπηρεσιών, μπορεί να 
συμπεριλάβει και κάθε άλλο ενδεχόμενο αίτημά του που προέκυψε από την 
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

 

8.3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

8.3.1  Το Πρωτόκολλο Παραλαβής υπογράφεται από τον Ανάδοχο  τα μέλη της 
Επιτροπής και στη συνέχεια υποβάλλεται για έγκριση στην Υπηρεσία. 

8.3.2  Η παραλαβή ολοκληρώνεται μετά την τελεσίδικη έκδοση Απόφασης από τη 
Δ/νση Πρασίνου του Δήμου, με την οποία εγκρίνεται το πρωτόκολλο 
παραλαβής. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας των χώρων της σύμβασης, 
των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, κυρίως όσον 
αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, μηχανημάτων κ.λπ., στις θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, 
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού εν 
γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν 
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, στους 



φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευμετάβλητο των καιρικών 
συνθηκών, στην διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, 
ποιότητα και ποσότητα των υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και 
κάτω από το έδαφος κ.λπ. 

2 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι 
απόλυτα ενήμερος για τις συνθήκες εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και τις 
ενδεχόμενες δυσχέρειες και καθυστερήσεις από την παρέμβαση ΟΚΩ ή 
τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις κλπ. και έχει λάβει υπόψη ότι καμία 
απαίτηση σχετική με αποζημίωση θα του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, λόγω των ανωτέρω τοπικών συνθηκών ή δυσχερειών κυκλοφορίας 
και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί με τα υπάρχοντα 
διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία τα οποία 
συνιστούν μαζί με αυτή την Σ.Υ την βάση της προσφοράς του. 
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