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Ομάδα  Χωματουργικά 

1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1) 1.1 ΟΙΚ2269Α m 50,00 1,00 50,00 

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2) 1.2 ΟΔΟ1123Α m3 250,00 2,80 700,00 

Άθροισμα ομάδας   Χωματουργικά   750,00
Ομάδα  Τεχνικά έργα 

1
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ 
με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 
(ΟΔΟΒ29.2.1)

2.1 ΟΔΟ2531 m3 30,00 86,50 2.595,00 

2

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 
γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.2)

2.2 ΟΔΟ2532 m3 10,00 104,00 1.040,00 

3 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟΒ51) 2.3 ΟΔΟ2921 m 250,00 9,60 2.400,00 

4 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (ΟΙΚ38.20.2) 2.4 ΟΙΚ3873 Kgr 360,00 1,00 360,00 

5 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, 
ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ (ΟΔΟΒ52) 2.5 ΟΔΟ2922 m2 30,00 13,80 414,00 

Άθροισμα ομάδας   Τεχνικά έργα   6.809,00
Ομάδα  Οδοστρωσία 

1 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΟΔΟΓ6) 3.1 ΟΔΟ3231 m2 720,00 0,41 295,20 

2 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους (ΟΔΟΓ2.1) 3.2 ΟΔΟ3211Β m3 90,00 12,55 1.129,50 

3 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 3.3 ΟΔΟ3121Β m3 60,00 12,64 758,40 

Άθροισμα ομάδας   Οδοστρωσία   2.183,10
Ομάδα  Ασφαλτικά 

1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(ΟΔΟΔ3) 4.1 ΟΔΟ4110 m2 1.300,00 1,20 1.560,00 

2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 4.2 ΟΔΟ4120 m2 2.180,00 0,45 981,00 



3
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ 
ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
(ΟΔΟΔ6)

4.3 ΟΔΟ4421Β tn 162,00 89,50 14.499,00 

4

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)

4.4 ΟΔΟ4521Β m2 1.300,00 7,81 10.153,00 

Άθροισμα ομάδας   Ασφαλτικά   27.193,00

Αθροισμα εργασιών 36.935,10
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 6.648,32

Σύνολο 43.583,42
Απρόβλεπτα  15 % 6.537.51

Αναθεωρήσεις 2.001.02
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς 

ΦΠΑ
52.121,95

Φ.Π.Α.   23 % 11.988,05
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 64.110,00

Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64.110,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

(Τύπος  Β)

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18 και 2004/171

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  09-05-2013

1   Έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών είναι  (για τη διετία 2008-2009) όσα δεν έχουν προϋπολογισμό άνω  
των 5.150.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισμός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιμοποιείται ο 
τύπος Α.
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Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του  

 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»

Προϋπολογισμού 64.110,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 

ως άνω έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 2

1.1 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν.  ΔΡΑΜΑΣ 3

1.3 Προϊστάμενη  Αρχή  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ή  η  Οικονομική  Επιτροπή   Δήμου 
Παρανεστίου, των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται από τον Ν.3852/2010  που έχει 
έδρα το Παρανέστι   Δράμας.

4

Οδός : ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
Ταχ.Κωδ. : 66 035  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ  ΔΡΑΜΑΣ
Τηλ. : 2524 350100
Telefax : 2521 090439
E-mail5 : texnikinikifor@yahoo.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα 
ένδικα  μέσα  (τα  προβλεπόμενα  από  τις  κείμενες  διατάξεις  κατά  το  στάδιο  δημοπράτησης  του 
έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.  

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι  το  Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Παρανεστίου

                   Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στις    - 0 - 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ . (λήξη 
προσφορών)  στο κτίριο του Δημοτικού καταστήματος  Παρανεστίου  ( 66035)  6

1.5 - «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του 
νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. 

- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε  Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά 
στην παρούσα δημοπρασία.

- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με 
τον κύριο του έργου. 

- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι 
το  Τιμολόγιο  Μελέτης  της  υπηρεσίας  με  τις  τιμές  μονάδος  μειωμένες  κατά  το  ποσοστό 
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.

- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

2   Το  νομικό πρόσωπο   για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται  το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α Ν. 3669/08  
(ΚΔΕ), π.χ. το Δημόσιο, ο Δήμος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δημοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το  
Δημόσιο,   να  γίνεται  ειδικότερος  προσδιορισμός   (π.χ.  Ελληνικό  Δημόσιο/Υπουργείο  ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε.  /Διεύθυνση  Οδικών  
έργων (Δ1)) ή Ελληνικό Δημόσιο/Περιφέρεια Πελοποννήσου/Δ.Δ.Ε. κ.ο.κ. 

3      Η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα  
Υπηρεσία.

4   Επισημαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή στα έργα τους είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή εκτός  
ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5 π.δ. 171/87,  σε συνδυασμό με ν.  
3463/06 (ΔΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε συνδυασμό με παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριμένο έργο.  

5    Εφόσον υπάρχει.

6     Π.χ. στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου …………… .



1.6 Αν η Δ.Υ.  ή  Π.Α.  μεταστεγαστούν  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα  
τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από  
το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε ακυρότητα ή  
άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της  
υπόψη σύμβασης.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

2.1 Τα τεύχη  δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 
διατίθενται από τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που στεγάζονται στο κτίριο του  
πρώην  δημοτικού  καταστήματος  Νικηφόρου   και   από  την  ηλεκτρονική  σελίδα  του  Δήμου 
Παρανεστίου (www.paranesti.gr  ). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς7, που θα συμπληρωθεί 
από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
που στεγάζεται  στο  κτίριο  του πρώην Δημαρχείου  Νικηφόρου  (πληροφορίες Καρακασίδου  
Μαρία Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος  :  τηλ 25213 52316-17-20 και 2524 350100)
Τα  στοιχεία  αυτά  χορηγούνται  στους  ενδιαφερόμενους  από  την  αρχή  που  διεξάγει  το 
διαγωνισμό μέχρι  και  την προηγούμενη  Πέμπτη  και  αν  αυτή  είναι  αργία,  την προηγούμενη  
εργάσιμη  8.  Εφόσον  ζητηθούν  εμπρόθεσμα  χορηγούνται  το  αργότερο  εντός  της  επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών,  
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ, 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.  

2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση 
των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής  
που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι  από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και  τα κράτη που έχουν  
κυρώσει  τη  σύμβαση  του  Π.Ο.Ε.  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  
παραπάνω  στοιχεία  και  ταχυδρομικά,  εφόσον  τα  ζητήσουν  έγκαιρα  και  εμβάσουν,  κατόπιν  
συνεννόησης με  την υπηρεσία  που διεξάγει  το  διαγωνισμό,  πέραν της  αναφερομένης  στην 
παράγραφο  2.1  δαπάνης  και  τη  δαπάνη  της  ταχυδρομικής  αποστολής  τους.  Η  υπηρεσία 
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς  αλληλογραφίας  και  χωρίς  να  φέρει  ευθύνη  για  την  έγκαιρη  άφιξή  τους  στον  
ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις  έγκυρης  και  παραδεκτής  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  –  Τρόπος  υποβολής  φακέλου 
προσφοράς

3.1 Για την  έγκυρη και παραδεκτή  συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της προσφοράς 
τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. 

3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται  σε δύο ξεχωριστούς φακέλους,  το φάκελο 
των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  το  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς.  Οι  φάκελοι  
αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση 
(οδός,  αριθμός,  Τ.Κ.,  πόλη,  τηλέφωνο,  fax και  ενδεχομένως,  εφόσον  υπάρχει,  e-mail)  του 
προσφέροντος/Διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας.  
Ο  ένας  φάκελος  περιέχει  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  (με  την  ένδειξη  στο  εξωτερικό  του  
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με 
την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).

                  Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την 

7      Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και ανάλογα 
με το σύστημα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), είναι  
προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγματος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική. 

8   Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα.  Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1  του Ν.  
3669/08 (ΚΔΕ), η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη. 

8

http://www.paranesti.gr/


κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
                  Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 

αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό. 

 
3. 3 Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς  ιδιοχείρως στην 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του  Ν.  3669/08 
(ΚΔΕ).  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζόμενου: 

• σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, 
• σε  περίπτωση  μεμονωμένης  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε. ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος   εταίρος της Εργ.Επ., 
• σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω διαχειριστής της,  
• σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ., 
• Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  είτε  α) ο  κοινός 

εκπρόσωπος  (που  πρέπει  να  είναι  ένας  εκ  των  κοινοπρακτούντων  ,  διορισμένος  με 
συμβολαιογραφικό   πληρεξούσιο)  των  κοινοπρακτουσών  Εργ.Επ. είτε  β)  όλοι  οι 
κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά 
τα παραπάνω. 

Απαγορεύεται η  εκπροσώπηση δύο  ή περισσότερων  διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο.

3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 
κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να  
υποβάλλουν την προσφορά τους  και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν 
έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλό της.

 3.5      Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες   και επιστρέφονται χωρίς 
να  ανοιχτούν.  Η  ανεπιφύλακτη  παραλαβή  της  προσφοράς  από  τον  εκπροθέσμως 
υποβάλλοντα  τεκμαίρεται  ως  αποδοχή  του  αποκλεισμού  και  παραίτηση  από  το  δικαίωμα 
δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν ο ενδιαφερόμενος  διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει  ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. 
ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται 
και  ανοίγεται   με  τις  υπόλοιπες  προσφορές.  Η  Ε.Δ.  σημειώνει  στο  πρακτικό  της  στην 
περίπτωση  αυτή  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  (ακριβή  ώρα   που  περιήλθε  η  προσφορά  στην 
κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. 
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η  
προσφορά είναι απαράδεκτη.  

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών

4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα 
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 
προσφορών,  παραλαμβάνονται  οι  φάκελοι  προσφοράς,  που  κατατίθενται  ενώπιόν  της  και 
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ),  δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου,  
περιμένει  λίγα  λεπτά  (2-3)  και  κηρύσσει  τη  λήξη  της  παραλαβής.  Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί  
ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα 
και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο)  
και,  σε  καταφατική  περίπτωση,  μεταβαίνει  μέλος  της,  κατ’  εντολή  του  προέδρου  της  και 
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον 
έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  την  αποσφράγιση  και  τον  έλεγχο  των  οικονομικών 
προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ημεδαπή επιχείρηση, η Επιτροπή 



Διαγωνισμού  καταγράφει (με  βάση  το  επιδεικνυόμενο  σχετικό  έγγραφο)   τα  στοιχεία  του 
προσώπου  που  τον  υποβάλλει (τουλάχιστον ονοματεπώνυμο  και  αριθμό  ταυτότητας  ή 
συναφούς  εγγράφου  που  πιστοποιεί  την  ταυτότητά  του).  Τέτοια  καταγραφή  δεν  γίνεται  σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς. 
Σε περίπτωση που  η νομιμοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου  αμφισβητείται, ο 
φάκελος παραλαμβάνεται και η τελική απόφαση λαμβάνεται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, μετά το άνοιγμα και την καταγραφή των οικονομικών προσφορών.
 
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η οποία 
καταγράφει στο  πρακτικό  τα  έγγραφα και  δικαιολογητικά  που περιέχονται  στο  φάκελο  (χωρίς 
ταυτόχρονα να ελέγχει  το νομότυπο και την πληρότητά τους), μονογράφονται τα έγγραφα αυτά, 
ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την  επιστρέφει αμέσως, αφού 
πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη 
επικυρωμένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής 
(όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος -  μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος  
που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις). 
Στη συνέχεια  αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες 
οι  οικονομικές  προσφορές  καταχωρούνται,  μετά  από  λογιστικό  έλεγχο  και  τις  τυχόν  αναγκαίες 
διορθώσεις9,  σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά),  ο 
οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.

ε)  Κατόπιν η Ε.Δ., ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 
διαπιστώνει  α) αν το πρόσωπο που  κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό έχει το σχετικό δικαίωμα σύμφωνα με την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την έγκυρη 
συμμετοχή των διαγωνιζομένων, γ) το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση 
τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. 

στ)  Στη συνέχεια  η  Ε.Δ.  ελέγχει  το  παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα 
υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την  πληρότητα των υπογραφών και 
μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), στην 
Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζόμενων και παρακρατεί τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 
6  της  παρούσας,  τα  οποία  ο  Πρόεδρος  διαγράφει θέτοντας  επ’  αυτών  τη  σχετική  σφραγίδα 
διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης 
του  Εντύπου  Οικονομικής  Προσφοράς  των  διαγωνιζόμενων,  η  αριθμητική  και  η  ολόγραφη 
αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.10 

ζ) Για την εφαρμογή του  ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ.) η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.Δ., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από τους διαγωνιζόμενους, 
η Ε.Δ. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα Δαπανών κατά την 
προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.  
κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), θα πρέπει να υπολογίζεται με την 
αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. Σημειώνεται ότι τα όρια ομαλότητας δε 
στρογγυλοποιούνται.

η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον 
έλεγχο  τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζομένων,  ακολουθώντας  τη σειρά μειοδοσίας.  Ο 
έλεγχος  των  υπόλοιπων  προσφορών μπορεί  στην  περίπτωση  αυτή  να  συνεχιστεί  τις  αμέσως 
επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και 

9     Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλμένη κατάταξη   των διαγωνιζόμενων στη σειρά με την  
οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.

10    Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), αν το σύστημα προσφοράς είναι του  άρθρου 6. Εφόσον 
επιλέχθηκε από την Π.Α.  το σύστημα του  άρθρου 5 του  Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), (ενιαία έκπτωση)  ελέγχεται  η αριθμητική και  η ολόγραφη  
αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της Διακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές, ανάλογα με το σύστημα 
δημοπράτησης που εφαρμόζεται.  Επίσης αν έχει  επιλεγεί  το σύστημα υποβολής  προσφορών του άρθρου 7  ή του άρθρου 9 του  Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ), να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τεύχος της Διακήρυξης.
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οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή 
της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ.

θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις  
προσφορές  που κρίνει  αιτιολογημένα  απαράδεκτες  (με  αναγραφή στο  Πρακτικό)  και  καταρτίζει  
πίνακα  των  διαγωνιζομένων,  που  οι  προσφορές  τους  κρίθηκαν  παραδεκτές.  Ακολουθεί 
ανακοίνωση  του  Προέδρου  της  Ε.Δ.,  σε  πίνακα  της  υπηρεσίας,  στην  οποία  διεξάγονται  οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να 
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε 
(5)  ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ημέρα και  ώρα της ανάρτησης συντάσσεται 
αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα 
τα μέλη της. Η πενθήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης 
ημέρα. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα 
που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων 
των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι 
ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 
που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο 
της Ε.Δ. 

ι)  Αν  δεν  υποβληθούν  ενστάσεις κατά  του  πρακτικού,  η  Ε.Δ.  ολοκληρώνει  το  έργο  της  και 
υποβάλλει  το  πρακτικό για το  αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή,  η οποία 
εγκρίνει  το  αποτέλεσμα  και  κατακυρώνει  στο  μειοδότη,  επιφυλασσομένων  των  διατάξεων  του 
άρθρου 27 του  Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Αν  υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των  
φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί  
των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η 
απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.

4.2            Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης   

α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  27  του  Ν.  3669/08  (ΚΔΕ)11.  Αν,  μετά  την 
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 
διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. 
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο 
που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος (κατακύρωσης)  κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους 
εκτός του μειοδότη. Μετά προσκαλείται ο μειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 
3669/08  (ΚΔΕ), να  προσκομίσει  μέσα  σε  προθεσμία  τουλάχιστον  δέκα  (10)  ημερών  ή  και 
περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο 
(εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των 
παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει  
ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκομισθέντων12,  καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 
(πιστοποιητικά  έναντι  των  οποίων  υποβλήθηκε  υπεύθυνη  δήλωση)  και  παρ.  24.1.5  (περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών). 
Σε  κάθε  περίπτωση  (ακόμα  δηλαδή  κι  αν  ισχύει  το  αρχικώς  προσκομισθέν  ή  η  Ενημερότητα 
Πτυχίου)  προσκομίζεται  νέο  πιστοποιητικό  περί    μη  κήρυξης  σε  πτώχευση  ,  εκκαθάριση,   
αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. 
Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
αν από την Ενημερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκομίστηκε στο διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά 
την  ημέρα  του  διαγωνισμού  ή  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  του 
αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της. 
Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά 
και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα  του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη 
δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι  
προϋποθέσεις  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  κοινοποιείται  η  εγκριτική  του  αποτελέσματος  του 

11  Υπογραμμίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισμού λόγω μη  
ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου του οικείου Υπουργείου ή της Περιφέρειας.

12  Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν για επανέλεγχο 
τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)



διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της 
σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ν.  3669/08 προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται 
από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.

β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα  
(μετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι  
απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την 
απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά 
σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία 
με  τους  ίδιους  όρους  και  προϋποθέσεις  και  ούτω  καθ΄  εξής.  Η  Προϊσταμένη  Αρχή  είναι  
υποχρεωμένη  να  γνωστοποιήσει  στο  δεύτερο  μειοδότη  την  έκβαση  του  επανελέγχου  των 
δικαιολογητικών  του  πρώτου  μειοδότη,  πριν  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  έγκρισης  του 
αποτελέσματος στο μειοδότη. 

γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται  
κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 27 του  Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους 
ταχυδρομικώς  με  απόδειξη  ή  με  fax,  κατά  την  κρίση  της  υπηρεσίας.  Αν  η  ισχύς  της 
προσφοράς του  μειοδότη  έχει  λήξει  και  δε  συμφωνεί  στην  παράταση  ισχύος  της,  προς  το 
σκοπό σύναψης της  σύμβασης,  η  Προϊσταμένη  Αρχή απευθύνεται  στο  δεύτερο κατά σειρά 
μειοδότη,  στον  οποίο  κατακυρώνει  το  διαγωνισμό,  αν  αυτός  συμφωνεί  στην  παράταση και  
ούτω καθεξής.

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη

5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 –  
10) και 39 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι  
τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 
σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες,  που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και  οι  

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί  
τροποποίησης των μελετών του έργου. 

10.Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί  
από την Υπηρεσία.

5.3 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:
(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία

6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι  η  Ελληνική  και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και  κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι  συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόμιμη  ελληνική  μετάφραση.  Επικρατούσα  διατύπωση  είναι  πάντοτε  η  Ελληνική.  Οι  τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 

6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει,  επί 
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας 
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της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84),  ώστε να πιστοποιείται  η γνησιότητά 
τους.  Η  μετάφραση  των  εγγράφων  αυτών  γίνεται  είτε  από  Έλληνα  δικηγόρο  είτε  από  το 
αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

6.3 Οι  έγγραφες  και  προφορικές  συνεννοήσεις  μεταξύ  των  υπηρεσιών  που  εμπλέκονται  στην 
ανάθεση  και  εκτέλεση  του  έργου,  των  υποψηφίων,  των  διαγωνιζομένων  και  του  αναδόχου  
διεξάγονται  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  διευκολύνει  την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται  
οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων13:

7.1 Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
                    έργων» (ΚΔΕ).  

7.3 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και
 Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ.  Α’ 

137/24-8-93)

7.4 Ο Ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη συμβάσεων

7.5 Ο Ν.  3852/2010  Νέα  «Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης »

7.6 Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες  κανονιστικές  πράξεις  (εφόσον  δεν 
περιλαμβάνονται  στην  κωδικοποίηση),  καθώς  και  λοιπές  διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  του προγράμματος  ΣΑΤΑ 2013 και  υπόκειται  στις 
κρατήσεις14 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του 
άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 15

8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π.  
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και (ενδεχομένως) 
το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, 
αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  λάβει  

13  Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις  
υποσημειώσεις  της  διακήρυξης),  μπορούν  να  προστίθενται  και  να  περιλαμβάνονται,  μόνο  εφόσον  είναι  απόλυτα  συμβατές με  την 
ισχύουσα νομοθεσία.

14     Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα  με το φορέα εκτέλεσης του έργου. 

15   Όταν το έργο συγχρηματοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη.



πλήρη  γνώση  αυτής  της  διακήρυξης  και  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  και  γνωρίζει  
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

14



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

11.1Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:  
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ»

11.2Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε  50.000,00  Ευρώ και 
αναλύεται σε 16:

o Δαπάνη Εργασιών : 36.935,10
o Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18 % : 6.648,32
o Απρόβλεπτα

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)

: 6.537,51

o Αναθεώρηση : 2.001,02
o Απολογιστικά 
o Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23 %) : 11.988,05

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ  
11.3Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
προβλέπονται οι ασφαλτοστρώσεις υφιστάμενων οδών στα παρακάτω σημεία:

• Κεντρική οδό προς εκκλησία έμπροσθεν οικία  παπά, επιφάνειας περίπου 180τ.μ. όπου θα εφαρμοσθεί 
ασφαλτική συγκολλητική και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση.

• Κεντρική  οδό εισόδου έμπροσθεν ανοιχτής δεξαμενής, κατασκευή κρασπέδων με ρείθρο  και 
πλακόστρωση πεζοδρομίου.

• Εθνική οδο Ν14 και οδός έμπροσθεν οικία  Παμπουκίδη  μήκους περίπου 180 μ και πλάτους 4,00μ. όπου 
θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές στην αρχή της οδού, βάση με 3Α σε όλο το μήκος της οδού. 
Κατασκευή κρασπέδων με το ρείθρο τους εκατέρωθεν της οδού σε συνολικό μήκος 230 μ.μ. Ασφαλτική 
προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε πλάτος οδού 4,00μ. 

• οδός Έμπροσθεν   οικίας Βογιατζόγλου, οικίας Βασίλογλου, οικίας Σαμσαλάκη, κατασκευή μικρού τοιχίου 
για την αντ/ξη των κρασπέδων, ασφαλτική συγκολλητική και  ισοπεδωτική στρώση σε επιφάνεια 
περίπου 1000τ.μ.

• οδός μεταξύ Σ. Σταθμού και Εθνικής οδού παραπλεύρως σταδίου  θα εφαρμοσθεί ασφαλτική 
ισοπεδωτική και ισοπεδωτική στρώση σε επιφάνεια περίπου 1000τ.μ. 

• οδός μεταξύ Ε.Ο. και οικία Κουρόγλου θα εφαρμοσθεί βάση με 3Α ασφαλτική προεπάλειψη και στρώση 
κυκλοφορίας σε επιφάνεια περίπου 600 τ.μ.   

Επισημαίνεται ότι,  για  λόγους  διαφάνειας  και  ίσης  μεταχείρισης  αυτών  που  συμμετέχουν  στο 
διαγωνισμό,  αλλά και  συμμόρφωσης  προς τις  επιταγές  της  Κοινοτικής  νομοθεσίας  και 
νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό 
και  οικονομικό  αντικείμενο  των  δημοπρατούμενων  έργων δεν  πρέπει  να  μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, 
μόνο  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  που  αναφέρονται  ρητά  στην  Ειδική  Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και  εφόσον  η  μεταβολή  δεν  προκύπτει  από  ατέλειες  και  ελλείψεις  της 
μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. 
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας  (άρθρο  57  παρ.  4  Ν.  3669/08 (ΚΔΕ),  εφόσον η  δυνατότητα  χρησιμοποίησής  τους 
αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: 

16   Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών.



• να  προκαλείται  αλλαγή  του  «βασικού  σχεδίου» της  αρχικής  σύμβασης,  όπως  αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, 

• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης, 

• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, 

• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, 

• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή  νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν 
αποτελέσει  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  του  έργου  (π.χ.  για  το  μητρώο  έργου,  απολογιστικές 
εργασίες, κλπ).

• Υπό  την  προϋπόθεση  εφαρμογής  των  προαναφερθέντων  περιορισμών,  επιτρέπεται  η 
χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών 
στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:

• με  περιορισμό  της  μεταβολής  (αύξησης  ή  μείωσης)  της  συμβατικής  δαπάνης  μιας  «ομάδας 
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και   ταυτόχρονα  

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη 
«ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.

Οι ως άνω ποσοτικοί  περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται  μόνο μειώσεις 
ποσοτήτων  (και  οικονομικού  αντικειμένου)  μιας  σύμβασης  (στο  πλαίσιο  των  προβλέψεων  του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου),  χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την 
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία   εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (90) ημερολογιακές ημέρες ή 3 μήνες 
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης17. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες      18       του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

13.1 Η  επιλογή  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  την  «ανοικτή  δημοπρασία»  της  περ.  α)  του  
άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

 
13.2 Η  οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζομένων,  θα  υποβληθεί  με  το  σύστημα  επιμέρους 

ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 19. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 1003 ΕΥΡΩ. Οι 
εγγυητικές  επιστολές  απευθύνονται  είτε  στην  υπηρεσία  που  διεξάγει  το  διαγωνισμό,  είτε  στο  φορέα 

17   Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών.

18  Η παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.  
3669/08 (ΚΔΕ), μόνο αν στην ΕΣΥ ρυθμίζεται το θέμα του τρόπου επιβολής.

19     Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), αλλά και των άρθρων  
5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και δεν αφορά το σύστημα μελέτη – κατασκευή, ή άλλα  
συστήματα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές. 
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κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 
της παρούσας)  και  σε  περίπτωση διαγωνιζόμενης  κοινοπραξίας πρέπει  να  είναι  κοινές  υπέρ όλων των 
μελών της.  

15.2 Οι  εγγυητικές  επιστολές  αναφέρουν  απαραίτητα  τα  στοιχεία  του  διαγωνιζόμενου,  δηλαδή  το 
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου 
(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή 
παραίτηση  του  εγγυητή  από  την  ένσταση  της  διζήσεως  μέχρι  το  παραπάνω  ποσό  και 
ανεπιφύλακτη  υπόσχεση  περί  καταβολής  του  ποσού  της  εγγύησης,  χωρίς  καμία  ένσταση  ή 
αντίρρηση, μέσα σε  πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 20.

15.3Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο 
των έξη  μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3  
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι  …………….      21  
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη 
περίπτωση.

 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

16.1  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση . 22

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  του  έργου  –  Όριο  ποσοστού  έκπτωσης  για  πρόσθετη  εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης

Για  την υπογραφή της  σύμβασης απαιτείται  η  παροχή εγγύησης καλής  εκτέλεσης κατά  την 
παρ.  1  του  άρθρου  35  του  Ν.  3669/08  (ΚΔΕ),  που  ανέρχεται  σε  ποσοστό  5% 23 επί  του 
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
2507 Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι 
μεγαλύτερο  του  12 %24,  υποχρεούται  να  προσκομίσει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης 
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 
του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) το ύψος της οποίας μπορεί να φτάσει και το 35% του 
προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ 
όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά 
ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 
-0 - 2013 ημέρα Τρίτη, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

20    Η  λέξη  «το πολύ» σημαίνει  ότι  γίνονται  δεκτές  εγγυητικές  επιστολές  με  μικρότερη  προθεσμία  πληρωμής  π.χ.  5  ημέρες  
(ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες.

21   Να τίθεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών  μετράται  
ως εξής: έξι  (6) μήνες για συμβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) μήνες για όσες  
υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ημέρες.

22   Αν προβλέπεται η χορήγηση πριμ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, μνημονεύονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες των άρθρων  
50 και 51 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

23     Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις μέχρι ποσοστό 10%.

24    Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ΄ εξαίρεση,  15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο πρόκειται να  
εκτελεστεί  σε νησιωτικό νομό, β) ο προϋπολογισμός του είναι μικρότερος του ανώτατου ορίου της 2 ης τάξης και γ) η διαγωνιζόμενη  
επιχείρηση έχει την έδρα της στο νομό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει  το όριο)  ή το  
καθοριζόμενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιμολόγιο.



Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν  
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει  με  πράξη  της  η  Προϊσταμένη  Αρχή25 και  η  οποία  θα  γνωστοποιηθεί  με  ΦΑΞ  Η 
ΕΜΑΙL 26 πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη  του  διαγωνισμού  και  την  ίδια  ώρα   (10:00  π.μ.).  Η  ίδια  διαδικασία  μπορεί  να  
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σημειώνεται  ότι  στις  νέες  αυτές  ημερομηνίες  (εφόσον  συντρέξει  περίπτωση)  μπορούν  να 
ζητήσουν  και  να  λάβουν  τεύχη  του  διαγωνισμού  και  να  συμμετάσχουν  σ΄  αυτόν 
ενδιαφερόμενοι  που  δεν  εκδήλωσαν  ενδιαφέρον  την  προηγούμενη  φορά.  Στην  περίπτωση 
αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το 
διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).     

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη  
του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα έξι μηνών27 από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής28 θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του Ν. 
3669/08  (ΚΔΕ)  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της 
Κυβέρνησης  και  στον  Ελληνικό  Τύπο,  σύμφωνα  με  την  Εγκύκλιο  της  ΓΓΔΕ/  ΥΠΕΧΩΔΕ 
Ε.16/2007. 

                    Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα  
ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1500 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με 
τον  πρώτο  λογαριασμό  πληρωμής  του  έργου.  Τα  έξοδα  δημοσιεύσεων  των  τυχόν 
προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο,  καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ 
του  νόμου  δημοσιεύσεων,  βαρύνουν  τον  κύριο  του  έργου  και  καταβάλλονται  από  τις 
πιστώσεις του έργου.

25   Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.

26    Ορίζεται το μέσον, π.χ. ΦΑΞ.

27   Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)  
μήνες όταν η σύμβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισμού στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) μήνες  
στην περίπτωση που το έργο εμπίπτει στον έλεγχο . 

28  Η περίληψη συντάσσεται κατά το υπόδειγμα που συνοδεύει την Εγκύκλιο 13/2006 του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (η οποία υπάρχει  
στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ – ggde.gr). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  εφόσον  ανήκουν  στην  τάξη  Α1,Α2,1Η  για  έργα  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.29 και  για 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα.

β. Προερχόμενες  από  κράτη -  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες  από  ως  ανωτέρω  β΄  κράτη,  στα  οποία  δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών,  εφόσον  αποδεικνύουν ότι  έχουν εκτελέσει  έργα παρόμοια με  το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους30, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)31 (Κοινοπραξία στην 
ίδια  κατηγορία)  και  υπό  τον  όρο  ότι  κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση  θα  συμμετέχει  στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  για  την  κάλυψη  των  διαφόρων  κατηγοριών  των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία  
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες  εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις  τάξεις  ...........  του  Μ.Ε.Ε.Π.  για 
έργα κατηγορίας .............. με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)32.

21.5 Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ενός  κοινοπρακτικού 
σχήματος.  Γίνονται  επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή  κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

29    Εφόσον  συντρέχει  περίπτωση  λόγω  του  προϋπολογισμού  της  σύμβασης,  πρέπει  να  προβλέπεται  και  η  δυνατότητα  
συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να  
τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

30  Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των  
υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

31  Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή  
σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου. 

32   Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.



Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα 

Κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση,  που  μετέχει  στο  διαγωνισμό,  μεμονωμένα  ή  ως  μέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

1. Να  μη  βρίσκεται  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση ή, 
προκειμένου  περί  αλλοδαπών,  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ανάλογη  κατάσταση,  που 
προκύπτει  από μια παρόμοια  διαδικασία,  η  οποία  προβλέπεται  από την εθνική 
νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.

2.  Να  μην  έχουν  καταδικαστεί  αμετάκλητα  οι  διαχειριστές σε  περίπτωση  ομόρρυθμων  (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων 
σύμβουλος σε  περίπτωση ανώνυμης εταιρείας  (Α.Ε.),  τα  φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 
διοίκησή  του  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση και  τα  αντίστοιχα  κατά  το  δίκαιο  της  αλλοδαπής 
επιχείρησης πρόσωπα για 

     α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

     γ) απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

     δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 
οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη 
(386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) 
δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).

Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, 
ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή 
μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύμφωνα με 
την  ισχύουσα  Ελληνική  Νομοθεσία  (σε  περίπτωση  που  είναι  εγκατεστημένη  στην  Ελλάδα)  ή 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί 
το  δικαίωμα συμμετοχής  σε  δημοπρασίες  δημοσίων έργων (και  καταλαμβάνει  τη  συγκεκριμένη 
δημοπρασία).

6. Να έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  της  προς τις  εργοληπτικές οργανώσεις, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένη.

7. Να  μην  έχει  ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  εργολαβικών  συμβάσεων ανώτερο  του 
νόμιμου ορίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις. 

8.  Τεχνική ικανότητα33. ....................................................

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά 

Κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση  που  συμμετέχει  στη  δημοπρασία,  μεμονωμένα  ή  ως  μέλος 

33   Συμπληρώνεται  για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργολ. Επιχείρηση που δεν 
είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των  
εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π.,  δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται  πρέπει να  
αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.  
Για τους ημεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου  
μπορούν όμως να προστεθούν  και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεμφερών  
κατ΄αντικείμενο με το υπό δημοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την προσθήκη επιπλέον  
όρων στη διακήρυξη,  όπως προβλέπεται  στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του  Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Στην περίπτωση αυτή να  
αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.
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Κοινοπραξίας, οφείλει  να αποδείξει  ότι  πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και  ότι διαθέτει  τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου  περί  εργοληπτικής  επιχείρησης  εγγεγραμμένης  στο  Μ.Ε.Ε.Π.34 πρωτότυπο 
πιστοποιητικό  εγγραφής σε  αυτό  στην  τάξη  και  κατηγορία  που  ορίζεται  στο  άρθρο  21  της 
παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από τον 
Πρόεδρο της Ε.Δ. και παραμένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισμού για αποδεικτικούς 
λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)35. 

β. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από  κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται 
επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  επικυρωμένο  από  την  αρμόδια  αρχή 
πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της 
παρούσας,  συνταγμένο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  52  της  Οδηγίας  2004/18  (άρθρο  151  του  ν.  
3669/08).

γ. Προκειμένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόμενης από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  ή  του  Ε.Ο.Χ.  ή  από  κράτος  που  έχει  υπογράψει  την  Σ.Δ.Σ.  του  Π.Ο.Ε.,  όπου  δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο 
επαγγελματικό μητρώο της χώρας προέλευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 
(άρθρο 145 του ν. 3669/08).

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει 
να βρίσκονται σε ισχύ   36   κατά την ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών.

 
23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας 

Η εκπλήρωση των προσόντων  1  –  7  του άρθρου 22 αποδεικνύεται  με  τα δικαιολογητικά  των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και 
όλα τα μέλη των κοινοπραξιών, με τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1: 

23.2.1 23.2.1 Οι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές  επιχειρήσεις  θα  προσκομίσουν,  εφόσον 
κατέχουν,  «Ενημερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δημοπρασίες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε 
φορά  υπουργική  απόφαση.  Η  Ενημερότητα  Πτυχίου απαλλάσσει  από  την  υποχρέωση 
προσκόμισης των αντίστοιχων επιμέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 23.2.2, 
εκτός  της περίπτωσης δ΄,  η  οποία δεν τις  αφορά.  Η Ενημερότητα Πτυχίου πρέπει,  επί  ποινή 
αποκλεισμού,  να  είναι  σε  ισχύ κατά  την  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών.  Στην 
περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα 
Πτυχίου  έχουν  λήξει  κατά  την  ημερομηνία  αυτή,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση (του 
μεμονωμένου  υποψήφιου  ή  του  μέλους  της  υποψήφιας  κοινοπραξίας)  ότι  ο  συμμετέχων  είναι  
ασφαλιστικά  και  φορολογικά  ενήμερος  κατά  την  ημέρα  του  διαγωνισμού  και  είναι  σε  θέση  να 
αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου 
δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου είναι ασφαλιστικώς ενήμερα 
στο ΤΣΜΕΔΕ, ο διαγωνιζόμενος προσκομίζει επιπλέον της Ε.Π. ασφαλιστική ενημερότητα εν 
ισχύει για τα στελέχη αυτά.  
Οι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές  επιχειρήσεις χωρίς  Ενημερότητα  Πτυχίου, 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου 
δ΄. 

     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των 
παραγ.  α΄ έως  δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων 
εργοληπτών  της  χώρας  τους,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  151  του  ν.  3669/08,  οπότε 
απαλλάσσονται  της  υποχρέωσης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  εκείνων  που  μνημονεύει  το 
πιστοποιητικό εγγραφής τους.

34  Υπενθυμίζεται η δυνατότητα να συμμετέχουν επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Μητρώων. Στην περίπτωση αυτή προστίθεται «ή 
στα Νομαρχιακά Μητρώα».

35   Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και επικυρώνεται από τον  
ίδιο.

36    Υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08. 



23.2.2. α. Για  την  περίπτωση 1,  2,  5  και  7  του άρθρου 22   υποβάλλεται   Υπεύθυνη  Δήλωση που 
υπογράφεται από τον ατομικό εργολήπτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει 
ότι η επιχείρηση 

ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση37, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου περί αλλοδαπού 
διαγωνιζόμενου,  σε  οποιαδήποτε  άλλη ανάλογη κατάσταση,  που προκύπτει  από μια παρόμοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, 

ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης αυτής, 

ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που της στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη δημοπρασία) και 

iv) ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

β. Για  την  περίπτωση  3  πιστοποιητικά  που  εκδίδονται  από  την  αρμόδια  αρχή  του  κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. 
Επιχειρ.,  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  σύμφωνα  με  τη 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργ.Επ. 
και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε έργο που εκτελεί (παρ. 3 
άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) στην Ελλάδα.

Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  γραμμένες  στο  ΜΕΕΠ  (ή  στα  Νομαρχιακά  Μητρώα)  και  δεν 
κατέχουν  Ενημερότητα  Πτυχίου, έχουν  ειδικά  την  υποχρέωση  να  προσκομίσουν Υπεύθυνη 
Δήλωση  όπου θα αναφέρονται ι)  ότι τα πρόσωπα38 που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας είναι ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια 
πρόσωπα  να  υποβάλλεται  σχετική  αρνητική  Υ.Δ.), ιι)  τα  πρόσωπα  (ονομαστικά)  που 
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ. Τα 
αποδεικτικά  ασφαλιστικής  ενημερότητας  πρέπει  να  προέρχονται  από όλους  τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να 
προσκομίζεται και ασφαλιστική ενημερότητα των ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕΔΕ. 

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά 
ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τόσο μεμονωμένα όσο και για τις Κοινοπραξίες 
στις οποίες συμμετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) Σε περίπτωση που η Εργ. Επ. δε 
φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί 
του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της 
χώρας εγκατάστασής της.

Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, μπορεί να 
αντικατασταθούν  με  ένορκη  βεβαίωση  (εκδοθείσα  εντός  των  έξι  μηνών  που  προηγούνται  της 
ημερομηνίας δημοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση.  Αν διαπιστωθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο ότι  στην εν λόγω χώρα εκδίδονται  τα υπόψη πιστοποιητικά,  η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.

δ.  Για τις  εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσμένων έργων κατά την 
τελευταία  πενταετία,  συνοδευόμενο  από  πιστοποιητικά  καλής  εκτέλεσής  τους,  από  τα  οποία 
στοιχεία  αποδεικνύεται  ότι  έχουν  εκτελέσει  παρόμοια  ποιοτικά  και  ποσοτικά  έργα  με  το 
δημοπρατούμενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των  έργων  και  διευκρινίζουν  αν  τα  έργα  εκτελέστηκαν  κατά  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  αν 
περατώθηκαν κανονικά.

37  Σε  εκκαθάριση  μπορούν  να  τεθούν  μόνο  νομικά  πρόσωπα και  όχι  ατομικές  εργοληπτικές  επιχειρήσεις,  άρα  από  τους  
ατομικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

38  Χωρίς ονομαστική αναφορά στα πρόσωπα. 
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ε. Πιστοποιητικά  εκπλήρωσης  των  οικονομικών  τους  υποχρεώσεων  προς  τις  επαγγελματικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένες σε τέτοιες οργανώσεις. 

23.2.3   Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται  σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την 
έκδοσή  τους  δεν   προβλέπεται  χρόνος  (μεγαλύτερος  ή  μικρότερος  του  εξαμήνου)  ισχύος  των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των  έξι μηνών 
που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών. 
Ειδικά  οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  και  ένορκες  βεβαιώσεις,  που  τυχόν  προσκομίζονται  για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός 
πριν τη δημοπράτηση. 
Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  α) οι  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  σε  πρωτότυπο β) τα  λοιπά 
δικαιολογητικά  σε  πρωτότυπο ή  (κατ’  επιλογή  του  διαγωνιζόμενου)  σε  νόμιμα  επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει).
Αντί  επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί  η υποβολή (μαζί  με τα φωτοαντίγραφα μέσα στο 
φάκελο  δικαιολογητικών)  υπεύθυνης  δήλωσης  του  νόμιμου  εκπροσώπου  της  διαγωνιζόμενης 
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. 
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου   ένα προς ένα   τα δικαιολογητικά   
των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα  πιστοποιητικά  που  εκδίδονται  από  τα  Κέντρα  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (Κ.Ε.Π.)  θεωρούνται 
πρωτότυπα. Ειδικά  το  αποδεικτικό  φορολογικής  ενημερότητας των  ελληνικών  αρχών  (όταν 
προσκομίζεται  ιδιαίτερα  και  δεν  καλύπτεται  από  την  ενημερότητα  πτυχίου)  υποβάλλεται  σε 
πρωτότυπο  ή  φωτοαντίγραφο  θεωρημένο  από  αρμόδιο  υπάλληλο  της  αρχής  που  διεξάγει  το 
διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο 
(απόφ.  Υπουργού  Οικονομικών  1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999,  Φ.Ε.Κ.  2134  Β΄, 
όπως ισχύει).  Αποδεικτικά  φορολογικής  ενημερότητας   από τον  ειδικό διαδικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.
Επισημαίνεται  ότι  τα  μέλη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  δεν  επικυρώνουν  φωτοαντίγραφα  των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά το διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να 
περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά 
την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και 
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά 
την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.

23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
κατά  την  παρ.  4.2  της  παρούσας,  ο  ανάδοχος  προσκομίζει  τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά,  
προκειμένου  να  αποδείξει  την ειλικρίνεια  των δηλωθέντων με  την υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 
23.2.2.α):

α)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε  πτώχευση, εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση. 

Για  την  Ελλάδα  τα  πιστοποιητικά  που  αφορούν  την  πτώχευση  και  αναγκαστική  διαχείριση 
εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση  σε εκκαθάριση από την αρμόδια 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία και το 
πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.).  
Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις. 

β.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, 
που  αφορά  τους  διαχειριστές  σε  περίπτωση  ομόρρυθμων  (Ο.Ε.),  ετερόρρυθμων  (Ε.Ε.)  και 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση 
ανώνυμης  εταιρείας  (Α.Ε.),  τα  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  τη  διοίκησή  του  σε  κάθε  άλλη 
περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση 
που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι 
γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει  ότι  κάποια από τις καταδίκες 



αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται  
η  καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 
επαγγέλματος  του  διαγωνιζόμενου.  Η  ένορκη  βεβαίωση  διατηρεί  την  ισχύ  της  για  όσο  χρόνο 
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

  

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από: 
(α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για το 
ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται  
στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ)39

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας40

...............................................................

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

Ο  φάκελος  της  προσφοράς  (προσφορά)  των  διαγωνιζομένων  περιλαμβάνει,  επί  ποινή 
αποκλεισμού,  φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και  σφραγισμένο  φάκελο Οικονομικής 
Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

24.1 Ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  περιέχει επί  ποινή  αποκλεισμού  όλα  τα 
δικαιολογητικά (και με τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23  και επιπλέον (επίσης επί 
ποινή αποκλεισμού): 

1. Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.

2.   Υπεύθυνη  δήλωση του  προσώπου  που  υπογράφει  την  προσφορά  ότι  αποτελεί  νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και  ότι  έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Προϊσταμένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωμα αμφισβήτησης της 
νομιμοποίησης και μπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη 
της  σύμβασης  (άρθρο  26  παρ.  2  Ν.  3669/08  (ΚΔΕ)  να  ζητήσουν  οποιοδήποτε  έγγραφο 
θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης με τις τροποποιήσεις 
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 
του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και 
Ε.Ε.). 

Υπεύθυνη Δήλωση δεν προσκομίζεται σε περίπτωση ατομικών εργ/κών επιχειρήσεων.

Η  εκπροσώπηση  της  εργ.επιχ/σης  τεκμαίρεται,  εφόσον  δεν  αμφισβητήσει  μέχρι  την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της 
από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.  

Όταν  οι  διαγωνιζόμενοι  προσκομίζουν  Ενημερότητα  Πτυχίου,  η  νομιμοποίηση  θεωρείται 
αποδεδειγμένη. Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόμενο στην 
Ε.Π. προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή. 

3. Σε  περίπτωση  διαγωνιζόμενης  Κοινοπραξίας,  υποβάλλεται  δήλωση  ή  και  ιδιωτικό 
συμφωνητικό υπογεγραμμένα από τους νομίμους εκπροσώπους των μελών, για τη σύσταση 
της Κοινοπραξίας. Δηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συμμετοχής των κοινοπρακτούντων 
μελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής σε 
κοινοπραξία).          

4.   Τα  στοιχεία  που  αποδεικνύουν  την  κατά  το  άρθρο  22  παρ.  2  του  Ν.  3669/08  (ΚΔΕ) 
νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό 
της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

39  Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενημερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή χορηγήθηκε) εκτός  
της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών συμβάσεων. 

40   Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 3669/08 (άρθρο 48 της Οδηγίας 2004/18)  
και αφορούν τις  αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ.,  που  δεν είναι  εγγεγραμμένες   σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών.  
Μπορεί  να τεθεί  και  για τις  ελληνικές  Εργολ.  Επιχ.  μόνο αν υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Σε 
περίπτωση  Κοινοπραξίας  η  τεχνική  ικανότητα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  στο  πρόσωπο  μίας  τουλάχιστον από  τις  
κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
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Τέτοια στοιχεία  δεν  προσκομίζονται  αν η  νομιμοποίηση προκύπτει  από την  Ενημερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

6. Τα  απαιτούμενα  3  μηχανόσημα  του  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή  πρωτότυπο  ισόποσο  γραμμάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ΄ ονόματι  του διαγωνιζομένου).  Μηχανόσημα 
που περιλαμβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά.   

24.2 Ο  σφραγισμένος  φάκελος  «Οικονομικής  Προσφοράς»  περιέχει  συμπληρωμένο  το  έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
Το έντυπο  της  Οικονομικής  Προσφοράς  υπογράφεται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  το  νόμιμο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες μονογράφονται 
από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών.  
Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. – άρθρο 20 παρ. 4 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το 
άνοιγμα  των  προσφορών  τα  ονοματεπώνυμα  των  προσφερόντων  και  οι  σφραγίδες  των 
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τη 
δημοπρασία.  

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής: 
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι  που  δεν  συμπληρώνουν  ουσιώδες  μέρος των  στοιχείων  της 
προσφοράς τους. 
Β. Αποκλείονται  από το διαγωνισμό προσφορές,  στις  οποίες δεν αναγράφεται έστω και  ένα 
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς ή το 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)  ολογράφως και 
αριθμητικώς 41.  
Γ.  Η  ολόγραφη  αναγραφή  των  επιμέρους  ποσοστών  έκπτωσης  υπερισχύει  της  αντίστοιχης 
αριθμητικής 42. 
Δ.  Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής 
προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), β) διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και 
της  αριθμητικής  τιμής  ή  γ) λογιστικά  σφάλματα στα  αθροίσματα,  τα  γινόμενα  ή  τη 
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει  τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 
οικονομική προσφορά.  
 

41  Ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστημα είναι των άρθρων 7 ή 9  του Ν. 3669/08  
(ΚΔΕ) τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις.

42  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστημα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Σε περίπτωση που εφαρμόζεται  
άλλο σύστημα οι σχετικοί όροι προσαρμόζονται ανάλογα. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Διάφορες ρυθμίσεις 

25.1 Η  έγκριση  κατασκευής  του  δημοπρατούμενου  έργου  και  η  διάθεση της  σχετικής  πίστωσης, 
αποφασίστηκε με την αριθμ.                  Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 
Παρανεστίου.

25.243      Η  παρούσα  σύμβαση   υπόκειται   λόγω  ποσού  στις  ασυμβίβαστες  ιδιότητες  και  τις 
απαγορεύσεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) άρθρα 31-34. 

25.344         Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 
Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

25.445

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ   09-05-2013

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μηχανικός Δομικών Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την Αριθμό Απόφαση                            /2013   της οικονομικής επιτροπής Δ. Παρανεστίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

43  ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται μόνο εφόσον η σύμβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο). 
44    Προαιρετική επιλογή.

45  Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως  
απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του  Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προυπ 64.110Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 17/2013 Χρήση 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται οι ασφαλτοστρώσεις υφιστάμενων οδών στα παρακάτω σημεία:
• Κεντρική οδό προς εκκλησία έμπροσθεν οικία  παπά, επιφάνειας περίπου 180τ.μ. όπου θα εφαρμοσθεί 

ασφαλτική συγκολλητική και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση.
• Κεντρική  οδό εισόδου έμπροσθεν ανοιχτής δεξαμενής, κατασκευή κρασπέδων με ρείθρο  και 

πλακόστρωση πεζοδρομίου.
• Εθνική οδο Ν14 και οδός έμπροσθεν οικία  Παμπουκίδη  μήκους περίπου 180 μ και πλάτους 4,00μ. όπου 

θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές στην αρχή της οδού, βάση με 3Α σε όλο το μήκος της οδού. 
Κατασκευή κρασπέδων με το ρείθρο τους εκατέρωθεν της οδού σε συνολικό μήκος 230 μ.μ. Ασφαλτική 
προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε πλάτος οδού 4,00μ. 

• οδός Έμπροσθεν   οικίας Βογιατζόγλου, οικίας Βασίλογλου, οικίας Σαμσαλάκη, κατασκευή μικρού τοιχίου 
για την αντ/ξη των κρασπέδων, ασφαλτική συγκολλητική και  ισοπεδωτική στρώση σε επιφάνεια 
περίπου 1000τ.μ.

• οδός μεταξύ Σ. Σταθμού και Εθνικής οδού παραπλεύρως σταδίου  θα εφαρμοσθεί ασφαλτική 
ισοπεδωτική και ισοπεδωτική στρώση σε επιφάνεια περίπου 1000τ.μ. 

• οδός μεταξύ Ε.Ο. και οικία Κουρόγλου θα εφαρμοσθεί βάση με 3Α ασφαλτική προεπάλειψη και στρώση 
κυκλοφορίας σε επιφάνεια περίπου 600 τ.μ.   

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 52.121,95 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 64.110,00 και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ ΟΤΑ 2013 και στον ΚΑ 30/7323.04.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προυπ 64.110 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2013 Χρήση 2013

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ομάδα  Χωματουργικά

ΑΤ 
1.1

ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 50,00 m 

ΑΤ 
1.2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 250,00 m3 

Ομάδα  Τεχνικά έργα

ΑΤ 
2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, 
άοπλο

30,00 m3 

ΑΤ 
2.2

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

10,00 m3 

ΑΤ 
2.3

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 250,00 m 

ΑΤ 
2.4

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 400,00 Kgr 

ΑΤ 
2.5

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ 30,00 m2 
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Ομάδα  Οδοστρωσία

ΑΤ 
3.1

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 720,00 m2 

ΑΤ 
3.2

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 90,00 m3 

ΑΤ 
3.3

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 60,00 m3 

Ομάδα  Ασφαλτικά

ΑΤ 
4.1

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 1.320,00 
m2 

ΑΤ 
4.2

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 3.180,00 
m2 

ΑΤ 
4.3

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 171,00 tn 

ΑΤ 
4.4

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

1.320,00 
m2 



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προυπ 64.110 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2013 Χρήση 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

• Στις τιμές αυτού του τιμολογίου περιλαμβάνονται :
1. Η αξία των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών , με ποσοστό προσαύξηση , για ασφάλιση του ΙΚΑ 

, επικουρική ασφάλιση , δώρα εορτών κ.λ.π. που προβλέπεται από το πρακτικό Τιμαριθμικής 
διαπίστωσης Υ.Δ.Ε. , για το τρίμηνο με τις τιμές που συντάσσεται αυτή η μελέτη .

2. "το κόστος " της φθοράς των εργαλείων και των μηχανημάτων , που χρησιμοποιούνται στο έργο 
.

3. τα μισθώματα των μηχανημάτων , και Α4. κάθε δαπάνη για ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών , που αναφέρονται στα παρακάτω άρθρα , εκτός από τα απρόβλεπτα , επισφαλή , 
γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου , που θα εκτελέσει μέρος του έργου ή όλο το έργο .

4. Κάθε προκαταρκτική εργασία  που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου δηλαδή τοπογραφικές 
εργασίες (χωροσταθμήσεις , χαράξεις , σύνταξη οριζοντιογραφιών , μηκοτομών κλπ. )

5. Κάθε υλικό και εργασία , που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μονάδας εργασίας και την δαπάνη 
μεταφοράς των υλικών επί τόπου του έργου .

6. Κάθε δασμοφόρο και υπέρ τρίτου κράτηση .
7. Κάθε  δαπάνη  σχετική  με  το  ενοίκιο  ,  την  φθορά  ή  την  απόσβεση  των  χρησιμοποιουμένων 

μηχανημάτων ή εργαλείων , την επισκευή , λειτουργία και μεταφορά τους επί τόπου του έργου 
καθώς και τις δαπάνες για ενοίκια κ.λ.π. , που οφείλονται στις αργίες για οποιοδήποτε λόγο .

8.  Κάθε επιπρόσθετη δαπάνη που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού Β6. Η δαπάνη για 
την φωτογράφηση και εμφάνιση των φιλμ , για τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες για κάθε 
φάση των εργασιών που θα υποδείξει ο επιβλέπων τεχνικός .

9.  Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την σήμανση σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας , όπως 
ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ.

10.  Κάθε δαπάνη για εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας υλικών χρησιμοποιουμένων στο έργο και 
σωστής εκτέλεσης εργασίας .

• Στην  περίπτωση  εκτέλεσης  του  έργου  ή  μέρους  αυτού  μετά  από  κανονική  δημοπρασία  ή  πρόχειρο 
διαγωνισμό το ποσοστό έκπτωσης αναφέρεται στις παρακάτω τιμές , που προσαυξάνονται με ποσοστό 18% 
ή 28%  για απρόβλεπτα , επισφαλή, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, όταν το έργο χρηματοδοτείται από  
το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  ή  από  τον  προϋπολογισμό  των  τακτικών  εσόδων   του  ΟΤΑ 
(συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια ) αντίστοιχα .

Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του έργου είναι ενδεικτικό. Στο 
τμήμα του έργου που η δαπάνη του καλύπτεται από ίδιους πόρους, θα εφαρμοσθεί Γ.Ε. και Ο.Ε. 28% και θα 
γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, ενώ στο τμήμα του έργου που η δαπάνη του 
πληρώνεται από δημόσιες επενδύσεις ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές, θα εφαρμοσθεί ποσοστό Γ.Ε. και  
Ο.Ε. 18% και δεν θα γίνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός της υπέρ ΤΣΜΕΔΕ πρόσθετης κράτησης 2% επί  
των τεκμαρτών καθαρών κερδών.

Στην περίπτωση που εκτελείται μέρος ή όλο το έργο με απ ευθείας ανάθεση με ή χωρίς ποσοστό 
έκπτωσης , οι τιμές των άρθρων ισχύουν , όπως γράφονται χωρίς να προσαυξάνονται με κάποιο ποσοστό , για 
εργολαβικό όφελος , εκτός από την περίπτωση των εδαφίων α-δ του άρθρου 9 του Π.Δ. 171/87 .

• Για τις εργασίες ισχύουν οι προδιαγραφές , που αναφέρονται στα άρθρα του Τιμολογίου ή στην 



περίπτωση , που δεν αναφέρονται αυτές , οι σχετικές προδιαγραφές του Υ.Δ.Ε. και Υ.Ε.
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• ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Ομάδα  Χωματουργικά 

ΑΤ   1.1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ  (ΟΔΟΔ1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2269Α 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το 
παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Τιμή ανά m  ΈΝΑ ΕΥΡΏ & ΜΗΔΈΝ ΛΕΠΤΆ  (1,00€)

ΑΤ   1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ  (ΟΔΟΑ2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ1123Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε 
συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με 
το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 02-02-01-00.

Με το Αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών και του 
πυθμένα τους, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών 
εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον 
δεν αποζημιώνονται με άλλο Αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες, 
· η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός 
των αναβαθμών 
· η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των 
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
· η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η 
εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους
· η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και 
απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
· η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα 
και όγκοι εκσκαφών κλπ.
· η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που 
λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό 
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 



εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
· οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
· η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους 
αποζημιώνονται με το Αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που 
υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από 
σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που 
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 
πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Τιμή ανά m3  ΔΎΟ ΕΥΡΏ & ΟΓΔΌΝΤΑ ΛΕΠΤΆ  (2,80€)

Ομάδα  Τεχνικά έργα 

ΑΤ   2.1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο  (ΟΔΟΒ29.2.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ2531 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε 
μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 
μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και 
εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ), 
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ.τοθ σκυροδέματος
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 
ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων 
δοκών), 
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m 
ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον 
προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, 
μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 

34



5cm,αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων 
της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη 
φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος 
αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), 
ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά m3  ΟΓΔΌΝΤΑ ΈΞΗ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΉΝΤΑ ΛΕΠΤΆ  (86,50€)

ΑΤ   2.2
Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. 
από σκυρόδεμα C16/20  (ΟΔΟΒ29.3.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ2532 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε 
μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 
μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού 
σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, 
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουμένων 
ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και 
εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ), 
· τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, ανύψωση, 
καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ.τοθ σκυροδέματος
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς 
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής κενών, 
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
· η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως 



ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων 
δοκών), 
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
· οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m 
ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον 
προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, 
μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών 
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 
5cm,αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων 
της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλματος του φορέα από τη 
φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος 
αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα 

Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια και ανωδομή), πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Τιμή ανά m3  ΕΚΑΤΌΝ ΤΈΣΣΕΡΑ ΕΥΡΏ & ΜΗΔΈΝ ΛΕΠΤΆ  (104,00€)

ΑΤ   2.3 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  (ΟΔΟΒ51)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 
0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης 
έδρασης, 
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με 
κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
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Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως
Τιμή ανά m  ΕΝΝΈΑ ΕΥΡΏ & ΕΞΉΝΤΑ ΛΕΠΤΆ  (9,60€)

ΑΤ   2.4 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  (ΟΙΚ38.20.2)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3873 

Προμήθεια 
και μεταφορά 

Πεδίο εφαρμογής Ονομ. 
διατομή 

Ονομ. 
μάζα/ 

Ράβ
δοι

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα

B50
0C

B50
0Α

B500C B50
0Α

B500
C5,0 Φ Φ 19,6 0,154

5,5 Φ Φ 23,8 0,187
6,0 Φ Φ Φ Φ Φ 28,3 0,222
6,5 Φ Φ 33,2 0,260
7,0 Φ Φ 38,5 0,302
7,5 Φ Φ 44,2 0,347
8,0 Φ Φ Φ Φ Φ 50,3 0,395
10,0 Φ Φ Φ 78,5 0,617
12,0 Φ Φ Φ 113 0,888
14,0 Φ Φ Φ 154 1,21
16,0 Φ Φ Φ 201 1,58
18,0 Φ 254 2,00
20,0 Φ 314 2,47
22,0 Φ 380 2,98
25,0 Φ 491 3,85
28,0 Φ 616 4,83
32,0 Φ 804 6,31
40,0 Φ 1257 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητς, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, 
περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
· Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά Kgr  ΈΝΑ ΕΥΡΏ & ΜΗΔΈΝ ΛΕΠΤΆ  (1,00€)

ΑΤ   2.5 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ  (ΟΔΟΒ52)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ2922 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x0,50 m, πάχους 5 
cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ 
Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και αρμολόγησης, 
· η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5 -3,0 cm, 



αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3, 
· η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο 
καθαρισμός των αρμών .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως

Τιμή ανά m2  ΔΈΚΑ ΤΡΊΑ ΕΥΡΏ & ΟΓΔΌΝΤΑ ΛΕΠΤΆ  (13,80€)

Ομάδα  Οδοστρωσία 

ΑΤ   3.1 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  (ΟΔΟΓ6)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ3231 

Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, προκειμένου 
να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης ή βάσης, χωρίς ενσωμάτωση προσθέτων υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η αναμόχλευση των υφιασταμένων στρώσεων οδοστρωσίας, 
· η ενδεχόμενη διαλογή υλικών (π.χ. συλλογή και απομάκρυνση ακαταλλήλων), 
· η διάστρωση, η διαβρoxή και η συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 
επιφάνεια και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανακατασκευασθέντος οδοστρώματος
Τιμή ανά m2  ΜΗΔΈΝ ΕΥΡΏ & ΣΑΡΆΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΆ  (0,41€)

ΑΤ   3.2 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  (ΟΔΟΓ2.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ3211Β 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου 
συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 
επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, 
σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους
Τιμή ανά m3  ΔΏΔΕΚΑ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΉΝΤΑ ΠΈΝΤΕ ΛΕΠΤΆ  (12,55€)

ΑΤ   3.3 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  (ΟΔΟΓ1.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ3121Β 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά 
στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 
επιφάνεια.
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Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, 
σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους
Τιμή ανά m3  ΔΏΔΕΚΑ ΕΥΡΏ & ΕΞΉΝΤΑ ΤΈΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΆ  (12,64€)

Ομάδα  Ασφαλτικά 

ΑΤ   4.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ  (ΟΔΟΔ3)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4110 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-
01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου 
(Federal), 
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού 
στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Τιμή ανά m2  ΈΝΑ ΕΥΡΏ & ΕΊΚΟΣΙ ΛΕΠΤΆ  (1,20€)

ΑΤ   4.2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ  (ΟΔΟΔ4)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4120 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης 
τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο 
καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου 
(Federal) καιη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Τιμή ανά m2  ΜΗΔΈΝ ΕΥΡΏ & ΣΑΡΆΝΤΑ ΠΈΝΤΕ ΛΕΠΤΆ  (0,45€)

ΑΤ   4.3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  (ΟΔΟΔ6)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4421Β 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή 
υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:



· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
· η σταλία των μεταφορικών μέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη 
επιφανειακή υφή και ομαλότητα
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.
· οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών κοντά σε 
ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική 
επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε βάρος με βάση τα αποτελέσματα 
εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.

Τιμή ανά tn  ΟΓΔΌΝΤΑ ΕΝΝΈΑ ΕΥΡΏ & ΠΕΝΉΝΤΑ ΛΕΠΤΆ  (89,50€)

ΑΤ   4.4
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου  (ΟΔΟΔ8.1)

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΔΟ4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, 
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
· η σταλία των μεταφορικών μέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-03-11-04,ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά m2  ΕΠΤΆ ΕΥΡΏ & ΟΓΔΌΝΤΑ ΈΝΑ ΛΕΠΤΆ  (7,81€)
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προυπ 64.110Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2013 Χρήση 2013

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο  1ο :   Αντικείμενο της εργολαβίας.
    Αυτή η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται, γενικά, στην εκτέλεση, από τον εργολάβο, του έργου 
της επικεφαλίδας.

Άρθρο  2ο :   Διατάξεις που ισχύουν .
    Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις :
α)  Του Π.Δ. 76/1985 περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικάς 
" των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
" .
β)  Του Π.Δ. του 28/1980 περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών των ΟΤΑ κατά το μέρος που δεν αναφέρονται 
στην εκτέλεση των έργων όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν .
γ)  Τον Ν. 1418/84 περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και του εις εκτέλεση αυτού 
εκδοθέντος Π.Δ. 609/85 "περί κατασκευής των Δημοσίων έργων καθώς και του Π.Δ. 171/87 "περί ρυθμίσεων 
έργων ΟΤΑ" . Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του  Ν.1418/84.

Άρθρο  3ο :  Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες με το είδος του έργου που εκτελείται τεχνικές 
προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων έργων , που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ή το Τιμολόγιο .

Άρθρο  4ο :   Συμβατικά στοιχεία .
    Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι :
α)  Διακήρυξη του διαγωνισμού .
β)  Το Τιμολόγιο .
γ)  Ο Προϋπολογισμός .
δ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων .
ε)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων .
στ) Η Τεχνική έκθεση  και
ζ)  Κατασκευαστικά σχέδια , που συνοδεύουν την μελέτη .

Άρθρο  5ο :   Εγγυήσεις - Προθεσμία αποπεράτωσης.
    Ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη .

Άρθρο  6ο :   Πρόοδος Έργων - Κυρώσεις καθυστέρησης .
α)  Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ορίζεται η ολική προθεσμία του έργου και τυχόν τμηματικές που αρχίζει 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του 171/87 ΠΔ.
β)  Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα [10] ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να 
υποβάλλει στη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σε όσα έργα δεν είναι 
απαραίτητη η υποβολή χρονοδιαγράμματος ισχύει η παράγραφος γ.
γ)  Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου ορίζονται τμηματικές προθεσμίες με τους πίνακες εργασιών. Ο 
κάθε πίνακας εργασιών κοινοποιείται στον ανάδοχο ( με αποδεικτικό επίδοσης) πριν από την λήξη των εργασιών 
του προηγούμενου πίνακα εργασιών.
δ) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολήσει τόσους εργάτες - τεχνίτες και μηχανικά μέσα όσα απαιτεί η 
καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου , χωρίς να δικαιούται καμία από τον λόγο αυτό πρόσθετη αποζημίωση 
.Η Υπηρεσία δύναται κάθε στιγμή να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων , τις 
υπερωρίες και τον αριθμό των μηχανημάτων , αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι 
ικανοποιητικός .
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ε)  Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία , από την λήξη της προθεσμίας που 
δίδεται με τον τελευταίο πίνακα εργασιών , στην αποπεράτωση των εργασιών που έχει αναλάβει , δύναται να 
κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την Νομοθεσία που διέπει το έργο .
ζ)  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασίας , καιρικών συνθηκών σύμφωνα με 
υπόδειγμα της Υπηρεσίας.

Άρθρο  7ο :   Περιεχόμενο των τιμών του Τιμολογίου .
    Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών , χωρίς ο εργολάβος να 
δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση τους .
    Επομένως στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται :
α)  Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας , όπως τα 
μισθώματα τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά , επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από κάθε αργία , οι δαπάνες 
εγκατάσταση και τα ασφάλιστρα αυτών .
β)  Οι δαπάνες για το προσωπικό που απαιτείται για τα συνεργεία και τον μηχανικό εξοπλισμό από εργοδηγούς , 
μηχανοδηγούς , χειριστές , μηχανοτεχνίτες , ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες , για τα ημερομίσθια τους , 
ημεραργίες , ασφαλίσεις , ώρες αργίας , έκτακτες χρηματικές παροχές  κ.λ.π.
γ)  Η δαπάνη των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας υπολογιζόμενης της δαπάνης για την 
φορτ/ση και την μεταφορά τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων , 
καθώς και κάθε υλικό , που δεν κατονομάζεται , αλλά απαιτείται για την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας .
δ)  Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την προσωρινή κατάληψη 
εκτάκτων ( αποθηκών κ.λ.π. ) για την μεταφορά ή την αποθήκευση τους .
ε)  Τα έξοδα αποθήκευσης & φύλαξης των εργαλείων , μηχανημάτων και υλικών στ) Γενικά κάθε δαπάνη που 
δεν αναφέρεται αλλά απαιτείται για την ολοκληρωμένη έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του τιμολογίου . Καμία 
αποζημίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σχετικά με τις ποσότητες 
μεταφοράς των υλικών που απαιτούνται , με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών είτε με τις τιμές ημερομισθίων 
και υλικών , μετά την συμμετοχή του εργολάβου στον διαγωνισμό .

Άρθρο  8ο :   Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου .
    Στο ποσό των γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου , που καταβάλλεται σε ποσοστό επί της αξίας και των 
συμβατικών ή νέων τιμών μονάδος εργασιών στα έργα , που εκτελούνται μετά από δημοπρασία , είτε με απ 
ευθείας ανάθεση για τις ειδικές όμως περιπτώσεις , που δικαιούται ο ανάδοχος όφελος , περιλαμβάνονται :
α)  Οι μισθοί και κάθε είδος αποζημίωσης , ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού του αναδόχου .
β)  Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία 
των εγκ/σεων του εργοταξίου . ( ύδρευση , θέρμανση  κ.λ.π. ) .
γ)  Τα έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό , υπογραφής της σύμβασης , εγκ/σης εκτέλεσης και παραλαβής των 
έργων .
δ)  Κάθε είδους φόροι , τέλη , έξοδα , εγγυήσεις , τόποι κίνησης κεφαλαίων και κάθε φύσεως επιβαρύνσεις .
ε)  έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων , δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση 
των έργων σε κανονική λειτουργία .
στ) έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και κάθε φύσεως 
αποζημίωση προς τρίτους .
ζ)  έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και μεταφοράς - απόθεσης των προϊόντων σε θέση που 
επιτρέπεται από την Αστυνομία .
η)  Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για την σωστή , έντεχνη και σύμφωνα με τα 
συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή που απαιτείται για την τακτοποίηση των έργων από κάθε άλλη 
πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα .
θ)  Το όφελος του αναδόχου .

Άρθρο  9ο :   Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών - Δείγματα .
    Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους αντιστοίχων προδιαγραφών .
    Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από την χρησιμοποίηση τους .
    Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφ όσον διαπιστωθεί η 
ακαταλληλότητα τους .
    Τα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία που απαιτούνται θα λαμβάνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό 
εργαστήριο δοκιμών υλικών . Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα 
του αναδόχου , καθώς και ότι τα υλικά , που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα 
στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά .

Άρθρο  10ο :   Αναλογίες υλικών .
    Πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες υλικών που καθορίζονται στα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης . Η άμμος 
και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρώνται με κιβώτιο για να επιτυγχάνονται οι σωστές 
αναλογίες .



Άρθρο  11ο :   Μηχανικός εξοπλισμός .
    Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται και καθορίζεται στα 
άρθρα του τιμολογίου της μελέτης . Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα εξευρίσκεται με 
την φροντίδα και με έξοδα του χωρίς καμία υποχρέωση της υπηρεσίας ή σχετική ευθύνη .

Άρθρο  12ο :   Ατυχήματα - Ζημίες .
    Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ , είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίσουν 
όλο το προσωπικό τους που ασχολείται στο έργο . Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών 
περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που θα 
χρησιμοποιηθεί και που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπή η ασφάλιση του .
    Είναι υποχρεωμένος επίσης να ασφαλίσει το υπόλοιπο προσωπικό σε μία από τις αναγνωρισμένες από το 
Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες . 
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα ( που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά δαπάνη εργοδοτική , 
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου ) βαρύνει τον εργολάβο . Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο 
εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων , 
ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή 
έργα .

Άρθρο  13ο :   Φόροι - Τέλη και κρατήσεις .
    Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα ( καταβάλει ) τους προβλεπόμενους από τους νόμους φόρους , 
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός και ότι είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλλει τεχνικά προσωπικό ότι καθορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας , με τις διάφορες αποφάσεις του 
δηλαδή των δώρων Εορτών -Πάσχα και Χριστουγέννων του επιδόματος αδείας και των ημερομισθίων για τις 
ημέρες υποχρεωτικής αργίας .
    Εάν μετά την ημερομηνία που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν φόροι τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 
αυτά που υπήρχαν , το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα από τους λογ/σμούς του 
αναδόχου , και εφ όσον αποφασισθεί από τους αρμοδίους Υπουργούς .

Άρθρο  14ο :   Μελέτη συνθηκών του έργου .
    Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη αυτής 
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου , τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές , την διάθεση διαχείριση 
και αποθήκευση των υλικών , την κατασκευή των οδών , την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως , τη 
ευχέρεια εξεύρεση εργατικών χειρών , νερού , ηλεκτρικού ρεύματος , τις καιρικές συνθήκες , την παροχή 
χειμάρρων ή ποταμών και οιασδήποτε άλλες τοπικές , ειδικές και γενικές συνθήκες , τα προβλήματα που πιθανόν 
να προκύψουν , που με οιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα 
αυτά θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την σύμβαση με την οποία πρέπει να συμμορφώνεται ο εργολάβος .

Άρθρο  15ο :   Φύλαξη υλικών και μέσων - Προστασία Βλάστηση .
α)  Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα , και τις εργασίες που 
εκτελούνται . Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν , σε αντίθεση σε περίπτωση τα μέτρα 
φύλαξης προστασίας ή διατήρηση , λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του 
εργολάβου .
β)  Ο εργολάβος πρέπει να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που βρίσκονται 
κοντά στο έργο που εκτελείται για να αποφεύγονται ζημίες σ αυτό ή αυτά ή διακοπή της λειτουργίας αυτών , 
ζημιές που προξενήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν σε αντίθετη 
περίπτωση ή επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογ/σμό του αναδόχου .
γ)  Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση και τις εκτάσεις που έχουν καλλιεργηθεί στην 
περιοχή όπου εκτελείται το έργο και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρου , θάμνων , και καταστροφή φυτείας που 
δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου .
δ)  Ζημίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου αποζημιώνονται μετά την σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων , από τις πιστώσεις του έργου .

Άρθρο  16ο : Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της  κυκλοφορίας .
    Ο ανάδοχος  ανεξάρτητα με τις υποχρεώσεις του , από τις διατάξεις του νόμου λαμβάνει μέτρα για την 
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό και σε κάθε τρίτον καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών σ αυτούς . 
Γαιώδη ορύγματα αντιστηρίζονται πάντοτε , γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένες περιοχές 
επισημαίνονται την νύχτα με φώτα . 
Διαταγές της υπηρεσίας για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του 
εργολάβου .
    Ο εργολάβος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών .

Άρθρο  17ο :  Χρήση του έργου πριν από την αποπεράτωση του .
    Με την απόφαση του Προϊστάμενου της Τ.Υ.Δ.Κ. μπορεί να γίνει οποιουδήποτε αποπερατωμένου τμήματος 
του έργου προ της τελικής περαίωσης του έργου χωρίς αυτή η χρήση να αναπληροί την παραλαβή του έργου .
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Ειδικότερα για τα οικονομικά έργα ( Κοινοτικά Καταστήματα , χώροι πολλαπλών χρήσεων κ.λ.π. ) δύναται να 
γίνει χρήση αυτών πριν από την περαίωση τους εφ όσον οι υπολειπόμενες εργασίες είναι δευτερεύουσας 
σημασίας ( υδροχρωματισμοί , ελαιοχρωματισμοί , ηλεκτρολογικά , υδραυλικά , μονώσεις , κ.λ.π.) χωρίς 
απόφαση του Προϊστάμενου Τ.Υ.Δ.Κ.  Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας 
τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου . Στην περίπτωση 
κατά την οποία η χρήση του έργου από τον εργοδότη πριν αποπερατωθεί συνεπάγεται προσθέτου δαπάνες για 
τον ανάδοχο , τότε ο εργοδότης καταβάλλει σε αυτόν τις πραγματικές δικαιολογημένες δαπάνες αυτές
.

Άρθρο  18ο :  Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές στο έδαφος .
    Κάθε εργασία αναγκαία , κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των χαράξεων που 
έχουν εγκριθεί , εκτελείται με επιμέλεια και δαπάνη του εργολάβου σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας , που 
ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα με τους κανονισμούς .
    Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό πληρώνονται  από τον 
εργολάβο .

Άρθρο  19ο :  Απαλλοτριώσεις .
    Οι απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων γίνονται με φροντίδα του εργοδότου 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν .
    Οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις πληρώνονται από τον εργοδότη .Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν 
αναλαμβάνει ο εργοδότης προς τον εργολάβο εκτός από την χορήγηση παράταση της προθεσμίας περαίωσης 
στην περίπτωση καθυστέρησης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του εργολάβου .
    Σε περίπτωση που η παραπάνω καθυστέρηση ξεπεράσει το τρίμηνο ο εργολάβος έχει δικαίωμα να ζητήσει την 
διάλυση της σύμβασης , εφ όσον βέβαια δεν του έχει κοινοποιηθεί και ισχύει κάποιος πίνακας εργασιών .

Άρθρο  20ο :  Κρατήσεις .
    Σχετ. Εγκύκλιος με αριθμό. Πρωτ. 40113/4-6-84 και 20000/εγκ36/14-3-84.
Α.  έργα που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων
α1. ΤΣΜΕΔΕ για τους μη πτυχιούχους εργολάβους και επί πλέον 0,2% ΤΣΜΕΔΕ για τους πτυχιούχους 
εργολάβους ,
α2. 0,2 %  ΤΕΕ
α3. Φόρος εισοδήματος .
Β.  έργα που εκτελούνται με πιστώσεις από τους ιδίους πόρους των ΟΤΑ ,
β1. 2% ΤΑΔΚΥ ,
β2. 1 % ΤΥΔΚ ,.
β3. 0,5 %  ΕΜΠ ,
β4. 1% ΤΣΜΕΔΕ για τους μη πτυχιούχους εργολάβους και επί πλέον 0,2 % ΤΣΜΕΔΕ για τους πτυχιούχους 
εργολάβους ,
β5. 0,2 %  ΤΕΕ ,
β6. 1 % ΤΠΕΔΕ  ,
β7. Φόρος εισοδήματος  ,
β8. Ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον κύριο του έργου για τις παραπάνω 
περιπτώσεις .
Γ.  έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία από του Δημάρχους ή Προέδρους Κοινοτήτων ή εργασίες - 
προμήθειες , που εκτελούνται απολογιστικά από τους ΟΤΑ  ,
γ1. 1% ΤΥΔΚ ,
γ2. 1% ΤΣΜΕΔΕ ,
γ3. 0,5 % ΕΜΠ και
γ4. 0,2 % ΤΕΕ .

Άρθρο  21ο :   Χρόνος εγγύησης .
    Ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων .

Άρθρο  22ο :   Τελικός ( εξοφλητικός λογ/σμός ) .
    Εκδίδεται μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και εφ 
όσον εγκριθούν αυτά με απόφαση της Νομαρχίας .
Τα στοιχεία αυτά είναι τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογ/σμού , αντίτυπα δε ή 
αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στον λογ/σμό .
 Πριν την θεώρηση του λογ/σμού αυτού ζητείται από τον εργολάβο να προσκομίσει βεβαίωση του αρμοδίου 
Υποκ/τος ΙΚΑ όπου θα αναφέρεται η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών για το έργο που εξοφλείται . 
Εννοείται βέβαια , ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί όλες οι κρατήσεις του άρθρου 20  αυτής της συγγραφής 
υποχρεώσεων . -



Άρθρο  23ο : Λοιπές υποχρεώσεις.
    Εφ όσον το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ανεργίας (ΕΠΚΤΑ), ο ανάδοχος, 
υποχρεούται να υποβάλλει αντίγραφα των μισθοδοτικών καταστάσεων, στην Υπηρεσία, του προσωπικού που 
απασχολήθηκε στο έργο, σύμφωνα με την 35107/εγκ. 25 / 8-6-88/ Υπ.Εσωτερικών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προυπ 64.110 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2013 Χρήση 2013

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Άρθρο 1ο  :  Αντικείμενο της εργολαβίας.
    Αυτή η Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους με τους οποίους θα εκτελεστεί, από τον 
εργολάβο, το έργο που αναφέρεται στην επικεφαλίδα.

Άρθρο 2ο  :  Διατάξεις που ισχύουν.
    Τα Δημοτικά και Κοινοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις : 
α : του Π.Δ. 76/85  " περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο " Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
" των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ".
β : του Π.Δ. του 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α. κατά το μέρος που δεν αναφέρονται 
στην εκτέλεση των έργων όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
γ : του Ν.Δ. 1418/84 " περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και του εις εκτέλεση αυτού 
εκδοθέντος Π.Δ. 609/85 " περί κατασκευής των Δημοσίων Έργων "".
δ : Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1418/84.

Άρθρο 3ο  :  Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν.
    Η τεχνική μελέτη του έργου, που αποτελείται από την τεχνική περιγραφή και τα κατασκευαστικά σχέδια, 
συμπληρώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο εργολάβος, κατά την 
εκτέλεση των εργασιών μίας από τις παρακάτω κατηγορίες, δηλαδή Οικοδομικά - Υδραυλικά - 
Ηλεκτρομηχανολογικά - Οδοποιία.

Άρθρο 4ο  :  Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών.
    Όλα γενικά τα έργα και οι τυχόν συμπληρωματικές εργασίες για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους, εκτελούνται 
σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης , τον προϋπολογισμό της και τους όρους αυτής της 
συγγραφής υποχρεώσεων ή σύμφωνα με τις  αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης, που θα προκύψουν κατά 
την εκτέλεση του έργου, εφ όσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα. 
Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο εργολάβος, είναι υποχρεωμένος, πριν από κάθε εκτέλεση εργασίας να 
ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του επιβλέποντα τεχνικού, έτσι ώστε το έργο να εκτελείται μέσα στην συμβατική 
προθεσμία. 

Άρθρο 5ο  :  Προϋπολογισμός του έργου.
    Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι : 64.112 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται όπως 
παρακάτω :

Εργασίες - προμήθειες
για δημοπράτηση 64.110
για ανάθεση
για αυτεπιστασία

Απολογιστικά φορέα
Εργασίες
Υλικά
Σύνολο 64.110



Άρθρο 6ο  :  Εγγυήσεις
    α. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως αναφέρεται στην διακήρυξη είναι ίση με δύο στα εκατό 
(2%) του προϋπολογισμού των δημοπρατουμένων εργασιών και προμηθειών του έργου που δημοπρατείται.
    β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε στα εκατό (5%) του προϋπολογισμού των εργασιών - 
προμηθειών που δημοπρατούνται ή που θα εκτελεστούν με απ ευθείας ανάθεση, αφαιρουμένου του ποσού της 
έκπτωσης και υποβάλλεται στον Δήμο ή την κοινότητα κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.
    γ. Η εγγύηση αντικατάστασης δεκάτων καθορίζεται σε πέντε στα εκατό (5%) της αξίας των εργασιών που 
εκτελέστηκαν και σε δέκα στα εκατό (10%) της αξίας των υλικών στο εργοτάξιο.

Άρθρο 7ο :  Προθεσμία εκτέλεσης του έργου - Ποινικές ρήτρες
    Το έργο αυτής της εργολαβίας θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ίσο με : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 (90) ημέρες.
    Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται από το ΠΔ 171/77 (άρθρο 7 $ 2).
Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι το 20% του συμβατικού χρόνου, η ποινική ρήτρα 
καθορίζεται ίση με το 10% της ημερήσιας εκταμίευσης (Ποσό Συμφωνητικού δια του Συμβατικού χρόνου σε 
ημέρες).
    Μετά την λήξη και της παραπάνω προθεσμίας και μέχρι το 10% του συμβατικού χρόνου, η ποινική ρήτρα 
καθορίζεται ίση με το 20% της ημερήσιας εκταμίευσης 
Εάν ο εργολάβος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στην συμβατική προθεσμία που αναφέρεται παραπάνω, ούτε μέσα 
στην προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική Πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την νομοθεσία που 
διέπει το έργο.

Άρθρο 10ο :  Θέση λήψης υλικών - Ποιότητα υλικών
α)  Όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας, να τα εγκρίνει ο τεχνικός που επιβλέπει το έργο  και με τον εργαστηριακό έλεγχο να διαπιστώνεται 
ότι ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές .
β)  Για να εξασφαλιστεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου , ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να 
ελέγχει, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών , δεδομένου ότι έχει ακέραια την 
ευθύνη για την ποιότητα των υλικών  (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ) , για την εκτέλεση των 
εργασιών για τις οποίες έχει εγγυηθεί έντεχνη εκτέλεση. 
Έστω και εάν ο εργολάβος δεν κρίνει απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών είναι υποχρεωμένος να 
πληρώσει την δαπάνη , που απαιτείται γι αυτό εάν του ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία ή τον τεχνικό , που 
επιβλέπει το έργο.
γ)  Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε στιγμή την ποιότητα των υλικών και εργασιών , χωρίς αυτό να 
απαλλάσσει τον εργολάβο από ακέραια την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών .
δ)  Η θέση που λαμβάνονται τα υλικά είναι : 

Άμμος Σκύρα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Αμμοχάλικο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Θραυστό υλικό 

λατομ.(3Α)
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Υλικό λατομείου ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ασφαλτόμιγμα ΔΡΑΜΑ

    Η επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παραπάνω θέση λήψης του υλικού , εφ όσον αυτό 
θα εξασφαλίσει οικονομικότεροι ή ποιοτικά  καλύτερη κατασκευή .
    Για οποιαδήποτε αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφη διαταγή (της Υπηρεσίας , του τεχνικού ) , 
που επιβλέπει το έργο .

Άρθρο 11ο: Έντεχνη κατασκευή - Ασφάλεια έργου και προσωπικού .
    Ο τεχνικός που επιβλέπει το έργο έχει το δικαίωμα :
α)  να απαγορεύσει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήματος που κρίνεται ακατάλληλο για την εργασία που 
προορίζεται ή που δε παρέχει ασφάλεια στο έργο και το εργατοτεχνικό προσωπικό .
Να δώσει εντολή στον εργολάβο να απομακρύνει από το έργο εργατοτεχνικό προσωπικό που δεν είναι έμπειρο 
για την εκτέλεση κάποιας εργασίας .

Άρθρο 12ο :  Τρόπος επιμέτρησης .
Ο τρόπος επιμέτρησης καθορίζεται από τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης (είδος μονάδας) ή από τον 
προϋπολογισμό εάν σε άρθρο του τιμολογίου δεν αναφέρεται μονάδα εργασίας .
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    Επιμετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές ( κατασκευαστικά σχέδια της 
μελέτης ή πίνακες εργασιών ) . Δεν επιμετρώνται ποσότητες , που καθιστούν το έργο ασφαλέστερο , για τις 
οποίες όμως δεν έχουν δοθεί εντολές από τεχνικό που επιβλέπει το έργο , κατασκευάσθηκαν όμως από τον 
εργολάβο με δική του πρωτοβουλία .

Άρθρο 13ο :  Χρόνος εγγύησης - Προσωρινή παραλαβή - Οριστική παραλαβή .
8α)  Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε 15 μήνες και μετράται πάντοτε από την υποβολή του Τελικού Συνοπτικού 
Επιμετρητικού πίνακα .
    Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το έργο σε καλή κατάσταση , 
δηλαδή να το επισκευάζει και να διορθώνει κάθε βλάβη ή φθορά , που οφείλεται στην συνήθη χρήση του 
έργου , με δικά του έξοδα .
β)  Το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά , σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το έργο .
γ)  Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης του και συγκεκριμένα το αργότερο 
μέσα σε ένα δίμηνο από την λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίηση του εργολάβου , σχετικά  με την οριστική παραλαβή .

Άρθρο 14ο : Αλλαγή συμβατικού αντικειμένου - Τακτοποιητικός Σ. Πίνακας .
α)  Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί την αυξομείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 1/3 
αυτού , εάν δε το επιθυμεί μπορεί να αποδεχθεί την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι πενήντα επί τοις 
εκατόν ( 50% ) , συντασσομένου και στις δύο περιπτώσεις συγκριτικού πίνακα
β)  Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει από κοινού με τον επιβλέποντα το έργο τεχνικό , 
τακτοποιητικό συγκριτικό πίνακα , έστω και εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο για την εξόφληση των εργασιών που 
έχουν εκτελεσθεί , επειδή οι εγκεκριμένες ποσότητες είναι περισσότερες από αυτές που εκτελέσθηκαν .

Άρθρο 15ο :  Μέτρα ασφαλείας - Αποφυγή ατυχημάτων .
    Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος , έστω και εάν δεν του δοθούν γραπτές εντολές να παίρνει τα απαραίτητα 
μέτρα ασφαλείας , ούτως ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα , είτε στο εργατοτεχνικό προσωπικό , είτε στους 
διερχόμενους πολίτες και οχήματα .
    Ο εργολάβος επίσης ευθύνεται για κάθε ζημιά σε έργα κοινής ωφελείας είτε σε ιδιωτικές κατασκευές ,που 
προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 
Για τις ζημιές αυτές οφείλει να αποζημιώνει ή να αναλαμβάνει την αποκατάσταση τους.

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 9-5-2013

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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