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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
(ΕΙΔΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ) 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο  
 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού και 
αντιμετώπισης παγετού, για την χειμερινή περίοδο Δεκεμβρίου 2020-Απριλίου 
2021 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο, εντός της πόλης της Δεσκάτης, των Τοπικών 
Κοινοτήτων και των Οικισμών καθώς και την εξασφάλιση πρόσβασης σε 
κτηνοτροφικές μονάδες  του Δήμου Δεσκάτης. 
Ο αποχιονισμός περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, ελκυσμού 
ακινητοποιημένων οχημάτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία επί του 
Δημοτικού δικτύου, και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τμήμα 
από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό,  κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας. 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας και 
τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη. 
 Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού ανέρχεται στο 
ποσό των 24.527,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %) και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης. 
 
 
Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις 
 
 Η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 
3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του Ν. 3852/2010 (Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης).  
 
 

Άρθρο 3ο  
 
 Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά και όποτε προκύπτει ανάγκη 
αποχιονισμού. Λόγω του κλίματος που επικρατεί στην περιοχή του Δήμου 
Δεσκάτης, των χαμηλών θερμοκρασιών και του ορεινού όγκου, ορίζεται 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης η 30-04-2021.  
 

 
 
 
 



Άρθρο 4ο   
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   
Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον ανάδοχο μέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστημα από την παραλαβή της εργασίας και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το 
παραστατικό και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / 
δικαιολογητικά.  

  Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου με την υποβολή νομίμου παραστατικού από τον ανάδοχο 
για τη χρονική περίοδο παροχής των υπηρεσιών. 

Από κάθε παραστατικό του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών . 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού ανέρχεται στο 
ποσό των 24.527,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %) με 
πιστώσεις: 

 υπάρχουσα πίστωση 1.000,00 € στον Κ.Α. 30-6233.001 
προϋπολογισμού έτους 2020, για τη Δ.Ε. Δεσκάτης, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 
2021. 

  υπάρχουσα πίστωση 1.000,00 € στον Κ.Α. 30-6233.004 
προϋπολογισμού έτους 2020, για τη Δ.Ε. Χασίων, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 
2021. 
 

  
Άρθρο 5ο   

Οι  εργασίες της μίσθωσης μηχανημάτων κρίνονται απαραίτητες 
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

 Το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό καθώς και ο υπάρχων στόλος 
μηχανημάτων του Δήμου δεν επαρκεί για τον άμεσο και ταυτόχρονο 
αποχιονισμό του Καλλικρατικού Δήμου Δεσκάτης. 

 Την εξασφάλιση ασφαλούς μετακίνησης ασθενοφόρων, πυροσβεστικών 
οχημάτων κλπ σε όλο το Δημοτικό Οδικό Δίκτυο τόσο σε συνθήκες 
χιονόπτωσης όσο και σε συνθήκες παγετού. 

 Την ασφαλή μετακίνηση των λεωφορείων και ταξί μεταφοράς μαθητών 
τόσο σε συνθήκες χιονόπτωσης όσο και σε συνθήκες παγετού. 

  Την εξασφάλιση πρόσβασης σε κτηνοτρόφους, στις κτηνοτροφικές τους 
μονάδες. 
  

 
Άρθρο 6ο   
 

 Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα εκτελεστούν έντεχνα. 
 Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και 
λάβει τις σχετικές οδηγίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δεσκάτης. 



 Κάθε μη έντεχνη παροχή υπηρεσίας, βαρύνει τον ανάδοχο που 
υποχρεούται χωρίς αντίρρηση προβεί στην άμεση και έντεχνη αποκατάσταση 
της εργασίας, χωρίς επιπλέον δαπάνη,  από της ειδοποιήσεως. 
 
 

Άρθρο 7ο   
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς 
την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης που θα υπογράψει.  
  
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
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