
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ημερομηνία :23/5/2019  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                Αριθμ. Πρωτ: 14838                                                               
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ     

Τηλέφωνο: 2551064231, Φαξ: 2551064125 

Πληροφορίες: Τοπαλούδη Σοφία  

Email: sofiatop@alexpolis.gr 

                                                                

 

                                                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο       

                                             
                                                                      

 

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου 

ανυψωτικών  μηχανημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης  

      Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην έκδοση 

πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών  μηχανημάτων 

, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 744,00€ με 

ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2019 Τεχνική Περιγραφή . 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  24/05/2019. 

     

      Καλείστε μέχρι και την   30/05/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00 π.μ., 
να καταθέσετε την προσφορά σας στο γραφείο προμηθειών (105) του Δήμου 

Αλεξ/πολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

- Οικονομική Προσφορά. 

-  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) με 

το γνήσιο της υπογραφής, ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω 

λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 



δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 

αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η 

επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό 

σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι 

μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και της αριθμ. 46/2019 μελέτης , γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή 

μου σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ).   

γ. Φορολογική ενημερότητα 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

στ. Λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ) για τον ανάδοχο. 

ζ .Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 
 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Πληροφορίες: Ευφροσύνη Καλοπανά 
Τηλ: 2551064117 

ΕΡΓΟ: «Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου 
ανυψωτικών μηχανημάτων  του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης»   
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  46/2019 

 

 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
 

 
Θέμα:    «Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων  του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης»   
 
Προϋπολογισμός: 744,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που θα βαρύνει τον ΚΑ: 10.6261.001 
πίστωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. 
 
 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την έκδοση του 
απαραίτητου ‘Πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος’ για τα ανυψωτικά μηχανήματα  του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης.  

Η πιστοποίηση είναι προβλεπόμενη και επιβεβλημένη από το Νόμο όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην  ΥΑ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 
1186/Β/25.8.2003). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη έκδοσης και επίδειξης του του εν λόγω 
πιστοποιητικού,  έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. δIII) της  ΥΑ 27397/122/19.8.2013 
(ΦΕΚ 2062/Β/23.8.2013) όπως δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ, με την οποία δίνεται η δυνατότητα 
άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων και συγκεκριμένα η επιβολή χρηματικού ποσού 2.500,00€.  

Η διενέργεια του ελέγχου και η έκδοση του πιστοποιητικού πρέπει να γίνουν από 
διαπιστευμένο  Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου. Ο έλεγχος που θα διενεργηθεί είναι ο αρχικός 
έλεγχος τύπου ΑΑ. 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα για τα οποία θα διενεργηθεί επιθεώρηση, έλεγχος και έκδοση 
του απαραίτητου πιστοποιητικού είναι: 

1    ανυψωτικό αναβατόριο τύπου κολώνας 
2    ανυψωτικά καλαθοφόρα οχήματα  (μηχανήματα έργου) 
2    γερανοφόρα οχήματα 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι αυτά που φαίνονται στον 

κάτωθι πίνακα:  
 

ΤΥΠΟΣ Δικόλωνος ηλεκτρομηχανικός ανυψωτήρας 
αυτοκινήτων 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2500 kgr 

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 4 hp 



ΒΑΡΟΣ 7500 kgr 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 60 sec 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  Τριφασικός 380V – 50Hz 
 

ΤΥΠΟΣ Καλαθοφόρα οχήματα 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2500 kgr 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ME 40615 ME 49684 

 
 

ΤΥΠΟΣ Γερανοφόρα οχήματα 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2500 kgr 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ KHI 4044 KHY 5347 
 
 

    Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 744,00  € συμπ. ΦΠΑ 24% 

και θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 10.6261.001 πίστωσης προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2019. 
 
 
 
 
 

 Αλεξανδρούπολη, 22/4/2019                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
                 ΚΑΛΟΠΑΝΑ 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
                                                                                                                              ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 



ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Πληροφορίες: Ευφροσύνη Καλοπανά 
Τηλ: 2551064117 

ΕΡΓΟ: «Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου 
ανυψωτικών μηχανημάτων  του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης»   
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46/2019 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

 
 
          1. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ 

Έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου δικόλωνου ηλεκτρομηχανικού ανυψωτήρα 
Εργασίες για την έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου του ανυψωτικού μηχανήματος στο συνεργείο 
οχημάτων του Δήμου, από αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο φορέα, για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης – πιστότητας του  καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

        Τιμή ανά έτος (κατ’ αποκοπή) : 80,00 € 
 
 
            2. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ 

Έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου καλαθοφόρου οχήματος 
Εργασίες για την έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου του καλαθοφόρου οχήματος, από 
αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο φορέα, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης – πιστότητας του  
καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

        Τιμή ανά έτος (κατ’ αποκοπή) : 120,00 € 
 
                                         
           3. ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΟΣ 

Έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου γερανοφόρου οχήματος 
Εργασίες για την έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου του γερανοφόρου οχήματος, από 
αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο φορέα, για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης – πιστότητας του  
καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

        Τιμή ανά έτος (κατ’ αποκοπή) : 140,00 € 
                        
 
 
 
  
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Πληροφορίες: Ευφροσύνη Καλοπανά 
Τηλ: 2551064117 
 

 
ΕΡΓΟ: «Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου 
ανυψωτικών μηχανημάτων  του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης»  
  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  46/2019 

Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
 

ΜΠΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

        Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
Η συντάξασα 

 
 

Ευφροσύνη Καλοπανά 
Μηχ/γος  Μηχανικός Τ.Ε. 



 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 
 
 
 
 

 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Πληροφορίες: Ευφροσύνη Καλοπανά 
Τηλ: 2551064117 

ΕΡΓΟ: Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου 
ανυψωτικών μηχανημάτων  του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης»   

 
  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 46 /2019 

 
                                           
 
                                           ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

α/α  Μ/Μ ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ € ΔΑΠΑΝΗ € 

1 Έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου 
ανυψωτικού μηχανήματος 

τεμ.  ΣΥΝΤΑΣΣΟΝ  1 80,00 80,00 

2 Έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου 
καλαθοφόρου οχήματος 

τεμ.  ΣΥΝΤΑΣΣΟΝ 2 120,00 240,00 

3 Έκδοση Πιστοποιητικού ελέγχου 
γερανοφόρου οχήματος 

τεμ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝ 2 140,00 280,00 

      ΣΥΝΟΛΟ: 600,00 

Φ.Π.Α. 24%: 144,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ    ΔΑΠΑΝΗ: 744,00 

        Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
Η συντάξασα 

 
 

Ευφροσύνη Καλοπανά 
Μηχ/γος  Μηχανικός Τ.Ε. 

Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Αλεξ/πολη, 24/10/2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
 

ΜΠΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
 

ΜΠΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  



Με την παρούσα  προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών «Έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών 
μηχανημάτων  του Δήμου Αλεξανδρούπολη». 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Του N.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 To Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) Κλεισθένης I 

    με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η σύμβαση  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

δ. Το τιμολόγιο προσφοράς 

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

 

Άρθρο 5ο :  Δικαίωμα συμμετοχής –   Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

   

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φορείς Πιστοποίησης και Ελέγχου διαθέτουν την απαιτούμενη 

διαπίστευση. 

  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 

εργασίας. 

    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να επιλέξει υλικά με πιστοποιητικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και θα 

πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την παρούσα συγγραφή. 

   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει μέτρα 

για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο καθώς και για την παροχή πρώτων 

βοηθειών προς αυτούς και δεν δικαιολογείται για την άγνοια του χώρου. 

    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται προσωπικά και μόνο αυτός αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε 

ευθύνης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Αλεξανδρούπολης για τα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 



εργασίας ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού του για την καταβολή των 

εισφορών στους οικείους οργανισμούς και για την τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.  

     Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με τη 

σύμφωνη γνώμη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, για χρονικό διάστημα 3 μηνών. 

    Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας απορρεουσών 

υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.  

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

    Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 

 

 

Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 

και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 

απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 

οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 

ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 

υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 

και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοσμένος ανάλογα. 

 

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής και καμία αμφισβήτηση δεν είναι 

δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης.  

         
 
 

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 



   
  Η καταβολή του ποσού της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει συνολικά, με το παραστατικό που θα 

εκδόσει ο εντολοδόχος  και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής μετά την εκτέλεση της 

ενταλθείσας από την Υπηρεσία εργασίας που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και αφού 

βεβαιωθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσίας Δόμησης η καλή εκτέλεση αυτής και αφού 

γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.  

      Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 

την ημέρα της κατακύρωσης της ανάθεσης. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν 

από τον Ανάδοχο συνολικά, δηλαδή εργοδοτικές εισφορές και εισφορές ασφαλισμένων, βαρύνει τον 

ίδιο. 

 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

Ο Ανάδοχος της συντήρησης και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 

διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης 

που θα υπογραφεί. Οι τυχούσες διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

        

       
     
 
 
 

Όροι Χρήσης 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

        Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
Η συντάξασα 

 
 

Ευφροσύνη Καλοπανά 
Μηχ/γος  Μηχανικός Τ.Ε. 

Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Αλεξ/πολη, 22/4/2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
 

ΜΠΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

https://www.google.com/intl/el-GR_US/help/terms_maps.html

