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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

 

 

 

Αντικείµενο της µελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για τη χειµερινή περίοδο 

µέχρι 30-4-2015.  

Με την διεύρυνση των ορίων του ∆ήµου Αλµωπίας ο ∆ήµος είναι από τους µεγαλύτερους σε 

έκταση σε ολόκληρη τη χώρα, µε έντονο ανάγλυφο στον ορεινό όγκο, µεγάλο πλήθος και 

αποστάσεις Τοπικών Κοινοτήτων (42 χωριά). Το υπάρχων ανθρώπινο δυναµικό καθώς και ο 

υπάρχον στόλος µηχανηµάτων του ∆ήµου (ένα γκρέιντερ και ένας χειριστής γκρέιντερ) δεν 

επαρκεί για τον άµεσο και ταυτόχρονο αποχιονισµό του Καλλικρατικού ∆ήµου Αλµωπίας. 

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της Επιβλέπουσας υπηρεσίας και 

τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση µη απασχόλησης  του 

µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται αποζηµίωση. ∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα ούτε και 

έξοδα επιφυλακής. Προϋπόθεση απασχόλησης του µηχανήµατος αποτελεί η ύπαρξη άδειας 

κυκλοφορίας και η νόµιµη κυκλοφορία του. 

Υπεύθυνοι για τη νόµιµη κυκλοφορία είναι µόνο οι κάτοχοι των µηχανηµάτων έργου. Σε 

περίπτωση ζηµιών ή οιουδήποτε ατυχήµατος ο ιδιοκτήτης του µισθωµένου µηχανήµατος 

θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δε δικαιούται καµία αποζηµίωση. Επίσης σε περίπτωση 

ζηµιάς ή ατυχήµατος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος φέρει την αποκλειστική 

ευθύνη. 

Το µηχάνηµα θα πρέπει να είναι διαθέσιµο να επέµβει κατά τη διάρκεια του αποχιονισµού 

στην παρακάτω διαδροµή ένα(1) ενώ τις διαδροµές δύο(2) και τρία(3) αναλαµβάνει το γκρέιντερ 

του δήµου Αλµωπίας: 

 
 

 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 

Α/Α ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1 ∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 
(Από 140hp και άνω) 

1 
(ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

2 ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 
(Από 140hp και άνω) 

3 ΑΕΤΟΧΩΡΙ-ΝΟΤΙΑ-ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ-ΛΑΓΚΑ∆ΙΑ-
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 
(Από 140hp και άνω) 

1 
(Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ) 



 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ  ΓΑΙΩΝ 

 

1. Το µηχάνηµα να είναι χαρακτηρισµένο ως ∆ιαµορφωτής ή Ισοπεδωτής Γαιών στην άδεια 

Μ.Ε. 

2. Η ιπποδύµανη του κινητήρα του µηχανήµατος να είναι 140 ίππους(ΗΡ) και άνω 

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά πρέπει να αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρητά σε αυτή θα πρέπει να υποβληθεί µαζί µε την 

άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται στην 

άδεια. 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗ  ΓΑΙΩΝ 

1. Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης 

2. Περιστρεφόµενους φάρους(δύο εµπρός και ένας πίσω) 

3. Καλή κατάσταση ελαστικών 

4. Προβολείς εργασίας(εµπρός και πίσω) 

5. Αντιολισθητικές αλυσίδες 

6. Θερµαινόµενα φίλτρα πετρελαίου ‘η άλλο µέσο αποφυγής ψύξης του πετρελαίου 

7. Γιλέκο ασφαλείας φωσφορούχο 

 

Ισχύουσες διατάξεις  

Η διαδικασία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80 όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήµερα, του Ν.3463/2006( Νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων)και του Ν. 3852/10(Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης) 

καθώς και όλων των ισχυουσών  διατάξεων και νοµοθεσίας. 

 

Προϋπολογισµός 

Η εκτέλεση της εργασίας για αποχιονισµό και αντιµετώπιση παγετού, προϋπολογίστηκε στις 

4.974,04 € µε ΦΠΑ σύµφωνα µε την αρίθµ 22/2015 µελέτη που συντάχθηκε από το Τµήµα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αλµωπίας. Να σηµειωθεί εδώ ότι ο ∆ήµος δεν υποχρεούται 

στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της αρίθµ 

22/2015 µελέτης, παρά µόνο για όσες εργασίες κρίνονται απαραίτητες σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

Η δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµού του ∆ήµου Αλµωπίας οικονοµικού έτους 2015 

βαρύνοντας τον ΚΑ 30.6662.0029 

 

Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Η εργασία  αποχιονισµού   θα γίνει για τη διαδροµή ένα (1) που αναγράφεται στον πιο πάνω 

πίνακα. Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της Επιβλέπουσας      



Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν τµηµατικά και όποτε προκύπτει ανάγκη αποχιονισµού 

και αλατοδιανοµής. Λόγω του κλίµατος που επικρατεί στην περιοχή του ∆ήµου Αλµωπίας, των 

χαµηλών θερµοκρασιών και του ορεινού όγκου συµπεριλαµβανοµένου και του τµήµατος του 

Οδικού ∆ικτύου του Χιονοδροµικού Κέντρου Καιµάκατσαλάν, ορίζεται ηµεροµηνία λήξης της 

σύµβασης η 30-04-2015. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα και µε επιµέλεια. 

  

Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τις ώρες εργασίας οι οποίες θα βεβαιώνονται από τον 

επιβλέποντα. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µετά από την παραλαβή της εργασίας. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται, µετά την εκτέλεση της εργασίας, σε έκδοση του αντίστοιχου 

παραστατικού του οποίου η εξόφληση θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα από το ∆ήµο 

Αλµωπίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 

πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Στο 

χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. Ο 

∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να πληρώσει σε κάθε ανάδοχο τις ώρες που απασχολήθηκε κατά τη 

διάρκεια του αποχιονισµού. Σε περίπτωση µη απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν 

δικαιούται καµία αποζηµίωση. ∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση 

επιφυλακής.  

  

Χρόνος παράδοσης 

Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η 30-4-2015. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνονται 

περιοδικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου µετά από εντολή της Υπηρεσίας. Ο ∆ήµος δεν 

υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό 

της αρίθµ 22/2015 µελέτης, παρά µόνο για όσες εργασίες κρίνονται απαραίτητες σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 
Αριδαία 11/2/2015                           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               
 Η Προϊσταµένη                                                                                   

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Αριδαία11/2/2015  

H Συντάξας 

 
Λουµπουνάκη ∆ήµητρα 
ΤΕ Πολι τικός Μηχανικός 

     
ΚΕΤΙΚΙ∆ΟΥ ∆ΑΦΝΗ                                                

ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύµβασης,  

 

1.1Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

περαιωµένων υπηρεσιών όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ∆εν περιλαµβάνονται 

γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. 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 οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, 

εξαιρεσίµων, 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 

στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας 

σύµβασης. Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου στο έργο 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 το Τ.Σ.Α κλπ όλου του 

εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια και τους 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 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.  

1.1.3 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, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ.  

1.1.4 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 εκτέλεση των εργασιών, 

όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης της σύµβασης έτοιµα για 

λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε 

περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

1.1.5 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.  

1.1.6 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.  

1.1.7 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.  

1.1.8 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.  



1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το κονδύλιο για ΦΠΑ 

(23%).  

1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου.  

 

 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)  

 

Υποχρεωτικά Παρελκόµενα Μηχανήµατος  

Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή  

 

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, στο οδικό τµήµα που ορίζεται στη µελέτη, την τεχνική περιγραφή και θα 

συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ανάλογα µε τις 

υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π.,, του Αναδόχου 

υποχρεουµένου 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 µετά από εντολή της Υπηρεσίας (ύστερα από 

τις σχετικές προγνώσεις-ΕΜΥ, κλπ, εντολές της Πολιτικής Προστασίας κ.α) και περατώνεται 

αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.  

Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται η εκτέλεση των εργασιών αποχιονισµού, 

αλατοδιανοµής ή και των δύο.  

∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση µη 

απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. Οι εντολές της 

Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µόνο από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ∆ήµου Αλµωπίας. 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 και έντεχνη εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου.  

 

(Τιµή για 1 ώρα εργασίας διαµορφωτή γαιών (γκρέιντερ), περιλαµβανοµένων όλων των 

δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία,) 



 ∆ιαµορφωτής Γαιών (γκρέιντερ) ισχύος από 140 ΗΡ και άνω  

ΕΥΡΩ :     (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ  

                  (Αριθµητικά): 46,00 

 

 
Αριδαία 11/2/2015                           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               
 Η Προϊσταµένη                                                                                   

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
Αριδαία11/2/2015  

H Συντάξας 

 
Λουµπουνάκη ∆ήµητρα 
ΤΕ Πολι τικός Μηχανικός 

     
ΚΕΤΙΚΙ∆ΟΥ ∆ΑΦΝΗ                                                                    

ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ 

 


