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β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

καλεί
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

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

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου που έχει έδρα στο
Δήμο Μυκόνου:1 Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη , Μύκονος , 84600 (τηλ. 22890 –
22.201, φαξ. 22890 – 22.229)
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 η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη , Μύκονος , 84600

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  οι  διατάξεις του κυρωτικού
νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

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.
Εφόσον  οι  ως  άνω  υπηρεσίες  ή/και  αποφαινόμενα  όργανα  του  Φορέα  Κατασκευής
καταργηθούν  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ή  εκτέλεσης  του  έργου,
υποχρεούνται  να  δηλώσουν  άμεσα  και  εγγράφως   στους  υποψηφίους  ή  στον  ανάδοχο
αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων τα οποία κατά το νόμο
αποτελούν  τον  καθολικό  τους  διάδοχο  που  υπεισέρχεται  πλήρως  στα  δικαιώματα  και
υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη
διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των
ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού,
μόνο  εφόσον  έχει  αποδεδειγμένα  ως  αποτέλεσμα  την  παρακώλυση  ενδιαφερομένου  να
συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

1

  Επισημαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ότι Προϊσταμένη Αρχή στα έργα τους είναι η Οικονομική
Επιτροπή εκτός ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ.
5 π.δ. 171/87, σε συνδυασμό με ν 3852/2010 και άρθρο 72 παρ. 1 δ σε συνδυασμό με παρ.. 4. . Το αυτό ισχύει
και για τους ΟΤΑ Β’ Βαθμού με την Οικονομική Επιτροπή (ΠΔ 7/2013 σε συνδυασμό με αρ. 176 παρ. 1 γ.
3852/2010 ) και το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΔ 7/2013 σε συνδυασμό με άρ 163 και  176 παρ. 4 ν. 3852/2010)
Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριμένο έργο.  
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2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς2,  που θα συμπληρωθεί  από τους διαγωνιζόμενους
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6,
7  και  8,  διατίθενται  από  το  Δήμο  Μυκόνου,  Δημαρχείο  Μυκόνου,  Ακτή  Καμπάνη  ,
Μύκονος , 84600, Πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..
Τα στοιχεία  αυτά  χορηγούνται  στους  ενδιαφερόμενους  από  την  αρχή  που  διεξάγει  το
διαγωνισμό μέχρι  και  την………………………………….3.  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 ……………..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, ή που προέρχονται
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και  το κείμενο
των οποίων επιτρέπει  ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους
που προέρχονται από αυτές τις χώρες, 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 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

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

3   Τίθεται συγκεκριμένη ημέρα.  Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ.
1  του ΚΔΕ, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη. 
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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 Εργοληπτικής Επιχείρησης, 

 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,  ή
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου
και το κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε
υποψηφίους  που  προέρχονται  από  αυτές  τις  χώρες  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 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
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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 ύπαρξη στον φάκελο φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής
στο  Μ.Ε.Ε.Π.  ή  του  αντιγράφου  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, ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου).
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 διορθώσεις4, 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  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  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.

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.

4 Σκοπός  του  λογιστικού  ελέγχου  είναι  να  αποφεύγεται  κατά  το  δυνατόν  η  εσφαλμένη  κατάταξη    των
διαγωνιζόμενων στη σειρά με την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.
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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  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.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο
25Α του ΚΔΕ, προσκομίζεται, με την υποβολή της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05 %ο) επί της προϋπολογισμένης αξίας
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Προϊσταμένης
Αρχής, αν γίνει αποδεκτή η ένσταση από το αποφασίζον διοικητικό όργανο

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  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 ΚΔΕ. Αν, μετά την εκδίκαση
τυχόν  ενστάσεων,  υφίστανται  έγκυρες  οικονομικές  προσφορές  που  ταυτίζονται  απόλυτα
διενεργείται  δημόσια  κλήρωση  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή,  κατόπιν  προσκλήσεως  των
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. 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  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
προσκομισθέντων5,  καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των

5 Εφόσον συμμετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ημεδαπές, χωρίς ενημερότητα πτυχίου, προσκομίζουν
για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)
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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  διαγωνισμού  απόφαση  στο
μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο
30 του ΚΔΕ  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  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 – 11) και 39 του 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. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
7. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
9. Τα τεχνικά στοιχεία και τα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη.

5.3 Επίσης  έχουν  συμβατική  ισχύ,  επόμενη  των  αναφερόμενων  στην  προηγούμενη
παράγραφο:
(1) Τα εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
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(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 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, (Όπως υποσημείωση 42Α).

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 νομοθετημάτων:

7.1 Του  Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων  έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε  και
ισχύει 
Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων         και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του  Ν.4250/14  (ΦΕΚ  74  Α’)  «  Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του  Ν.4278/14  (ΦΕΚ  157  Α’)  «  Φάροι,  Στρατολογία  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν.4281/14  (ΦΕΚ 160 Α’)  «  Μέτρα στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις », όπως ισχύει.
 

7.3 Των διατάξεων  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέμενης
Αξίας» και
Του  άρθρου  27  του  Ν.  2166/1993  (ΦΕΚ  Α’  137)    «Κίνητρα  ανάπτυξης  επιχειρήσεων,
διαρρυθμίσεις  στην  έμμεση  και άμεση φορολογία και και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰
στο ΤΣΜΕΔΕ 

7.4 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
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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 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

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  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 τρεις 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  πλήρη  γνώση  αυτής  της  διακήρυξης  και  των  λοιπών  τευχών  δημοπράτησης  και
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

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

11.1 Τίτλος του έργου

Ο τίτλος του έργου είναι: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».

11.2 Προϋπολογισμός του έργου

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  Μελέτης  του  έργου  ανέρχεται  σε  199.260,00  Ευρώ  και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 119.237,60 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.462,77 € 
Απρόβλεπτα6 21.105,05 € (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+
Ο.Ε.) 
Αναθεώρηση 194,58 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 37.260,00 €. 

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση

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 και υπόθεση C-
454/06  Pressetext Nachrichtenagentur GmbH κατά  Αυστρίας)),  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: 

 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).

6 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται  κατά την υπογραφή της σύμβασης,  ανάλογα με την
προσφερθείσα έκπτωση,  ώστε να διατηρείται σταθερή η εν λόγω  ποσοστιαία αναλογία 15% επί της δαπάνης
εργασιών με ΓΕΟΕ, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του ΚΔΕ..
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 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 ημέρες και  αρχίζει  από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι  αποκλειστικές  και  ενδεικτικές  τμηματικές  προθεσμίες  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 ΚΔΕ.

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

ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του ΚΔΕ. 

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 ΚΔΕ.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

15.1 Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  κατατίθενται  από  τους  διαγωνιζόμενους,
κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ.1 α) του ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24
του ΚΔΕ στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2%. επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α., ήτοι
στο  ποσό  των  Τριών Χιλιάδων  Διακοσίων  Σαράντα  Ευρώ (3.240,00  €).  Οι  εγγυητικές
επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα
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  ΚΔΕ7.

7 Η λέξη «το πολύ» σημαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές με μικρότερη προθεσμία πληρωμής π.χ. 5
ημέρες (ημερολογιακές) ή τρεις εργάσιμες.
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Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπερού η εγγύηση δεν
οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση

15.3       Οι εγγυητικές επιστολές  συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές,  αν έχουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24
παρ. 2 ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/14), δηλαδή  πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον μέχρι  …………….

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει  αν ο διαγωνιζόμενος αποσύρει  την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  παρέχει  ψευδή στοιχεία  ή πληροφορίες
που  αφορούν τους  λόγους  αποκλεισμού,  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.

15. 4 Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται  στον ανάδοχο με  την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και  στους λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός τεσσάρων (4)  ημερών από
την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς
τους  από  τα  επόμενα  στάδια  της  διαδικασίας  ανάθεσης  είτε  της  οριστικής  απόφασης
κατακύρωσης της σύμβασης.

 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

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,
σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και του άρθρου 35 του ΚΔΕ,
στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%
επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του ΚΔΕ.
Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και  17 εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη  μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου,  ή  στα  κράτη  -  μέρη  της  Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  2513/1997  (Α΄  139)  και
έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να
εκδίδονται  από το Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του Ταμείου
Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού
ποσού.
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  ……………, ημέρα  Τρίτη.  Ώρα  λήξης  της  υποβολής  προσφορών  ορίζεται  η
10:00 π.μ. 

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  Αρχή  και  η  οποία  θα
γνωστοποιηθεί με φαξ 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.
    

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  το  συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό  (κατά  τη
διάταξη  του  άρθρου  24  παρ.  2  του  ΚΔΕ για  διάστημα 6  μηνών από  την  ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15
του  ΚΔΕ  στο  τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε.16/2007.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής,
βαρύνουν  σε  κάθε  περίπτωση  τον  Εργολάβο  που  ανακηρύχθηκε  ανάδοχος  και
εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
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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  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον  ανήκουν  στην  Α  τάξη  και  άνω  για  έργα  κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 8 

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.),  ή  που  προέρχονται  από  τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , 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 Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.  των παραπάνω περιπτώσεων α,  β  και  γ  σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους9, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014. (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 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, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της
συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 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  στην  τάξη  Α΄  του  Μ.Ε.Ε.Π.  για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)10.

21.5       Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος.  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις  για  τη  συμμετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

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  μην  τελεί  ή  να  μην  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  της  διαδικασία  κήρυξης  σε    πτώχευση,
εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση ή,  προκειμένου  περί  αλλοδαπών,  σε  οποιαδήποτε

8 Εφόσον  συντρέχει  περίπτωση  λόγω  του  προϋπολογισμού  της  σύμβασης,  πρέπει  να  προβλέπεται  και  η
δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων  (βλέπετε άρθρα 105
και 106 του ΚΔΕ). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

9 Αν  συμμετέχουν  και  επιχειρήσεις  γραμμένες  στα  Μητρώα  Περιφερειακών  Ενοτήτων δεν  επιτρέπεται  να
κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ΚΔΕ).

10  Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.
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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  ε ισφορών
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. 

Άρθρο 23:   Δικαιολογητικά 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συμμετέχει  στη δημοπρασία,  μεμονωμένα ή ως μέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα
προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά 42Α:

4 2Α Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής :

1.  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.),  για τα οποία συνεχίζει  να υφίσταται  η υποχρέωση
υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2.  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
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23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής

α. Προκειμένου  περί  εργοληπτικής  επιχείρησης  εγγεγραμμένης  στο  Μ.Ε.Ε.Π.11

φωτοαντίγραφο του  πιστοποιητικού  εγγραφής σε  αυτό  στην  τάξη  και  κατηγορία  που
ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου.

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. ή
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , 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. ΚΔΕ).

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.,
ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, 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 ΚΔΕ).

Τα δικαιολογητικά  επαγγελματικής  εγγραφής,  προκειμένου να  γίνουν  αποδεκτά,  θα
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 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  12 (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

Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα   από  αντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής
δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

3.  Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα  από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί  από δικηγόρο,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα   από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών  εγγράφων  φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

4.  Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά και  πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

11 Υπενθυμίζεται  η  δυνατότητα  να  συμμετέχουν  επιχειρήσεις  των  Μητρώων  Περιφερειακών  Ενοτήτων.  Στην
περίπτωση αυτή προστίθεται «ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων».
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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.   Δεν  απαιτείται
προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας  από άλλα ταμεία,  στα οποία ενδεχομένως
είναι ασφαλισμένα τα παραπάνω στελέχη. 
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 ΚΔΕ,
οπότε  απαλλάσσονται  της  υποχρέωσης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  εκείνων  που
μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

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, εκκαθάριση  13  , αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος
του  διαδικασία  κήρυξης  σε    πτώχευση,  εκκαθάριση,  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
Εργοληπτικής  Επιχείρησης,  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 ΚΔΕ )στην Ελλάδα.

Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  γραμμένες  στο  ΜΕΕΠ  (ή  στα  Μητρώα  Περιφερειακών
Ενοτήτων)  και  δεν  κατέχουν  Ενημερότητα  Πτυχίου, έχουν  ειδικά  την  υποχρέωση  να
προσκομίσουν Υπεύθυνη  Δήλωση  όπου  θα  αναφέρονται ι)  ότι τα  πρόσωπα  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  ΚΔΕ  Σε περίπτωση που η
Εργοληπτική Επιχείρηση δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρμόδια ελληνική

12  Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, δεν απαιτείται αυτή να φέρει  βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής..

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

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 ευκρινή φωτοαντίγραφα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
2690/99, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014. 
Όλα  τα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  περιέχονται  στο  φάκελο  των  δικαιολογητικών.  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. ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.

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. 
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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 ΚΔΕ)

23.3 Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας14

Η εκπλήρωση των  προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α έως  ε της παρ. 23.3.2,  που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο
και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:

23.3.1  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   υπεύθ
υνη  δήλωση1  6  (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  ΤΣΜΕ∆Ε,  ο  διαγωνιζόµενος  προσκοµίζει  επιπλέον  της  Ε.Π.
ασφαλιστική  ενηµερότητα  εν  ισχύει  για  τα  στελέχη  αυτά.  ∆εν  απαιτείται  προσκόµιση
ασφαλιστικής ενηµερότητας από  άλλα  ταµεία,  στα  οποία   ενδεχοµένως  είναι  ασφαλισµένα
τα παραπάνω στελέχη.

Οι  εγγεγραµµένες  στο  Μ.Ε.Ε.Π.  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  χωρίς  Ενηµερότητα  Πτυχίου,
υποχρεούνται   να   προσκοµίσουν   όλα    τα   παρακάτω   δικαιολογητικά,   εκτός    αυτού    τ
ης 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  Κ∆Ε,
οπότε  απαλλάσσονται   της   υποχρέωσης   υποβολής   των    δικαιολογητικών    εκείνων   π
ου µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.

23.3.2.  α.   Για  την  περίπτωση  1,  2,  5  και  7  του  άρθρου  22  υποβάλλεται   Υπεύθυνη  ∆ήλωση  που
υπογράφεται  από τον  ατοµικό  εργολήπτη  ή  τον  νόµιµο  εκπρόσωπο της  επιχείρησης  και
βεβαιώνει ότι η επιχείρηση. Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 97 του Κ∆Ε.

Όπου  προβλέπεται  στο  παρόν  υποβολή  Υπεύθυνης  ∆ήλωσης,
δεν  απαιτείται  αυτή  να  φέρει βεβαίωση  του γνησίου  της υπογραφής.

 ι)  δεν τελεί  υπό πτώχευση,  εκκαθάριση1 7,  αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει  κινηθεί  σε
βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση  ή,

14  Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται  σύμφωνα με  το  άρθρο 147 του ΚΔΕ (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  Υ.ΜΕ.ΔΙ.  Σε  περίπτωση  Κοινοπραξίας  η  τεχνική
ικανότητα  πρέπει  να  αποδεικνύεται  στο  πρόσωπο  μίας  τουλάχιστον από  τις   κοινοπρακτούσες
εργοληπτικές επιχειρήσεις.
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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  ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο  20 παρ. 4 του Ν. 3669/08  (Κ∆Ε).

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  Εργοληπτικής  Επιχείρησης,  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 Κ∆Ε )στην Ελλάδα.

Οι   επιχειρήσεις  που  είναι   γραµµένες  στο  ΜΕΕΠ   (ή   στα  Μητρώα  Περιφερειακών

Ενοτήτων)  και   δεν  κατέχουν  Ενηµερότητα  Πτυχίου,  έχουν   ειδικά  την  υποχρέωση  να
προσκοµίσουν   Υπεύθυνη   ∆ήλωση   όπου  θα   αναφέρονται   ι)   ότι   τα   πρόσωπα18  που

απασχολούν  µε  σύµβαση  εξαρτηµένης  εργασίας  είναι  ασφαλισµένα  στους  οικείους
ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν  δεν  απασχολούν τέτοια πρόσωπα να  υποβάλλεται σχετική
αρνητική Υ.∆.),  ιι)  τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης
και  έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε.  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 ΤΣΜΕ∆Ε.

γ.  Για  την   περίπτωση  4,   εφόσον  η   εργοληπτική  επιχείρηση  φορολογείται  στην   Ελλάδ
α,  αποδεικτικά  ενηµερότητας  για  χρέη  προς  το  ελληνικό  δηµόσιο,  τόσο  µεµονωµένα
όσο  και  για  τις  Κοινοπραξίες  στις  οποίες  συµµετέχει  (παρ.  3  άρθρου  20  του  Κ∆Ε).  Σε
περίπτωση που η Εργοληπτική Επιχείρηση 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 εργοληπτικές 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.
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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.

23.3.3        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)

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

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  ∆ηλώσεις  σε  πρωτότυπο,  β)  τα  λοιπά
δικαιολογητικά  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  (σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου
11  του  ν.
2690/99,  όπως   τροποποιήθηκε   µε   το   άρθρο    1   παρ.  2   του   Ν.   4250/2014).   Όλα   
τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών. 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.

23.3.4       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. ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη  διαδικασία.

Πιστοποιητικά  περί  µη  θέσεως  σε  εκκαθάριση  δεν  προσκοµίζονται  από  τις  ατοµικές
εργοληπτικές επιχειρήσεις.

β.    Απόσπασµα   ποινικού   µητρώου  ή   ανάλογο   έγγραφο   ∆ικαστικής   Αρχής    της   χώ
ρας  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.
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γ)  Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη
από: (α)  πίνακα  όλων   των   υπό   εκτέλεση   έργων   και  (β)   τις  βεβαιώσεις  των   αρµοδί
ων  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 Κ∆Ε)19

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,  οι  οποίες
κατατίθενται πρωτότυπες.

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 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 ΚΔΕ νομιμοποίηση του
φυσικού  προσώπου  που  υποβάλλει  την  προσφορά για  λογαριασμό  της
εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

Τέτοια στοιχεία δεν προσκομίζονται αν η νομιμοποίηση προκύπτει από την Ενημερότητα
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

5. 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.
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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 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.
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής. 
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.  
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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.

25.215      Η παρούσα σύμβαση  υπόκειται   λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες  ιδιότητες και  τις
απαγορεύσεις του ΚΔΕ άρθρα 31-34. 

25.3         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.

Μύκονος, 23/06/2015
(Τόπος – Ημερομηνία) 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σκαγιά Ελένη
Πολιτ. Μηχ.

 
Αναπλ. Προιστάμενος
Τεχνικής Υπηρεσίας

Καστορίνης Αντώνιος
Αρχιτ. Μηχ. ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση

15  ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται μόνο εφόσον η σύμβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόμενο όριο). 
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ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1  ο  : Αντικείμενο της εργολαβίας.

Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, περιλαμβάνει τους όρους με τους  οποίους θα εκτελεσθεί, από τον
Ανάδοχο, η εργασία που αναφέρεται στην  επικεφαλίδα.

ΑΡΘΡΟ  2  ο  : Διατάξεις που ισχύουν.

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις:
Α) Του Π.Δ. 410/95 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. 28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α. 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 Ο.Τ.Α.».
Δ) Τον Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις»
Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84.

ΑΡΘΡΟ  3  ο  : Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν.

Η τεχνική μελέτη των εργασιών, που αποτελείται από τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές των επί μέρους
εργασιών, συμπληρώνεται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που  πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο Ανάδοχος, κατά την
εκτέλεση των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ  4  ο  :            Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών.

Όλες οι εργασίες για  την  έντεχνη  ολοκλήρωσή  τους  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία της  μελέτης
και τις οδηγίες ή άλλα συμπληρωματικά στοιχεία που θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Επίβλεψη.

Για οποιαδήποτε ασάφεια της μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν  από κάθε εκτέλεση εργασίας
να ζητά έγκαιρα τις οδηγίες του Επιβλέποντα Μηχανικού, έτσι ώστε το έργο να εκτελείται έντεχνα και μέσα στην
συμβατική  προθεσμία.

O Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  την  ευθύνη  για  ζημιές  που  προκύπτουν  από  τυχόν  ανακρίβειες  ή
ασυμφωνίες στοιχείων της μελέτης, εάν, πριν αρχίσει τις αντίστοιχες εργασίες, δεν ζητήσει λεπτομερώς έγγραφες
οδηγίες κ.λ.π. από τη Δ/νουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δε ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις, είναι υποχρεωμένος
να εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα, όποτε κι αν του κοινοποιηθεί, με δικά του μέσα και
δαπάνη.

Ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε ΔΕΚΑ (10) ημέρες από την εγκατάστασή του, παράλληλα με την έναρξη των
εργασιών, να κάνει λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων της μελέτης και να ζητήσει εγγράφως σχετικές διασαφηνίσεις ή
αναγκαίες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της μελέτης για την εκτέλεση των διαφόρων τμημάτων του έργου, εφόσον

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ : 22890 28857, Φαξ : 22890 28567

Ο.Τ.Α: ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ

        ΕΡΓΟ:      ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠ: 199.260,00 €  
(με Φ.Π.Α.)
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συντρέχουν  γι'  αυτό  σοβαροί  λόγοι.  Αν  κατά  την  εξέλιξη  του  έργου  ο  Ανάδοχος  νομίζει,  ότι  συντρέχει  λόγος
συμπλήρωσης ή τροποποίησης της μελέτης, θα συντάσσει τη συμπλήρωση ή τροποποίηση χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή,
θα την υποβάλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία και θα την εφαρμόζει μόνο μετά από την έγγραφη έγκρισή της.

ΑΡΘΡΟ  5  ο  : Προϋπολογισμός του έργου.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι:  199.260,00   €  (με  Φ.Π.Α.) 

ΑΡΘΡΟ  6  ο  :            Εγγυήσεις.

Α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε πέντε στα εκατό (5%) του  προϋπολογισμού των
εργασιών – προμηθειών που δημοπρατούνται ή που θα  εκτελεστούν με απευθείας ανάθεση,
αφαιρουμένου του ποσού της έκπτωσης και  υποβάλλεται στο Δήμο κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Β) 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.

Στον  προϋπολογισμό  της  υπηρεσίας  περιλαμβάνεται  το  κονδύλιο  των   απροβλέπτων,  τα  κονδύλια  της
αναθεώρησης και του  Φ.Π.Α.

Αν, για λόγους που αφορούν τον Κύριο του Έργου, δεν είναι  δυνατή η έναρξη  των εργασιών μετά την
υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος, πέραν της, κατά τις  κείμενες διατάξεις, αποζημίωσης του για τις θετικές
ζημίες μετά την υποβολή  έγγραφης όχλησης, μπορεί να υποβάλλει  αίτηση προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για
επιστροφή της πρόσθετης εγγύησης της  προηγούμενης παραγράφου.

Επί της αιτήσεως αποφασίζει αιτιολογημένα η Προϊσταμένη Αρχή, εντός μηνός από την υποβολή της, κατόπιν
εισηγήσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εκ νέου την πρόσθετη εγγύηση,
όταν καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών στο έργο και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της εγγράφου σχετικής
προσκλήσεως της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας,  άλλως  κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος,  εκτός αν έχει  κινηθεί  η
διαδικασία διάλυσης από τον Ανάδοχο. Κατά τα λοιπά ως προς τη διαδικασία της έκπτωσης, τις συνέπειες και τη
συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 28/80.

.

ΑΡΘΡΟ  7  ο  :            Προθεσμία εκτέλεσης του έργου – Ποινικές ρήτρες.

Το  έργο  αυτής  της  εργολαβίας  θα  εκτελεσθεί  σε  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  90
ημερολογιακές μέρες  από την υπογραφή της σύμβασης. Η ανώτατη ποσότητα εργασιών δεν
μπορεί να υπερβεί την προμετρούμενη από την Τεχνική Μελέτη. Η προϋπολογιζόμενη ποσότητα
δεν  αποτελεί  δέσμευση  από  την  πλευρά  του  Δήμου  και  υπηρεσία  μπορεί  να  διακόψει  την
εκτέλεση των εργασιών  με εντολή της όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και για οιοδήποτε λόγο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία να εκτελέσει την εργασία για όλη

την προϋπολογιζόμενη ποσότητα. 

Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου.

1. Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο
Ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητα του, τη συνολική και  τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του
έργου.

Οι  ποινικές  ρήτρες  καταπίπτουν  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση
της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση
των ενδεικτικών  τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική
προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις της.

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας
ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών
ίσο με το είκοσι τοις  εκατό (20%) της προβλεπόμενης  από τη σύμβαση αρχικής  συνολικής  προθεσμίας. Για τις
επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για
κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό
των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
προς τη συνολική προθεσμία του έργου.
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Οι ποινικές  ρήτρες  που επιβάλλονται  για  την  υπέρβαση της  συνολικής  προθεσμίας  δεν  επιτρέπεται  να
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Εφόσον  στη  σύμβαση  ορίζονται  τμηματικές  προθεσμίες,  ορίζεται  υποχρεωτικά  και  το  ποσοστό  των
ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της
ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό
(3%) του ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον
προβλέπεται  σχετικά στα συμβατικά τεύχη,  μπορεί με τη σύμβαση να περιοριστούν οι  ανωτέρω χρόνοι  για την
επιβολή των ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, με ανάλογη αύξηση του ποσοστού της ημερήσιας ποινικής ρήτρας,
διατηρουμένου του ανώτατου ορίου της ποινικής ρήτρας.

ΑΡΘΡΟ  8  ο  : Θέση λήψης υλικών – Ποιότητα υλικών.

Α) Όλα τα υλικά που θα προμηθευτεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας,
να  τα  κρίνει  ο  Μηχανικός  που  επιβλέπει  το  έργο  και  με  τον  εργαστηριακό  έλεγχο  να  διαπιστώνεται  ότι
ανταποκρίνεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Β) Για να εξασφαλισθεί η έντεχνη εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος 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 αν ο Ανάδοχος δεν κρίνει απαραίτητο τον εργαστηριακό έλεγχο
των υλικών είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τη δαπάνη, που απαιτείται για αυτό εάν του ζητηθεί εγγράφως από την
Υπηρεσία ή από τον Μηχανικό 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 Ανάδοχο 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:                                                                                                                                                          
Αμμοχάλικο:                                                                                                                                              
Θραυστό  υλικό  λατομείου  (3Α):                                                                                         
Υλικό  λατομείου:                                                                                                                      
Υλικό  λατομείου  (για  αγροτική  οδοποιία):                                                                         
Ασφαλτόμιγμα:                                                                                                                                          

Η επιβλέπουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αλλάξει την παραπάνω θέση λήψης του
υλικού, εφόσον θα εξασφαλίσει οικονομικότερη ή ποιοτικά καλύτερη κατασκευή. Για οποιαδήποτε
αλλαγή θέσης λήψης υλικού απαιτείται έγγραφη διαταγή (της  Υπηρεσίας,  του  Μηχανικού) που
επιβλέπει το έργο.

ΑΡΘΡΟ  9  ο  : Έντεχνη  κατασκευή – Ασφάλεια  έργου  και  προσωπικού.

Ο  Μηχανικός που  επιβλέπει  το  έργο  έχει  δικαίωμα:
Α) Να  απαγορεύσει  τη  χρήση  κάθε  εργαλείου  ή  μηχανήματος  που  κρίνει  ακατάλληλο  για  την  εργασία  που
προορίζεται  ή  που  δεν  παρέχει  ασφάλεια  στο  έργο  και  στο  εργατοτεχνικό  προσωπικό.
Β) Να  δώσει  εντολή  στον  Ανάδοχο να  απομακρύνει  από  το  έργο  εργατοτεχνικό  προσωπικό  που  δεν  είναι
έμπειρο  για  την  εκτέλεση  κάποιων  εργασιών.

ΑΡΘΡΟ  10  ο  :          Τρόπος επιμέτρησης - πληρωμές.

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.

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Η πληρωμή
των εργασιών θα γίνει ύστερα από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (τιμολόγιο
εργασιών) και των αποδεικτικών εξοφλήσεων  των υποχρεώσεων και κρατήσεων του αναδόχου
και  αφού προηγηθεί  η παραλαβή και  ο  έλεγχος  των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.  Η
αμοιβή του αναδόχου θα υπολογιστεί βάσει του τιμολογίου της μελέτης. Όλα τα δικαιολογητικά
πληρωμής ελέγχονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. 

Η  πιστοποίηση  των  ημερομισθίων  –  δρομολογίων  –  φορτίων  που  θα  εκτελούνται
καθημερινά θα  γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία πίνακα ημερομισθίων – δρομολογίων
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οχημάτων  όπου  θα  αναγράφονται  αναλυτικά  (ημέρα,  ημερομηνία,  είδος  μηχανήματος  )  τα
πραγματοποιούμενα φορτία –εργασίες με τα αντίστοιχα στοιχεία των μηχανημάτων και οχημάτων
που τα πραγματοποίησαν και θα συνυπογράφονται από τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο υπεύθυνο
για θέματος καθαριότητας του Δήμου. 

Καμία επιπλέον αμοιβή δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί.  Οιοσδήποτε  τυχόν  επιπλέον
επιβαρύνσεις (για άδεις , φθορές κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από τον ίδιο στην προσφορά του. 

ΑΡΘΡΟ  11  ο  :          Μέτρα ασφαλείας – Αποφυγή ατυχημάτων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
Α) Έστω και αν δεν του δοθούν γραπτές εντολές, να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ούτως
ώστε  να  αποφεύγονται  ατυχήματα,  είτε  στο  εργατοτεχνικό  προσωπικό,  είτε  στους  διερχόμενους  πολίτες  και  τα
οχήματα.
Β) Να τηρεί  και  να  εναρμονίζεται  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  των Νόμων  και  Προεδρικών  Διαταγμάτων  περί
ασφάλειας και υγιεινής στα Δημόσια Τεχνικά Έργα.
Γ) Ο Ανάδοχος  επίσης  ευθύνεται  για κάθε  ζημιά σε έργα κοινής  ωφέλειας,  είτε σε ιδιωτικές κατασκευές,  που
προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις ζημιές αυτές, οφείλει να αποζημιώνει ή να αναλαμβάνει την
αποκατάστασή τους.

ΑΡΘΡΟ  12  ο  :          Συμπληρωματικές υποχρεώσεις Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 
να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αστυνομικές, υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. 
Έναντι  όλων των δημόσιων αρχών για την  ασφάλιση του προσωπικού και  των μέσων που θα διαθέσει  για την

εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. 
Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας και να τις

επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές όταν αυτό του ζητείται 
ΑΡΘΡΟ  13  ο  :          Κανονιστικές απαιτήσεις.
    

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί  το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους
νόμους, τα διατάγματα, τις αστυνομικές διατάξεις και τις οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται
μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ  14  ο  :     Σύστημα Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Ασφάλειας  Υγείας  Εργασίας  (ΣΟΔΑ
ΥΕ).

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑ ΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑ ΥΕ ορίζονται οι εξής:
15.1  Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.
15.2 Ορισμός Τεχνικού Ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας.  

Ειδικότερα  και  λόγω  της  σπουδαιότητας  των  θεσμών  αυτών,  τα  προσόντα  και
καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή
θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της νομοθεσίας  (Ν.1568/85, ΠΔ 17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 294/88). Η ανάθεση των
καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς
και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και
στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε.

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  σε  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας,  συντονιστή
ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ
περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  του  εργασιακού  κινδύνου,  εκπαίδευση  προσωπικού,  κλπ.  ο
Ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ
95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας, Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης
του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).
15.3  Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα ΑΥΕ.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 31



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

15.4  Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.
15.5  Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας.  
Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:
 Αναφορά ατυχήματος.
 Διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας.
 Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.
 Χρήση μέσων ατομικής προστασίας.
 Εκπαίδευση προσωπικού.
 Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων.

15.6  Κατάρτιση ειδικών μελετών.  
Π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου προβλέπεται τέτοια μελέτη από τη νομοθεσία ή

προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής.
15.7  Διαδικασίες Επιθεωρήσεων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει  την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του
εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως
ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται
η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται.
Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά.
15.8  Άλλες προβλέψεις.

 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργo πρoς τo αρμόδιο
Κ.Ε.Π.Ε.Κ.  του  Σ.ΕΠ.Ε.  Κατάρτιση  προγράμματος  και  υλοποίηση  εκπαίδευσης  των
εργαζομένων σε θέματα ΑΥΕ.
 Οδηγίες  ασφαλούς  εργασίας  προς  εφαρμογή  από  όλους  τους  εργαζόμενους  στο
εργοτάξιο.
 Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή ΑΥΕ
και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας.

15.9 Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση και συμπλήρωση των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση

του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες
όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ.

Το  Σ.Α.Υ.  αναπροσαρμόζεται  σε  συνάρτηση  με  την  εξέλιξη  των  εργασιών,  στο  δε
(ΦΑΥ) εμπεριέχονται  οι  ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  που  έχουν  επέλθει.  Συνεπώς  ο  Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου
στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον
Ανάδοχο μαζί με την Τεχνική Μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους, αδαπάνως,  για το
Δημόσιο.

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
15.9.1  Γενικά.
 Είδος έργου και χρήση αυτού.
 Σύντομη περιγραφή του έργου.
 Ακριβής διεύθυνση του έργου.
 Στοιχεία του κυρίου του έργου.
 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ.
15.9.2  Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
15.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις
εργασίας.
15.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
15.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
15.9.6  Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
15.9.7  Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A’ Βοηθειών.

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 32



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

15.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις.
Π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π.

και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
15.9.9  Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με
το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
15.9.10  Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης
επικινδυνότητας  κάθε  φάσης  και  υποφάσης  του  έργου  με  κλιμάκωση  της  εκτίμησης
επικινδυνότητας  π.χ.:
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου.
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου.
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
15.9.11  Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
15.9.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα
μέτρα  για  την  πρόληψή  του,  καθώς  και  ειδικά  μέτρα  για  εργασίες  που  ενέχουν  ειδικούς
κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ 305/96).

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:
15.9.Α  Γενικά:
 Είδος έργου και χρήση αυτού.
 Ακριβή διεύθυνση του έργου.
 Αριθμό αδείας.
 Στοιχεία του κυρίου του έργου.
 Στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ..
15.9.Β  Στοιχεία από το μητρώο του έργου:
 Τεχνική περιγραφή του έργου.
 Παραδοχές μελέτης.
 Τα σχέδια "ως κατασκευάσθη".
15.9.Γ  Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της
ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π..

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης
των  διαφόρων  εργασιών,  στην  αποφυγή  κινδύνων  από  τα  διάφορα  δίκτυα  (ύδρευσης,
ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λπ.) στην πυρασφάλεια  κ.λ.π..
15.9.Δ  Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου.
Το ανωτέρω περιλαμβάνεται:
 Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του
έργου  από  τους  χρήστες,  βασικά  ενημερωτικά  φυλλάδια  κατάλληλα  και  επαρκή,  που  θα
διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο
και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.
 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας  και εκμετάλλευσης του έργου.  Π.χ.
οδηγίες  χρήσης  του  ακίνητου  και  κινητού  εξοπλισμού  που  ανήκει  στην  συγκεκριμένη
εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε  συνθήκες έκτακτου περιστατικού  κ.λπ.
 Οδηγίες  συντήρησης  του  έργου.  Περιλαμβάνονται  συγκεκριμένες  οδηγίες  για  την
περιοδική συντήρηση του έργου.

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη
του Αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Δ/νσα  Υπηρεσία υποχρεούται
να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.
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ΑΡΘΡΟ  15  ο  :          Δαπάνη σύνταξης - αναθεώρησης των ΣΑΥ  και ΦΑΥ.

Όλες  οι  δαπάνες  που  συνεπάγονται  τα  παραπάνω,  αφορούν  στην  οργάνωση  του
εργοταξίου  και  απαιτούνται  από  το  νόμο,  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και  θα  πρέπει  να  έχουν
συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ  16  ο   :          Ώρες Εργασίας.

Για ορισμένες κατεπείγουσες εργασίες με σκοπό τη γρήγορη περαίωση του ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά κατά τις Κυριακές, Εορτές και Αργίες εφόσον του
ζητηθεί από την Υπηρεσία μετά από σχετική άδεια των αρμόδιων αρχών. 

Καμία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζημίωση δεν θα γίνει δεκτή εξαιτίας του
λόγου αυτού. 

ΑΡΘΡΟ  17  ο   :          Ενημέρωση Αναδόχου - Δεσμέυσεις.

Ο  Ανάδοχος  στα πλαίσια της σύμβασης θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες
απαιτήσεις και τους παρόντες όρους και τους έχει  αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Δεν θα επιτραπεί
οιαδήποτε  αξίωση  από  τον  Ανάδοχο  για  πρόσθετη  πληρωμή  ή  χρονική  παράταση  που  θα
οφείλεται σε παρερμηνεία οιουδήποτε θέματος αναφερόμενους στις καθορισμένες απαιτήσεις ή
όρους,  θέμα  για  το  οποίο  θα  μπορούσε  αν  είχε  απορίες  α  Ανάδοχος  να  ενημερωθεί
απευθυνόμενος στον Δήμο και στους αρμόδιους υπαλλήλους. 

ΑΡΘΡΟ  18  ο   :          Τροποποιήσεις – Προσθήκες..

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν
εγγράφως προς τούτο. Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από
τον Ανάδοχο να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε
μέρος της εργασίας εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις. 

                                                             ΜΥΚΟΝΟΣ,  23/06/2015

                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                        Σκαγιά Ελένη                                     Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ.

                         Πολιτ. Μηχαν.                                                 Καστορίνης Αντώνιος

                                                                   Αρχιτ. Μηχαν. ΠΕ
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ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1  ο  : Αντικείμενο της εργολαβίας.

Αυτή η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται, γενικά στην εκτέλεση, από τον Ανάδοχο, του έργου
της επικεφαλίδας.

ΑΡΘΡΟ  2  ο  : Διατάξεις που ισχύουν.

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις:
Α) Του Π.Δ. 410/95 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. 28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α. 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 Ο.Τ.Α.».
Δ) Τον Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις»
Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84.

ΑΡΘΡΟ  3  ο  : 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.

ΑΡΘΡΟ  4  ο  : Συμβατικά στοιχεία.

Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχύουν είναι:

Α)  Το συμφωνητικό.
Β)  Η παρούσα Διακήρυξη.
Γ)  Η Οικονομική Προσφορά.
Δ)  Το Τιμολόγιο Μελέτης.
Ε)  Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
ΣΤ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Ζ)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Η) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 
Θ) Τα τεχνικά στοιχεία και τα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη.
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ΑΡΘΡΟ  5  ο  : Εγγυήσεις – Προθεσμία αποπεράτωσης.

Ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ  6  ο  : Πρόοδος έργων – Κυρώσεις καθυστέρησης.

Α) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ορίζεται η ολική προθεσμία του έργου (και τυχόν τμηματικές) σύμφωνα με
το άρθρο 7 του Π.Δ. 171/87.
Β) Κατά την εγκατάσταση και τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, ορίζονται τμηματικές προθεσμίες με πίνακα
εργασιών. 
Ο κάθε πίνακας εργασιών κοινοποιείται στον Ανάδοχο (με αποδεικτικό επίδοσης πριν από τη λήξη των εργασιών του
προηγούμενου πίνακα εργασιών).
Γ) 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 για το 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 μηχανημάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
Δ) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία, από τη λήξη της προθεσμίας που
δίδεται με τον τελευταίο πίνακα εργασιών, στην αποπεράτωση των εργασιών που έχει αναλάβει, δύναται να κηρυχθεί
έκπτωτος σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη Νομοθεσία που διέπει το Έργο.
Ε)  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  λεπτομερές  ημερολόγιο  εργασίας,  καιρικών  συνθηκών,
απασχολουμένων μηχανημάτων, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ  7  ο  : Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου.

Οι  τιμές  του  τιμολογίου  αναφέρονται  στις  μονάδες  ολοκληρωμένων  εργασιών  χωρίς  ο   Ανάδοχος  να
δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή 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 εγκατάστασης και
τα ασφάλιστρα αυτών.
Β) Οι δαπάνες για το προσωπικό που απαιτείται,  για το συνεργείο και το μηχανικό εξοπλισμό από εργοδηγούς,
μηχανοδηγούς, χειριστές,  ημερομίσθιά τους,  ημεραργίες,  ασφαλίσεις,  ώρες αργίας,  έκτακτες  χρηματικές παροχές
κ.λ.π.
Γ)  Η  δαπάνη  των  υλικών  που  απαιτούνται  για  κάθε  είδος  εργασίας  υπολογισμένης  της  δαπάνης  για  την
φορτοεκφόρτωση 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
μέτρων  (αποθηκών κ.λ.π.) για την μεταφορά ή αποθήκευσή τους.
Ε) Το έξοδο αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
ΣΤ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν αναφέρεται  αλλά απαιτείται για την ολοκληρωμένη και 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 τη συμμετοχή του Αναδόχου στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ  8  ο  : 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 απευθείας
ανάθεση για τις ειδικές όμως περιπτώσεις, που δικαιούται ο Ανάδοχος όφελος, περιλαμβάνονται:         
Α) Οι μισθοί και κάθε είδος αποζημιώσεις, 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
εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση, κ.λ.π.).
Γ) Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης, 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, δομικής των υλικών και δομικών γενικά για την παράδοση των
έργων σε κανονική λειτουργία.
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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  τη  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.

ΑΡΘΡΟ  9  ο  : Ποιότητα  υλικών – Έλεγχος – Δείγματα.

         Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων προδιαγραφών.
Δείγματα των υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από την χρησιμοποίησή τους. 
Υλικά  και  λοιπά  είδη  που  χρησιμοποιήθηκαν  χωρίς  έγκριση  θα  απορρίπτονται  εφόσον  διαπιστωθεί  η
ακαταλληλότητά τους.
Τα δείγματα και τα περιγραφικά στοιχεία που απαιτούνται, θα λαμβάνονται για εξέταση και θα αποστέλλονται σε
κατάλληλο  Κρατικό  Εργαστήριο  Δομικών  Υλικών.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  συσκευάζονται  κατάλληλα  και  θα
αναγράφουν  εμφανώς  το  όνομα  του  Αναδόχου.  Τα  υλικά  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν  θα  πρέπει  να
ανταποκρίνονται στο δείγμα που υποβάλλεται για εξέταση.

ΑΡΘΡΟ  10  ο  : Αναλογίες  υλικών.

Πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες των υλικών που καθορίζονται στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Η
άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρούνται με κιβώτιο για να επιτυγχάνονται οι σωστές
αναλογίες.

ΑΡΘΡΟ  11  ο  : 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
τη φροντίδα και με έξοδά του χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ  12  ο  : Ατυχήματα – Ζημιές.

Ο  Ανάδοχος  έργου  που  εκτελείται  μέσα  σε  ασφαλιστικές  περιοχές  Ι.Κ.Α.  είναι  υποχρεωμένοι  να
ασφαλίσουν όλο το προσωπικό τους που απασχολείται στο έργο. 

Στις  περιπτώσεις  έργων  που  εκτελούνται  εκτός  ασφαλιστικών  περιοχών  Ι.Κ.Α.,  οι  Ανάδοχοι  είναι
υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού, που θα χρησιμοποιηθεί και είναι ασφαλισμένο στο
Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του.

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  επίσης,  να  ασφαλίσει  το  υπόλοιπο  προσωπικό  σε  μία  από  τις
αναγνωρισμένες από το Δημόσιο ασφαλιστικές εταιρίες. 

Η δαπάνη για το ασφάλιστρο (που πρέπει να καταβάλλεται από τον ανάδοχο, συνολικά δαπάνη, εργοδοτική
εισφορά  και  εισφορά ασφαλισμένου)  βαρύνει  τον  Ανάδοχο.  Σε  καμία  περίπτωση δεν  μπορεί  να  επιβαρυνθεί  ο
Εργοδότης  με  αποζημιώσεις  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του  Αναδόχου  και  των  μεταφορικών  του  μέσων,
αποζημιώσεις ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των Δήμων και των Κοινοτήτων και γενικότερα
αποζημιώσεις ζημιών σε οποιοδήποτε κοινωφελές έργο.

ΑΡΘΡΟ  13  ο  : Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλλει τους προβλεπόμενους από τους νόμους φόρους,
τέλη  και  κρατήσεις  που  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  που  γίνεται  ο  διαγωνισμός  και  ότι  είναι  υποχρεωμένος  να
καταβάλλει στο τεχνικό του 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
κάποια  από  αυτά  που  υπήρχαν,  το  αντίστοιχο  ποσό  πληρώνεται  επιπλέον  ή  εκπίπτει  αντίστοιχα  από  τους
λογαριασμούς του Αναδόχου, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τους αρμόδιους Υπουργούς.

ΑΡΘΡΟ  14  ο  : Μελέτη συνθηκών του Έργου.
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Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του Αναδόχου είναι ότι  είχε και έλαβε υπόψη, κατά τη σύνταξη
αυτής:

Τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου.
Τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές.
Τη διάθεση , τη διαχείριση και την αποθήκευση των υλικών.
Την κατασκευή και ιδιομορφία των οδών, και την ανάγκη κατασκευής νέων οδών προσπέλασης.
Την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος.
Τις καιρικές συνθήκες, την παροχή χειμάρρων ή ποταμών.
Οποιεσδήποτε άλλες  τοπικές,  ειδικές και  γενικές  συνθήκες και  προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν, τα

οποία με οποιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν να επηρεάσουν το κόστος των έργων. 
Τα έργα αυτά θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την σύμβαση με την οποία πρέπει να

συμμορφώνεται ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ  15  ο  :          Φύλαξη υλικών και μέσων – Προστασία – Βλάστηση.

Α) Ο Ανάδοχος φυλάσσει  και  διατηρεί  όλο το υλικό και  τα  μέσα που χρησιμοποιεί  σε καλή
κατάσταση  καθώς  και  προστατεύει   τις  εργασίες  που  εκτελούνται.  Σχετικές  διαταγές  της
υπηρεσίας, όσον αφορά στην προστασία των υλικών, μέσων και εργασιών, εκτελούνται από τον
ανάδοχο. Σε αντίθετη δε περίπτωση, τα μέτρα φύλαξης, προστασίας, ή διατήρησης λαμβάνονται
από τον Εργοδότη και οι δαπάνες αυτών καταλογίζονται σε βάρος του Αναδόχου.
Β) Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει να απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που
βρίσκονται  κοντά  στο  έργο  που  εκτελείται,  για  να  αποφεύγονται  ζημιές  σε  αυτό  (ή  αυτά)  ή
διακοπή της λειτουργίας αυτών.  Οι  ζημιές  που προκλήθηκαν από αμέλεια  του Αναδόχου θα
πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, η επανόρθωση γίνεται
από τον Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.
Γ) Ο Ανάδοχος προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στην
περιοχή όπου εκτελείται το Έργο και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρου, θάμνων και καταστροφή
φυτειών που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του Έργου.   
Δ) Οι  ζημιές  που  είναι  απαραίτητες  για  την  κατασκευή  του έργου αποζημιώνονται  μετά  την
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την Τ.Υ.Δ.Ν., από τις πιστώσεις του έργου.

ΑΡΘΡΟ  16  ο  : Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
Α) Έστω και αν δεν του δοθούν γραπτές εντολές, να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ούτως
ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα, είτε στο εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε στους διερχόμενους πολίτες και οχήματα.
Β) Να τηρεί  και  να  εναρμονίζεται  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  των Νόμων  και  Προεδρικών  Διαταγμάτων  περί
ασφάλειας και υγιεινής στα Δημόσια Τεχνικά Έργα.
Γ) Ο Ανάδοχος, επίσης, ευθύνεται για κάθε ζημιά σε έργα κοινής ωφέλειας,  είτε σε ιδιωτικές κατασκευές, που
προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις ζημιές αυτές, οφείλει να αποζημιώνει ή να αναλαμβάνει την
αποκατάστασή τους.
Δ) Τα γαιώδη ορύγματα θα πρέπει να αντιστηρίζονται πάντοτε. Γενικά δε τα ορύγματα που βρίσκονται μέσα σε
κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να επισημαίνονται τη νύχτα με τον κατάλληλο φωτισμό.
Ε) Ο Ανάδοχος θα διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών (στο προσωπικό
και σε οποιονδήποτε τρίτο) σε περίπτωση ατυχημάτων.

ΑΡΘΡΟ  17  ο   :         Χρήση  του  έργου  μετά  την  αποπεράτωσή  του.

Με  απόφαση του Εργοδότη μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε αποπερατωμένου τμήματος του έργου
πριν την τελική περαίωση του έργου, χωρίς αυτό να αναπληροί την παραλαβή του έργου.

Ειδικότερα για τα οικοδομικά έργα (Δημοτικά – Κοινοτικά καταστήματα, χώροι πολλαπλών χρήσεων κ.λ.π.)
δύναται να γίνει χρήση αυτών πριν από την περαίωσή τους εφόσον οι υπολοιπόμενες εργασίες είναι δευτερεύουσας
σημασίας  (υδροχρωματισμοί,  ελαιοχρωματισμοί,  ηλεκτρολογικά,  υδραυλικά,  μονώσεις,  κ.λ.π.)  χωρίς  απόφαση
Προϊσταμένου  Τ.Υ.Δ.Μυκόνου.  Αν  η  ανωτέρω  κατοχή  ή  χρήση  καθυστερήσει  την  πρόοδο  της  εργασίας  τότε
χορηγείται από τον εργοδότη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση
του έργου από τον εργοδότη, πριν αποπερατωθεί, συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης
καταβάλλει σε αυτόν τις πραγματικές δικαιολογημένες δαπάνες αυτές.
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ΑΡΘΡΟ  18  ο  :          Τοπογραφικές εργασίες – Εφαρμογές στο έδαφος.

Κάθε αναγκαία εργασία 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, η οποία
και ελέγχει την ακρίβεια αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και
τεχνικά μέσα και προσωπικό πληρώνονται από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ  19  ο  :          Απαλλοτριώσεις.

Οι απαλλοτριώσεις  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  των  έργων,  γίνονται  με  φροντίδα  του  εργοδότη
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις πληρώνονται από τον εργοδότη. 

Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει ο Εργοδότης προς τον Ανάδοχο για την καθυστέρηση του
έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Σε περίπτωση που η παραπάνω καθυστέρηση ξεπεράσει το τρίμηνο (3 μήνες), ο Ανάδοχος  έχει δικαίωμα να
ζητήσει  τη  διάλυση  της  σύμβασης,  εφόσον  βέβαια  δεν  του  έχει  κοινοποιηθεί  και  δεν  ισχύει  κάποιος  πίνακας
εργασιών.

ΑΡΘΡΟ  20  ο  :          Κρατήσεις. 

Σχετική εγκύκλιος με αριθμ. πρωτ. 40113/4-6-84 και 20000/εγκ.36/14-3-84.
Α) Έργα που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων.

 ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  μη  πτυχιούχους  εργολάβους  και  επί  πλέον  0,2%  ΤΣΜΕΔΕ  για  τους  πτυχιούχους
εργολάβους.

 0,2% Τ.Ε.Ε.
 Φόρος εισοδήματος.

Β) Έργα που εκτελούνται με πιστώσεις  από Ιδίους Πόρους Ο.Τ.Α.
2. 2% ΤΑΔΚΥ.
3. 1% Τ.Υ.Δ.Κ.
4. 0,5% ΕΜΠ.
5. 1% ΤΣΜΕΔΕ για τους μη πτυχιούχους εργολάβους και επί πλέον 0,2% ΤΣΜΕΔΕ για τους πτυχιούχους

εργολάβους.
6. 0,2% Τ.Ε.Ε.
7. 1% ΤΠΕΔΕ.
8. 0,6% ΤΣΜΕΔΕ
9. Φόρος εισοδήματος.
10. Ασφαλιστικές εισφορές και ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου για τις παραπάνω περιπτώσεις.

Γ) Έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία από του Δημάρχους ή Προέδρους των Ο.Τ.Α. ή εργασίες – προμήθειες
που εκτελούνται απολογιστικά από τους Ο.Τ.Α.

4 1% Τ.Υ.Δ.Κ.
5 1%ΤΣΜΕΔΕ.
6 0,5% ΕΜΠ.
7 0,2% Τ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ  21  ο  : Χρόνος εγγύησης.

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ  22  ο  : Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασμός.

Εκδίδεται  μετά  την  υπογραφή των  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  και
εφόσον αυτά εγκριθούν από το Δ.Σ. του Δήμου και την  Δ/νση Τ.Α. & Δ/σης.

Το στοιχείο αυτό είναι το μόνο δικαιολογητικό για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίγραφα δε
αυτών επισυνάπτονται στον λογαριασμό.

Πριν  την  θεώρηση  του  λογαριασμού  αυτού  ζητείται  από  τον  εργολάβο  να  προσκομίσει  βεβαίωση  του
αρμόδιου  υποκαταστήματος  Ι.Κ.Α.,  όπου  θα  αναφέρεται  η  εξόφληση  των  ασφαλιστικών  εισφορών  για  το
συγκεκριμένο έργο.
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Εννοείται βέβαια ότι θα πρέπει να έχουν πληρωθεί όλες οι κρατήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 της
παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ  23  ο   :Λοιπές  υποχρεώσεις.

Εφόσον  το  έργο  χρηματοδοτείται  από  πιστώσεις  του  προγράμματος  ανεργίας  (ΕΠΚΤΑ),  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται  να  υποβάλει  στην  υπηρεσία,  αντίγραφα  των  μισθοδοτικών  καταστάσεων  του  προσωπικού  που
απασχολήθηκε στο έργο σύμφωνα με την 35107.εγκ.25/8-6-88 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

                                                             ΜΥΚΟΝΟΣ,  23/06/2015

                           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                            Σκαγιά Ελένη                                     Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ.

                             Πολιτ. Μηχαν.                                                 Καστορίνης Αντώνιος

                                                                   Αρχιτ. Μηχαν. ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο:     «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης :                                            21/2015    

Προϋπολογισμός:           199.260,00 € (συμπ. ΦΠΑ)     

Χρηματοδότηση :        Δήμος Μυκόνου (Ίδιοι Πόροι) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

H παρούσα μελέτη αφορά στην επισκευή οδοστρωμάτων σε τμήματα διαφόρων οδών του Δήμου Μυκόνου, και

εκπονείται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ασφαλτοτάπητα των οδών για την ασφαλή διέλευση των

πεζών και των οχημάτων.

Η επισκευή αυτή κρίνεται απαραίτητη στα σημεία όπου ο υφιστάμενος τάπητας έχει φθαρεί

Είτε λόγω παλαιότητας του οδοστρώματος

Είτε λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου

Είτε λόγω των τομών και λοιπών φθορών από τρίτους

Η επισκευή των τμημάτων των οδών αφορά στη συντήρηση του ασφαλτοτάπητα κατά κανόνα  σε δύο

στρώσεις και οι εργασίες που θα εκτελεσθούν και που αποτελούν το κύριο μέρος της παρούσας

μελέτης είναι: 

 Φρεζάρισμα της  επιφάνειας  για  την  αφαίρεση του κατεστραμμένου

υλικού (όπου χρεαστεί).

 Συγκολλητική προεπάλειψη

 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα ισοπεδωτικής στρώσης πάχους 0,05 μ

 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα πάχους 0,05μ

 Ανύψωση φρεατίων ΟΚΩ, όπου απαιτείται.
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Οι  θέσεις  (περιοχές)  στις  οποίες  πρόκειται  να  εκτελεστούν  εργασίες  επισκευής  και  συντήρησης

ασφαλτόστρωσης θα είναι:

Κόρφος (πλάτωμα) 

Κόρφος προς Κανάλια

Δρόμος Περιοχής Φουμιά 

Οδός προς Super Paradise

Χάλαρα  (άνοδος προς Άνω Μερά, τοπικές οδοί)

Περιοχή Φανερωμένη – Κούνουπα (πάνω από ΧΥΤΑ)

Άγιος Παντελεήμονας προς Μαράθι

Οδός προς Δρακούρι (πλησίον Αρχοντικό)

Τούρλος (μεγάλη ανηφόρα)

Άγιος Στέφανος (Ξενοδοχείο Πανόραμα) προς Χουλάκια – Φανάρι

Είσοδος νέου λιμανιού

Στενό Γιοβάνη

Άνω Μερά – Τοπικές οδοί

Τα ακριβή σημεία στις παραπάνω θέσεις / οδούς στα οποία θα γίνουν οι επεμβάσεις συνολικής

επιφάνειας της τάξεως των 4.000 τ.μ. θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την Τεχνική Υπηρεσίας

κατόπιν συνεννόησης με τη Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και την αξιολόγηση

επικινδυνότητας. Το υλικό που θα χρηισμοποιηθεί θα είναι ψυχρού τύπου κατά 60% και κλειστού

τύπου κατά 40%.

Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις ανάγκες του Δήμου κατά τη φάση εκτέλεσης  των

εργασιών το φυσικό αντικείμενο του έργου ενδέχεται να αυξομειωθεί ή και να αλλάξει μερικώς στα

πλαίσια πάντα των διατάξεων εκτέλεσης των Δημόσιων Έργων.

                                                                                   ΜΥΚΟΝΟΣ,  23/06/2015

                              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

         Σκαγιά Ελένη                                     Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ.

                                         Πολιτ. Μηχαν.                                                                Καστορίνης Αντώνιος

                                                                                         Αρχιτ. Μηχαν. ΠΕ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο:     «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης :                                            21/2015    

Προϋπολογισμός:           199.260,00 € (συμπ. ΦΠΑ)     

Χρηματοδότηση :        Δήμος Μυκόνου (Ίδιοι Πόροι) 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α Περιγραφή εργασίας Α.Τ. Κωδικός

Άρθρου

Μον.

Μετρ

Ποσότητες

1. Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m. (Π.Τ.Π. Ο-155) 001 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 m2 1000

2. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 002 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1 m 500

3. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος  (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος

(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm 

003 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ ΝΔ-2.3 m2 4000

4. Ασφαλτική προεπάλειψη 004 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 m2 1500

5. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 005 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4 m2 8000

6. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m. 006 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-7 m2 4000

7. Ασφαλτικές  στρώσεις  κυκλοφορίας  .  Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου

πάχους 0,05 m. Με χρήση κοινής ασφάλτου.

007 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1 m2 4000

8. Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου 008 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-16 μήνας 6

9. Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης 009 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.6 Τεμ. 8

10. Εντοπισμός  και  προσαρμογή  φρεατίου  δικλίδα  (βανοφρεατίου)  στη  στάθμη  του

οδοστρώματος.

010 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 16.27 Τεμ. 12

11 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά της ασφάλτου (χρήση βυτίων) 011 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-4 ΣΧ.3 kg 220000

12 Παραγωγή και διάστρωση ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π. Α 245) με χρήση θραυστού υλικού

λατομείου

012 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.4 m3 240

13 Επισκευή φθορών διά ασφαλτομίγματος χωρίς την αξία της ασφάλτου 013 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.5 m3 160

14 Θαλάσσια και χερσαία μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος 014 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.6 Τον. 500

                                                                                 ΜΥΚΟΝΟΣ,  23/06/2015

                              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

         Σκαγιά Ελένη                                     Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ.

                                         Πολιτ. Μηχαν.                                                                Καστορίνης Αντώνιος

                                                                                         Αρχιτ. Μηχαν. ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο:     «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης :                                            21/2015    

Προϋπολογισμός:           199.260,00 € (συμπ. ΦΠΑ)     

Χρηματοδότηση :        Δήμος Μυκόνου (Ίδιοι Πόροι) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός

Άρθρου

Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΟ 

1501-+

Αρ. Τιμ. Άρθρο

Αναθεώρησης

Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη

Μερική  (ε) Ολική (ε)

1. Βάση  οδοστρωσίας.  Βάση
πάχους 0,10 m. (Π.Τ.Π. Ο-155)

ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ Γ-2.2

05-03-03-00 001 ΟΔΟ  3211  Β
100%

m2 1000 2,16
(1,2+0,96)

2160,00

2. Τομή  οδοστρώματος  με
ασφαλτοκόπτη

ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ Δ-1

002 ΟΙΚ  2269  Α
100%

m 500 1,00 500,00

3. Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος  (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 
βάθος εώς 8 cm

ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ ΝΔ-2.3

05-03-14-00 003 ΟΔΟ  1132
100%

m2 4000 1,85 7400,00

4. Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ Δ-3

05-03-11-01 004 ΟΔΟ  4110
100%

m2 1500 1,20 1800,00

5. Ασφαλτική  συγκολλητική
επάλειψη

ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ Δ-4

005 ΟΔΟ  4120
100%

m2 8000 0,45 3600,00

6. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση
πάχους 0,05 m.

ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ Δ-7

05-03-11-04 006 ΟΔΟ  4421  Β
100%

m2 4000 7,38 
(6,9+0,48)

29520,00

7. Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας . Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.
Με χρήση κοινής ασφάλτου.

ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ Δ-8.1

05-03-11-04 007 ΟΔΟ  4521Β
100 %

m2 4000 8,18
(7,7+0,48)

32720,00

8. Αναλαμπών φανός επισήμανσης
κινδύνου

ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ Ε-16

008 ΗΛΜ  108
100%

μήνας 6 43,80 262,80

9. Πινακίδες  ρυθμιστικές  και
ένδειξης  επικίνδυνων  θέσεων.
Πινακίδες  εργοταξιακής
σήμανσης

ΝΕΤ  ΟΔΟ-
ΜΕ Ε-9.6

05-04-06-00 009 ΟΙΚ  6541
100%

Τεμ. 8 98,60 788,80

10. Εντοπισμός  και  προσαρμογή
φρεατίου δικλίδα (βανοφρεατίου)
στη στάθμη του οδοστρώματος.

ΝΕΤ  ΥΔΡ-Α
16.27

010 ΟΙΚ  2228
100%

Τεμ. 12 103,00 1236,00

11 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά
της ασφάλτου (χρήση βυτίων)

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-

4 ΣΧ.3

011 ΟΔΟ-3211Β kg 220000 0,07 15400,00

12 Παραγωγή  και  διάστρωση
ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π. Α 245)
με  χρήση  θραυστού  υλικού
λατομείου

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-

7 ΣΧ.4 

012 ΟΔΟ-3211Β m3 240 28,00 6720,00

13 Επισκευή  φθορών  διά
ασφαλτομίγματος χωρίς την αξία
της ασφάλτου

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-

7 ΣΧ.5 

013 ΟΔΟ-3211Β m3 160 80,50 12880,00

14 Θαλάσσια και χερσαία μεταφορά
αδρανών ασφαλτομίγματος

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-

7 ΣΧ.6 

014 ΟΔΟ-3211Β Τον. 500 8,50 4250,00

Εργασίες Προυπολογισμού:                                     119.237,60
Γ.Ε. & Ο.Ε. (%)                                 18,00%              21.462,77  
Σύνολο :                                                                     140.700,37
Απρόβλεπτα 15%                                                        21.105,05  

    Σύνολο :                                                                     161.805,42
Ποσό για αναθεωρήσεις:                                                  194,58  
Σύνολο :                                                                     162.000,00
Φ.Π.Α. (%):                                                                   37.260,00  
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Γενικό σύνολο :                                                          199.260,00

                                                                           ΜΥΚΟΝΟΣ,  23/06/2015

                              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

         Σκαγιά Ελένη                                     Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ.

                                         Πολιτ. Μηχαν.                                                                Καστορίνης Αντώνιος

                                                                                         Αρχιτ. Μηχαν. ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Έργο:     «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης :                                            21/2015    

Προϋπολογισμός:           199.260,00 € (συμπ. ΦΠΑ)     

Χρηματοδότηση :        Δήμος Μυκόνου (Ίδιοι Πόροι) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ

Α/Α Είδος εργασίας Α.Τ. Κωδικός

Άρθρου

Κωδ.  ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ

ΤΟ 1501-+

1. Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m. (Π.Τ.Π. Ο-155) 001 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 05-03-03-00

2. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 002 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1

3. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος  (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος

(φρεζάρισμα) σε βάθος εώς 8 cm 

003 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ ΝΔ-2.3 05-03-14-00

4. Ασφαλτική προεπάλειψη 004 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 05-03-11-01

5. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 005 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4

6. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m. 006 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-7 05-03-11-04

7. Ασφαλτικές  στρώσεις  κυκλοφορίας  .  Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου

πάχους 0,05 m. Με χρήση κοινής ασφάλτου.

007 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1 05-03-11-04

8. Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου 008 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-16

9. Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης 009 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.6 05-04-06-00

10. Εντοπισμός  και  προσαρμογή  φρεατίου  δικλίδα  (βανοφρεατίου)  στη  στάθμη  του

οδοστρώματος.

010 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 16.27

11 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά της ασφάλτου (χρήση βυτίων) 011 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-4 ΣΧ.3 

12 Παραγωγή και διάστρωση ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π. Α 245) με χρήση θραυστού υλικού

λατομείου

012 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.4 

13 Επισκευή φθορών διά ασφαλτομίγματος χωρίς την αξία της ασφάλτου 013 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.5 

14 Θαλάσσια και χερσαία μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος 014 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.6 

                                                                           ΜΥΚΟΝΟΣ,  23/06/2015

                              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

         Σκαγιά Ελένη                                     Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ.

                                         Πολιτ. Μηχαν.                                                                Καστορίνης Αντώνιος

                                                                                         Αρχιτ. Μηχαν. ΠΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο:     «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Αρ. Μελέτης :                                            21/2015    

Προϋπολογισμός:           199.260,00 € (συμπ. ΦΠΑ)     

Χρηματοδότηση :        Δήμος Μυκόνου (Ίδιοι Πόροι) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. 001
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m. (Π.Τ.Π. Ο-155)
 (Αναθεωρείται υε το άρθρο ΟΔΟ-3211 .Β)

Κατασκευή  στρώσης  βάσης  οδοστρωσίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,10  m  από  θραυστά  αδρανή  υλικά
σταθεροποιουμένου  τύπου  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  05-03-03-00  "Στρώσεις  οδοστρωμάτων  από  ασύνδετα
αδρανή υλικά", 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, διaβpoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και δέκα έξι λεπτά
Αριθμητικά:  2,16 €

Α.Τ. 002
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α))

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.
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα
Αριθμητικά:  1,00 €

Α.Τ. 003
ΝΕΤ  ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-2.3  Απόξεση  ασφαλτικού  οδοστρώματος   (φρεζάρισμα).  Απόξεση  ασφαλτικού
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος εώς 8 cm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132)

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος
(φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα
λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος
•  Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την
μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
• Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση
• Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού
•  Οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  με  εφαρμογή  προσωρινής  εργοταξιακής
σήμανσης

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος
υφιστάμενου οδοστρώματος.
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα και ογδόντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά:  1,85 €

Α.Τ. 004
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 
(Αναθεωρείται με το άρθρο 0Δ0-4110)

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  αυτοκινούμενο  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.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και είκοσι λεπτά
Αριθμητικά:  1,20 €

Α.Τ. 005
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
(Αναθεωρείται με το άρθρο 0Δ0-4120)

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  αυτοκινούμενο  διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε λεπτά
Αριθμητικά: 0,45 €
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Α.Τ. 006
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-7 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421 Β)

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, 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, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, 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 finisher
• 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά και τριάντα οκτώ λεπτά
Αριθμητικά:  7,38 €

Α.Τ. 007
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m. Με χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)

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 διάστρωση του με finisher
• 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.

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
χρησιμοποιούμενης ασφάλτου.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ και δέκα οκτώ λεπτά
Αριθμητικά:  8,18 €
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Α.Τ. 008
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-16 Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-108)

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200 mm, με
μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και
αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•  η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως ανεξάρτητες
μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά
• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
• ο έλεγχος λειτουργίας
• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών

Επιμέτρηση  ανά  μήνα  λειτουργίας  εκάστου  φανού,  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  διάταξη  εργοταξιακής
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα τρία και ογδόντα λεπτά
Αριθμητικά:  43,80 €

Α.Τ. 009
ΝΕΤ  ΟΔΟ-ΜΕ  Ε-9.6  Πινακίδες  ρυθμιστικές  και  ένδειξης  επικίνδυνων  θέσεων.  Πινακίδες  εργοταξιακής
σήμανσης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541)

Μηνιαία  αποζημίωση  χρήσης  πινακίδων  εργοταξιακής  σήμανσης,  ρυθμιστικών  ή  αναγγελίας  κινδύνου,  με
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου II,  κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  (όσες  φορές  απαιτηθεί)  πινακίδων  μεσαίου
μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο
• ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της πινακίδας εντός
του εδάφους
• η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές

Επιμέτρηση  ανά  μήνα  παραμονής  εκάστης  πινακίδας  στο  έργο,  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  διάταξη
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα οκτώ και εξήντα λεπτά
Αριθμητικά:  98,60 €

Α.Τ. 010
ΝΕΤ  ΥΔΡ  Α  -16.27  Εντοπισμός  και  προσαρμογή  φρεατίου  δικλίδας  (βανοφρεατίου)  στην  στάθμη  του
οδοστρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2226

Προσαρμογή φρεατίου δικλίδας, εμφανούς ή καλυμμένου στην στάθμη του οδοστρώματος.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
-  Ο εντοπισμός της θέσης της καλυμμένης δικλίδας με χρήση ανιχνευτή μετάλλων,  με  βάση τα υπάρχοντα
σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία (σκαριφήματα, παλιές εξασφαλίσεις κλπ), με έρευνα
σε οποιαδήποτε ακτίνα απαιτηθεί προς τούτο.
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-  Η  εκσκαφή  γύρω  από  τον  σωλήνα  χειρισμών  και  η  προσθήκη  της  απαιτούμενης  προέκτασης  ή  η
αντικατάστασή του, ούτως ώστε το κάλυμμα του βανοφρεατίου να ευρίσκεται στην στάθμη της ερυθράς της
οδού.
-  Η  επανεπίχωση  του  ορύγματος  με  συμπυκνωμένο  διαβαθμισμένο  θραυστό  υλικό  λατομείου  και  η
αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από το κάλυμμα.
-  Η  εξάρτηση  τηςν  θέσεως  του  βανοφρεατίου  από  σταθερά  σημεία  (εξασφάλιση)  και  η  σύνταξη  σχετικού
σκαριφήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Τιμή ανα φρεάτιο δικλίδας (εντοπισμός, προσαρμογή, σκαρίφημα).
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν τρία
Αριθμητικώς:  103,00 €

Α.Τ. 011
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-4 ΣΧ. 3 Χερσαία και Θαλάσσια μεταφορά της ασφάλτου (χρήση βυτίων) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β

Μεταφορά ασφάλτου από οιοδήποτε ελληνικό διυλιστήριο, επί τόπου του έργου.
Δια  την  μεταφορά  ενός  χιλιόγραμμου  ασφάλτου  χύδην,  τύπου  80/100  επί  τόπου  των  έργων  στη  θέση
ενσωμάτωσης  και  από  οιοδήποτε  ελληνικό  διυλιστήριο  συμπεριλαμβανομένης  της  μισθώσεως  καταλλήλων
βυτίων, με ισχυρή μόνωση και όργανα ελέγχου θερμοκρασίας σε πλήρη λειτουργία, της οιασδήποτε σταλίας
φορτοεκφόρτωσης και αναμονής των βυτίων, των οιονδήποτε καυσίμων και λιπαντικών των βυτιοφόρων, για την
μεταφορά της ασφάλτου σε οιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (θαλάσσια, χερσαία,
κλπ), των οιονδήποτε διοδίων, εξόδων φορτωτικών μεταφοράς κλπ , των ημεραργιών, ασφαλίστρων, φόρων,
εργατικών δαπανών, ή μισθών οδηγών και βοηθών τους και κάθε άλλης δαπάνης μη ρητώς κατονομαζόμενης
για την μεταφορά της ασφάλτου από τα διυλιστήρια επί τόπου των έργων.

Τιμή  ανά  χγρ.  μεταφερόμενης  ασφάλτου,  σύμφωνα  με  τα  δελτία  των  διυλιστηρίων  εκτός   της  αξίας  των
εισιτηρίων πλοίου ή Ο/Γ για την θαλάσσια μεταφορά των βυτιοφόρων οχημάτων και του προσωπικού.

Τιμή ανά κιλό (kgr) μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Επτά λεπτά    
Αριθμητικά: 0,07

Α.Τ. 012
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.4  Παραγωγή και διάστρωση ασφαλτομίγματος (π.τ.π. α 245) με χρήση θραυστού υλικού
λατομείου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β

Για την πλήρη κατασκευή (εργασία και υλικά  δια την παραγωγή και διάστρωση), άνευ της δαπάνης προμηθείας
και μεταφοράς της καθαράς ασφάλτου, ασφαλτομίγματος επιφανειακής στρώσεως της Π.Τ.Π Α 245 τύπου Γ, δι
αναμίξεως  εκτός  της  οδού,  δια  ασφαλτικάς  στρώσης  ερεισμάτων,  πλήρωση  τάφρων,  ανωμαλιών
οδοστρωμάτων, κλπ. μετά των σταθερών δαπανών λόγω σταλίας και του τρόπου μεταφοράς του  αργού υλικού,
εντός του νησιού μέχρι τη θέση ενσωματώσεως επί της οδού, εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Α 245
και τους όρους δημοπρατήσεως, με την αποκλειστική χρήση φωτιστικού πετρελαίου.  Χρήση θραυστού υλικού
λατομείου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο αδρανούς υλικού επί σειραδίων μετρούμενων προ της αναμίξεώς του με το ασφαλτικό
διάλυμα 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά
Αριθμητικά: 28,00

Α.Τ. 013
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.5 Επισκευή φθορών δια ασφαλτομίγματος χωρίς την αξία της ασφάλτου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β

Δια  την  πλήρη   κατασκευή  (εργασία  και  υλικά)  επισκευής  παλαιού  ασφαλτικού  οδοστρώματος
διασφαλτομίγματος ασφαλτικού διαλύματος ή ασφαλτικού γαλακτώματος και αδρανών υλικών παραγομένων εκ
καθαρών  υγιών  λίθων  ασβεστολιθικού  λατομείου,  παρασκευαζομένου  δι  αναμικτήρα  σκυροδέματος,
εκτελούμενη  κατά  τα  οριζόμενα  εις  την  Π.Τ.Π  29  Α  και  τους  όρους  δημοπρατήσεως,  μετά  της  δαπάνης
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προμηθείας επι τόπου των έργων απάντων των απαιτούμενων υλικών (αδρανή υλικά, καθαρό πετρέλαιο κ.λ.π)
χωρίς την αξία της ασφάλτου, με την διάνοιξη λάκκων και την αποκόμιση των αχρήστων υλικών σε θέσεις που
θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, την συμπύκνωση του πυθμένα των λάκκων (εφόσον δεν χρήζει εξυγιάνσεως
ή βάσις), την παρασκευή ασφαλτικών διαλυμάτων και ασφαλτομίγματος δι’ ασφαλτικού διαλύματος ή αλκαλικού
γαλακτώματος, την προεπάλειψη του πυθμένα και των παρειών με ασφαλτικό διάλυμα ή ασφαλτικό διάλυμα ή
ασφαλτικό γαλάκτωμα, τη διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομιγματος και την διάστρωση καθαρών στεγνών
ή βαμμένων ψηφίδων επί της τελικής επιφανείας.

Τιμή  ανά  m3,  ασυμπίεστου  αδρανούς  υλικού,  μετρούμενο  προ  της  αναμίξεώς  του  μετά  του  ασφαλτικού
διαλύματος  ή γαλακτώματος  εις σωρούς ή επ’ αυτοκινήτου
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 80,50

Α.Τ. 014
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Δ-7 ΣΧ.6 Θαλάσσια και χερσαία μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β

Για την θαλάσσια μεταφορά αδρανών υλικών από λατομείο της επιλογής του αναδόχου μέχρι το λιμάνι του
νησιού καθώς και την χερσαία μεταφορά τους από την θέση παραγωγής μέχρι την θέση ενσωμάτωσης στο
έργο.  Για  τον  προσδιορισμό  της  ως  άνω δαπάνης  του  χερσαίου  μεταφορικού  έργου  λαμβάνεται  υπόψη η
βατότητα του οδικού δικτύου και η μέση χιλιομετρική απόσταση από το λιμάνι του νησιού μέχρι την θέση του
έργου και η δαπάνη ανάγεται σε ton.km και ενσωματώνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πάσης φύσεως αδρανή για ασφαλτομίγματα. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται βάσει της επιμέτρησης των ποσοτήτων του ασφαλτομίγματος και με αναγωγή σε τόνους
(ton). Η αναγωγή στην μονάδα μέτρησης ton θα γίνεται με τον πολλαπλασιασμό της προβλεπόμενης από τον
προϋπολογισμό μονάδας μέτρησης του υλικού με συντελεστή ειδικού βάρους ανηγμένο σε τόνους, οποίος κατά
μέσο όρο καθορίζεται ως εξής:
Όγκος ασφαλτομίγματος:  1(m3) Χ 1,6   1,6 ton.

Τιμή ανά τόνο (ton), μετά της προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά    
Αριθμητικά: 8,50
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ : ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Αριθμός Μελέτης :  21/2015

Αριθμός Έργου   :  21/2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη, Μύκονος

Ταχ. Κώδικας: 84600

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.260,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 6 του N3669/2008)
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Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ……………………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς:
....................………………….............................................................
………………………………….............................................................
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά 
και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα 
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε 
ομάδα αυτού.

---------------------------
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Αριθμός Μελέτης :  21/2015

Αριθμός Έργου   :  21/2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη, Μύκονος

Ταχ. Κώδικας: 84600

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.260,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 6 του N3669/2008)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα Εργασίες
Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

Κεφάλαιο 1ο

1 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m. (Π.Τ.Π. Ο-155)

2 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

3 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος  (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε 
βάθος έως 8 cm

4 Ασφαλτική προεπάλειψη

5 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m.

7
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. Με χρήση 
κοινής ασφάλτου.

8 Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου

9 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πι-
νακίδες εργοταξιακής σήμανσης  

10 Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδα (βανοφρεα-
τίου) στη στάθμη του οδοστρώματος.

11 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά της ασφάλτου (χρήση βυ-
τίων)

12 Παραγωγή και διάστρωση ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π. Α 245)
με χρήση θραυστού υλικού λατομείου

13 Επισκευή φθορών διά ασφαλτομίγματος χωρίς την αξία της
ασφάλτου

14 Θαλάσσια και χερσαία μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγμα-
τος

………………………………………………………..

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά

μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

προϋπολογισμό
μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

Δαπάνη
ομάδας
μετά την
έκπτωση
(Ευρώ)

Κεφάλαιο 1ο

1 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m. (Π.Τ.Π. Ο-155) 2160,00

2 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 500,00

3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος  (φρεζάρισμα). Απόξεση 
ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm

7400,00

4 Ασφαλτική προεπάλειψη 1800,00

5 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 3600,00

6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m. 29520,00

7 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας . Ασφαλτική στρώση κυκλοφο-
ρίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. Με χρήση κοινής ασφάλτου.

32720,00

8 Αναλαμπών φανός επισήμανσης κινδύνου 262,80

9 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες 
εργοταξιακής σήμανσης  

788,80

10 Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδα (βανοφρεατίου) στη 
στάθμη του οδοστρώματος.

1236,00

11 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά της ασφάλτου (χρήση βυτίων) 15400,00

12 Παραγωγή και διάστρωση ασφαλτομίγματος (Π.Τ.Π. Α 245) με χρή-
ση θραυστού υλικού λατομείου

6720,00

13 Επισκευή φθορών διά ασφαλτομίγματος χωρίς την αξία της ασφάλ-
του

12880,00

14 Θαλάσσια και χερσαία μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος 4250,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ= 119.237,60
Κατά την

προσφορά Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% x Σσ= 21.462,77 18% x Σπ=

Συνολική Δαπάνη έργου κατά τη μελέτη ΣΣ= 140.700,37
Κατά την

προσφορά ΣΔΕ=

                                         ΣΣ – ΣΔΕ                                   
Μέση έκπτωση Εμ =                          =                                                      =  …………………. %

                                             ΣΣ                             140.700,37

Σε μεταφορά 140.700,37

Από μεταφορά 140.700,37

Απρόβλεπτα 15% x ΣΣ = 21.105,05 15 % x ΣΔΕ =
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Σύνολο            Σ1 = 161.805,42 Σύνολο Π1=

Πρόβλεψη απολογιστικών      ΣA =

- Εφαρμόζεται 
έκπτωση επί του 
ΓΕ&ΟΕ:

              0,18
ΣΑ*(1-              * Εμ)

              1,18

Σύνολο        Σ2 =

Πρόβλεψη αναθεώρησης     Αν =

161.805,42

194,58
(1-Εμ) x (Αν) =

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)
Σ3 =

199.260,00 Κατά την 
προσφορά Π3 =

………………………………………………………..

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

             

                                                         ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σκαγιά Ελένη Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρ.

            Πολιτ. Μηχαν.                                                                           Καστορίνης Αντώνιος

                                                                                                                Αρχιτ. Μηχαν. ΠΕ

Εγκρίθηκε με την Α.Π. ……………………………………………… απόφαση

Ο Διευθυντής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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