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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ.Τ.Υ.
ΑΡ. ΜΕΛ. 87/2020

ΘΕΜΑ:
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2020»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.200,00 €

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑ Φ Η

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην ανάγκη
Α. Μίσθωσης δύο ισοπεδωτών γαιών (graider) για την εκτέλεση εργασιών ισοπέδωσης
χωματόδρομων των αγροτικών και δασικών δρόμων, προκειμένου να συντηρηθούν από φθορές
που προκαλούνται κυρίως από βροχοπτώσεις αλλά και γενικότερα από την χρήση τους.
Β. Μίσθωση ενός εκσκαφέα για την εκτέλεση έκτακτων εργασιών μετά από απρόβλεπτα
συμβάντα (θεομηνίες, νεροποντές κτλ) και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα ή βρίσκονται σε
σημεία που δεν μπορούν να προσεγγίσουν ή να εκτελέσουν σκαπτικά μηχανήματα του Δήμου,
λόγω μικρότερου μήκους του βραχίονα του κάδου εκσκαφής.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση των ημερών εργασίας. Σε περίπτωση που παρέλθει το 12μηνό
διάρκειας της σύμβασης και δεν έχουν ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα ημερομίσθια δεν
δικαιούται καμίας αποζημίωσης ο ανάδοχος. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2020
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ
Επειδή το σύνολο του δικτύου των χωματόδρομων είναι τεράστιο (εκτιμάται 800-1000 χλμ)
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί ο μοναδικός χειριστής ισοπεδωτή γαιών του
Δήμου στις αυξημένες ανάγκες ιδίως μετά από νεροποντές ή τις περιόδους αιχμής σε γεωργικές
εργασίες αλλά και την θερινή περίοδο για τους χωματόδρομους σε δασώδεις περιοχές, κρίνεται
απαραίτητη η μίσθωση δύο ισοπεδωτών γαιών. Η μίσθωση δύο μηχανημάτων δίνει τη δυνατότητα
ταυτόχρονης εργασίας σε περιόδους αιχμής.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
Η μίσθωση του εκσκαφέα κρίνεται σκόπιμη διότι ο Δήμος δεν διαθέτει ανάλογο μηχάνημα.
Τα σκαπτικά μηχανήματα του Δήμου (φορτωτής – εκσκαφέας) έχουν μικρότερο βραχίονα εκσκαφής
αλλά και μικρότερο κάδο εκσκαφής, με αποτέλεσμα η απόδοσης εκσκαφής αλλά και η προσέγγισή
σε ορισμένα σημεία παρέμβασης να είναι περιορισμένη ή αδύνατη.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση των ωρών εργασίας ανά ομάδα. Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2020.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό προσφέροντας οικονομική
προσφορά για το σύνολο ομάδων ή μεμονωμένα για κάθε ομάδα εργασίας όπως περιγράφεται
στον πίνακα προϋπολογισμού.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Με βάση το Π.Δ. 304/2000 και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 τα μηχανήματα έργων για να
χρησιμοποιούνται νόμιμα θα πρέπει να φέρουν τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας που
προβλέπονται από το άρθρο 90 του Ν2696/99, να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας τους
όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 του ανωτέρω νόμου, να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά
στοιχεία ασφάλισης όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 του κ.ν 489/76 όπως αυτό ισχύει και
τέλος να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά πληρωμής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας όπως αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν 2052/92.
Επίσης οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές
τους υποχρεώσεις. Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά και δικαιολογητικά, σε μορφή αντιγράφου, θα
πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά των ενδιαφερομένων.
Τα μηχανήματα με τους χειριστές τους θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να καλύψουν
τις ανάγκες που θα προκύψουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε εντός των ορίων του Δήμου Σερρών.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00 € με Φ.Π.Α.

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι, σε ένα φάκελο ξεχωριστά
για κάθε μηχάνημα:
1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του προσφερόμενου μηχανήματος.
2. Αντίγραφο της ασφάλειας του Μηχανήματος.
3. Αντίγραφο της άδειας χειριστή του μηχανήματος.
4. Βεβαίωση περί µη οφειλής τελών χρήσης
Εάν τα μηχανήματα δεν είναι ιδιοκτησία του συμμετέχοντος, θα προσκομισθεί ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ του συμμετέχοντος με τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, όπου θα αναφέρονται
επακριβώς τα στοιχεία του μηχανήματος, τα οποία θα είναι ακριβώς ίδια με την κατατεθειμένη
άδεια κυκλοφορίας, καθώς και ότι το μηχάνημα θα διατεθεί για τις εργασίες που ζητούνται από τον
Δήμο καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον Δήμο Σερρών.

Σέρρες 26/08/2020
Ο Συντάξας

Πουρπούρης Χρήστος
Πολιτικός Μηχ/κός
με Α.
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Σέρρες 26/08/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες 26/08/2020
Η Προϊσταμένη του
Ο Διευθυντής
Τμήματος Οικοδομικών έργων– Τεχνικών
Υπηρεσιών
έργων οδοποιίας – υδραυλικών Δήμου Σερρών
έργων και υπηρεσιών

Μαρινάκη Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχ/κος
με Α

Πάλλας Χρήστος
Ηλεκτρολόγος
Μηχ/κός
MSc με Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ:
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2020»

ΑΡ. ΜΕΛ. 87/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.200,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μίσθωση δύο ισοπεδωτών γαιών άνω των 130 ΗΡ,
με υδραυλικό σύστημα χειρισμού και μπροστινή
λεπίδα (μαχαίρι) για μπροστινή προώθηση.
Μίσθωση ελαστιχοφόρου ή ερπυστριοφόρου
εκσκαφέα (περιστρεφόμενου) άνω των 110 ΗΡ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ

Σύνολο
ημερομισθίων

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ημερομίσθια

250

290,00

ημερομίσθια

25

Ο Συντάξας

Πουρπούρης Χρήστος
Πολιτικός Μηχ/κός
με Α.

72.500,00

300,00
7.500,00
ΔΑΠΑΝΗ

Σέρρες 26/08/2020

ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ 24%

80.000,00
19.200,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

99.200,00

Σέρρες 26/08/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες 26/08/2020
Η Προϊσταμένη του
Ο Διευθυντής
Τμήματος Οικοδομικών έργων– Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
έργων οδοποιίας – υδραυλικών Σερρών
έργων και υπηρεσιών

Μαρινάκη Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχ/κος
με Α

Πάλλας Χρήστος
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός MSc
με Α.
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ΘΕΜΑ:
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2020 »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ. 87 /2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.200,00 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μίσθωση ισοπεδωτή γαιών ισχύς άνω των 130 HP
Η παρούσα μίσθωση αφορά δύο ισοπεδωτές γαιών. Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος
με τα καύσιμα, τη μεταφορά του στο χώρο εργασίας, την μισθολογική δαπάνη με τις ασφαλιστικές εισφορές
του χειριστή, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες ισοπέδωσης του χωμάτινου
δικτύου δρόμων στα διοικητικά όρια του Δήμου.
Δαπάνη ανά ημέρα 8άωρης εργασίας : Διακόσια ενενήντα ευρώ (290,00€)
Μίσθωση ελαστιχοφόρου ή ερπυστριοφόρου περιστρεφόμενου εκσκαφέα ισχύς άνω των 110 HP
Η παρούσα μίσθωση αφορά έναν ελαστιχοφόρο ή ερπυστριοφόρου περιστρεφόμενο εκσκαφέα.
Περιλαμβάνεται η λειτουργία του μηχανήματος με τα καύσιμα, τη μεταφορά του στο χώρο εργασίας, την
μισθολογική δαπάνη με τις ασφαλιστικές εισφορές του χειριστή, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν
αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εκσκαφών. Το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί
για εργασίες εκσκαφών και φόρτωσης χωματισμών στα διοικητικά όρια του Δήμου όπου κληθεί να
παρέμβει.
Δαπάνη ανά ημέρα 8άωρης εργασίας : Τριακόσια ευρώ (300,00€)

Σέρρες 26/08/2020
Ο Συντάξας

Πουρπούρης Χρήστος
Πολιτικός Μηχ/κός
με Α.

-5-

Σέρρες 26/08/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες 26/08/2020
Η Προϊσταμένη του
Ο Διευθυντής
Τμήματος Οικοδομικών έργων– Τεχνικών
Υπηρεσιών
έργων οδοποιίας – υδραυλικών Δήμου Σερρών
έργων και υπηρεσιών

Μαρινάκη Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχ/κος
με Α

Πάλλας Χρήστος
Ηλεκτρολόγος
Μηχ/κός
MSc με Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ:
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2020»

ΑΡ. ΜΕΛ. 87/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 99.200,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την μίσθωση δύο ισοπεδωτών γαιών για 12
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με τους χειριστές τους από τον ανάδοχο .
Τα συμβατικά στοιχεία της μίσθωσης κατά σειρά ισχύος είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η διακήρυξη
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Το τιμολόγιο της μελέτης
Ο προϋπολογισμός της μελέτης
Η Τεχνική περιγραφή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι
α) ώστε τα μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις απαραίτητες και νόμιμες άδειες,
β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές
διατάξεις καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που
θα χρησιμοποιηθεί και
γ) για οποιοδήποτε ατύχημα μηχανήματος, προσωπικού ή και τρίτων.
Όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύουν τα κατωτέρω:
Η ειδοποίηση από την υπηρεσία (τηλεφωνικά ή εγγράφως με τηλεμοιότυπο ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο) για την εγκατάσταση των μηχανημάτων και προσωπικού στον χώρο εκτέλεσης των
εργασιών θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών.
Για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης οι ώρες πραγματικής εργασίας ανά ημέρα
θα είναι οκτώ (8).
Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας
της πλημμελούς σήμανσής του στο χώρο εργασίας αν απαιτείται.
Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείμενους νόμους και
την παρούσα, οφείλει κατά τη διάρκεια της σύμβασης να λάβει μέτρα για την πρόληψη
ατυχημάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων βοηθειών για το
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. Οφείλει επίσης να συμμορφώνεται με όλους τους επιτόπιους
σχετικούς κανονισμούς και τις αστυνομικές διατάξεις.
Ο Ανάδοχος πρέπει να πραγματοποιήσει πλήρη προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων,
καθορισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών ασφάλειας και προστασίας καθώς και εκτίμηση της
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υπάρχουσας κατάστασης ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες
περαιτέρω ενέργειες πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας αποκατάστασης.
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η
λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών.
Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική
Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς
κανονισμό πρόληψης ατυχημάτων.
Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το ΙΚΑ, και τους άλλους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των μισθών και
ημερομισθίων του προσλαμβανόμενου από αυτόν χειριστή (που διαθέτει την αντίστοιχη άδεια
χειριστή) και κάθε είδους απασχολούμενου στο παρών αντικείμενο προσωπικού και βαρύνουν τον
εργοδότη, να μεριμνά κατά τη μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε
είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόμενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε
κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην
καταβολή τους, με δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Για την πληρωμή του
Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για μη
οφειλή προς αυτό.
Οι δαπάνες που αναφέρονται κατωτέρω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς. Σύμφωνα με τα
ανωτέρω, στην τιμή της προσφοράς, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα
κάτωθι:.
 Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του
αντικειμένου, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η
επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή
του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω
επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς
επί τόπου και επιστροφής μηχανημάτων.
 Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων .
 Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων
που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια του αντικειμένου.
 Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του
προσωπικού του Αναδόχου.
 Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του Αναδόχου
και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους.
 Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης
φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο
εκτέλεσης των εργασιών
 Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του αντικειμένου και
γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά
 Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση,
αντικατάσταση και συντήρηση των απαιτούμενων αντανακλαστικών πινακίδων και
σημάτων, φανών κ.λ.π., όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π.
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σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών που
εγκρίθηκαν με τις 8Μ5/30058/1983 και 8Μ/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
(ΦΕΚ 1218/83 & 5898/80), όπως αυτές ισχύουν σήμερα,
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που θα συμβεί.
Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν,
κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα)
είναι αδύνατον ακόμη και με τα μέτρα σύνεσης και επιμελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν,
όπως θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαμποτάζ), πόλεμοι,
επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους,
νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και
απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών και παρόμοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθμό
που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναμία συνέχισης των εργασιών του έργου.
Εντούτοις η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης
προσωπικού, ρητά συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο τα ημερομήσθια που έχουν
εκτελεσθεί μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας και τις σταλίες μηχανημάτων και προσωπικού για
όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας. Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει
αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών,
οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζημιές στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ) και να
λειτουργήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΠΔ 118/07.
Για την υπογραφή της σύμβασης, η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία ανέρχεται σε ποσό ύψους ίσου με ποσοστό πέντε
τοις εκατό αξίας (5%) επί του συνολικού ποσού της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται όταν ολοκληρωθεί το σύνολο
του αντικειμένου της σύμβασης.
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών ύστερα από
την έκδοση σχετικού παραστατικού του αναδόχου και ανάλογα με την υλοποίηση της σύμβασης η
οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

Σέρρες 26/08/2020
Ο Συντάξας

Πουρπούρης Χρήστος
Πολιτικός Μηχ/κός
με Α.

Σέρρες 26/08/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σέρρες 26/08/2020
Η Προϊσταμένη του
Ο Διευθυντής
Τμήματος Οικοδομικών έργων– Τεχνικών
Υπηρεσιών
έργων οδοποιίας – υδραυλικών Δήμου Σερρών
έργων και υπηρεσιών

Μαρινάκη Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχ/κος
με Α

Πάλλας Χρήστος
Ηλεκτρολόγος
Μηχ/κός
MSc με Α.
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