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ΤΠΗΡΕΙΑ: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΥΘΟΡΨΝ ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΨΝ» 

ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ανωγεύων 
Δ/νουςα Τπηρεςύα: Σμόμα Σεχνικών Τπηρεςιών  
Προυπολογιςμόσ ϋργου: 150.000,00 € 
CPV: 45453100-8 | Εργαςύεσ αποκατϊςταςησ 
 
Γενικϊ 
Η παρούςα μελϋτη αφορϊ ςτισ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΥΘΟΡΨΝ ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΨΝ» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 
ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΖΗΜΙΨΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕ οι οπούεσ περιλαμβϊνουν την προμόθεια αδρανών υλικών, τη μύςθωςη μηχανημϊτων 
και την προμόθεια και τοποθϋτηςη οπλιςμϋνου με πλϋγμα ςκυροδϋματοσ που θα χρηςιμοποιηθούν 
ςτο Δόμο Ανωγεύων, ϋχει προώπολογιςμό 150.000,00 € (με ΥΠΑ 24%) και η δαπϊνη αυτό θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 64-6262.001 του προώπολογιςμού εξόδων του Δ. Ανωγεύων. 
Με την παρούςα ο Δόμοσ θα μιςθώνει τα μηχανόματα που χρειϊζεται, και προδιαγρϊφονται 
παρακϊτω, με το χειριςτό τουσ, ςε ωριαύα βϊςη. Θα κϊνει επύςησ την προμόθεια και τοποθϋτηςη 
των αδρανών υλικών αλλϊ και του οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ. 
Οι ποςότητεσ των εργαςιών  αναφϋρονται ενδεικτικϊ ςτον Προώπολογιςμό τησ μελϋτησ. Η 
Τπηρεςύα ϋχει την δυνατότητα να αυξομειώςει  τισ επιμϋρουσ ποςότητεσ,  αρκεύ το ποςόν τησ 
ύμβαςησ να μην τροποποιηθεύ οικονομικϊ. 
Η εργαςύα  ξεκινϊ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ και διαρκεύ δώδεκα (12) μόνεσ 
ημερολογιακούσ μόνεσ. Η ςύμβαςη λύεται με την ολοκλόρωςη του οικονομικού αντικειμϋνου τησ, 
ακόμη κι αν δεν ϋχει παρϋλθει το χρονικό διϊςτημα των δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από 
την υπογραφό τουσ.  
Εύναι δυνατό η παρϊταςη τησ ςύμβαςησ, ύςτερα από ςυμφωνύα των ςυμβαλλομϋνων μερών, ςτο 
μϋτρο που δεν θα υπϊρξει, κατϊ το χρόνο τησ παρϊταςησ, υπϋρβαςη των ποςοτότων που 
καθορύζονται ςτη μελϋτη, ωσ και περαιτϋρω οικονομικό επιβϊρυνςη του Δόμου. 

 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ, μετϊ τισ βροχοπτώςεισ τησ 10ησ Νοεμβρύου 2020 
Οι ςυνϋπειεσ τησ καταςτροφικόσ κακοκαιρύασ αποτυπώνονται παρακϊτω: 
1) Κατολιςθόςεισ ςε ςυνδυαςμό με την υπερχεύλιςη ρεμϊτων ϋχουν καταςτόςει μεγϊλο τμόμα 

του Δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου μη προςπελϊςιμο εμποδύζοντασ τουσ δημότεσ 
γενικϊ, και τουσ αγρότεσ ειδικϊ να ϋχουν πρόςβαςη ςτισ καλλιϋργειϋσ τουσ και τουσ 
κτηνοτρόφουσ ςτα ποιμνιοςτϊςιϊ τουσ. 

2) Η υπερχεύλιςη ποταμών  και των παρακεύμενων ρεμϊτων, εύχε ςαν αποτϋλεςμα την 
καταςτροφό του παρακεύμενου οδικού δικτύου και των καλλιεργειών δημοτών. 

3) Καθιζόςεισ και παραμορφώςεισ ςε πολλϊ ςημεύα του δημοτικού οδικού δικτύου λόγω 
καταςτροφόσ των υφιςτϊμενων τεχνικών απορροόσ των επιφανειακών υδϊτων, 
δυςχεραύνουν και ςε πολλϋσ περιπτώςεισ διακόπτουν την κυκλοφορύα των οχημϊτων. 

4) Λόγω καθιζόςεων του εδϊφουσ ϋχει υποςτεύ ςοβαρϋσ ζημιϋσ τμόμα του δικτύου Δημοτικού 
φωτιςμού. 

5) Παραμόρφωςη και ολοςχερόσ καταςτροφό τεχνικών και γεφυρών. 
6) Καταςτροφό ςημϊνςεων Δημοτικών οδών. 

 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Οι βαςικϋσ προτεινόμενεσ εργαςύεσ: 

 ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  
 ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ – ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΔΡΟΜΨΝ 
 ΑΡΗ ΚΑΣΑΠΣΨΕΨΝ  
 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΑΝΨΝ 
 ΔΙΑΣΡΨΗ ΑΔΡΑΝΨΝ 
 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΟΔΟΣΡΨΙΑ 



 

 
κοπιμότητα 
Η ανϊγκη για μύςθωςη  προκύπτει  από την ϋλλειψη αντύςτοιχων μηχανημϊτων ϋργου και 
χειριςτών,  τα οπούα όμωσ εύναι  απαραύτητα  για την εκτϋλεςη των εργαςιών ςτο πλαύςιο των 
αρμοδιοτότων και υποχρεώςεων  του Δόμου. Tα μιςθωμϋνα μηχανόματα θα εκτελούν εργαςύεσ 
οδοποιύασ, εκςκαφόσ, απομϊκρυνςησ κατακρημνύςεων, κ.λπ. 
υγκεκριμϋνα, ςύμφωνα με τον Εςωτερικό Οργανιςμό του Δόμου Ανωγεύων (αρ. απόφαςησ 
9887/2011 του Γενικού Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Κρότησ – ΥΕΚ 1998 Β/07-09-11), 
προβλϋπονται 2 οργανικϋσ θϋςεισ ΔΕ Φειριςτών Μηχανημϊτων με ςχϋςη εργαςύασ δημοςύου δικαύου 
καθώσ και 1 θϋςη ΔΕ Φειριςτών Μηχανημϊτων με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου 
χρόνου, δηλαδό 3 θϋςεισ ςυνολικϊ κατηγορύασ ΔΕ Φειριςτών Μηχανημϊτων.  
Αυτό τη ςτιγμό υπηρετούν ςτο Δόμο Ανωγεύων 1 μόνιμοσ υπϊλληλοσ κατηγορύασ  ΔΕ Φειριςτών 
Μηχανημϊτων. 
Η Σεχνικό Τπηρεςύα διαθϋτει κϊποια  μηχϊνημα αυτών των τύπων, τα οπούα δεν καλύπτουν τισ 
ανϊγκεσ  του Δόμου. 
 
Κατϊλογοσ απαιτουμϋνων μηχανημϊτων-χαρακτηριςτικϊ  
ΕΠΙΛOΓΗ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΕΡΓΨΝ - ΒΑΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
Σα ΜΕ πρϋπει να πληρούν από καταςκευόσ τισ βαςικϋσ προώποθϋςεισ (ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ ςε 
ςυςτόματα αςφϊλειασ, ςόμανςη, ςτϊθμη θορύβου) για να κριθούν κατϊλληλα για χρόςη. O 
εξοπλιςμόσ πρϋπει να πληρού τισ διατϊξεισ του ΠΔ 395/94 για τισ μηχανϋσ και να φϋρει πιςτοπούηςη 
ΕOΚ (ςόμα CE) ςύμφωνα με το ΠΔ 377/93, όπωσ τροποποιόθηκε με το ΠΔ18/96. 
Ανϊλογα με τισ ιδιαιτερότητεσ του κϊθε ϋργου προςδιορύζεται ο τύποσ των μηχανημϊτων που 
απαιτούνται. Για παρϊδειγμα για εργαςύεσ επύ υπϊρχουςασ οδού απαγορεύεται (κατϊ κανόνα) η 
χρόςη ερπυςτριοφόρου εκςκαφϋα, ενώ αντύθετα ςε ϋδαφοσ λαςπώδεσ απαγορεύεται η χρόςη 
ελαςτιχοφόρου εκςκαφϋα.  
Σα ΜΕ οφεύλουν να φϋρουν ειδικό πινακύδα κυκλοφορύασ (κύτρινου χρώματοσ). Η πινακύδα φϋρει 
τον ειδικό αριθμό με τον οπούο το ςυγκεκριμϋνο μηχϊνημα ϋχει απογραφεύ/καταγραφεύ ςτουσ 
καταλόγουσ του ΤΠΕΦΨΔΕ και ϋχει εκδοθεύ η ϊδεια κυκλοφορύασ. 
Η χρόςη και ικανότητα του μηχανόματοσ προδιαγρϊφεται ςτο εγχειρύδιο λειτουργύασ του 
καταςκευαςτό που ςυνοδεύει το μηχϊνημα. 
Σα μηχανόματα πρϋπει να φϋρουν όλα τα προβλεπόμενα εξαρτόματα (π.χ. πεύρουσ, φώτα, 
υαλοκαθαριςτόρεσ κ.λπ.) τα οπούα να λειτουργούν καλώσ (ΠΔ 394/95). 
Σα ΜΕ πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνα με κατϊλληλουσ προβολεύσ οι οπούοι χρηςιμοποιούνται κατϊ 
την εκτϋλεςη του ϋργου. 
Όλα τα ΜΕ πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνα με πυροςβεςτόρα ξηρϊσ κόνεωσ 6Kgr και φαρμακεύο 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 110 του ΠΔ 1073/81 (περύπτωςη 1-25 ατόμων). 
 
Σα ΜΕ που θα μιςθωθούν ΜΕ τουσ  αντύςτοιχουσ χειριςτϋσ, περιγρϊφονται παρακϊτω: 

1. μικρόσ μηχανικόσ εκςκαφϋασ (24Hp ό μεγαλυτϋροσ) 
2. ανατρεπόμενο φορτηγό ωφϋλιμου φορτύου 13tn ό μεγαλυτϋρου  

O χειριςμόσ και η ςυντόρηςη των ΜΕ γύνεται μόνον από κατϊλληλο προςωπικό. Σο ΠΔ 31/90 
προςδιορύζει επακριβώσ την απαύτηςη να χειρύζονται τα μηχανόματα ΣΕ μόνον αδειούχοι χειριςτϋσ. 
Δεν υπϊρχει ϊδεια χειριςμού όλων των ομϊδων μηχανημϊτων. Κϊθε μηχϊνημα πρϋπει ναχειρύζεται 
από χειριςτό εφοδιαςμϋνο με την κατϊλληλη ϊδεια. 
Η φυςικό κατϊςταςη και υγεύα των χειριςτών πρϋπει να εύναι καλό.  
Μόνοσ υπεύθυνοσ για τη χρόςη του μηχανόματοσ εύναι ο (οι) χειριςτόσ (εσ). 
 
Τποχρεώςεισ αναδόχου 
Δόλωςη του Αναδόχου ότι, εφόςον κϊποια εργαςύα δεν  κριθεύ ϋντεχνη από την  Επιβλϋπουςα 
Τπηρεςύα, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να την εκτελϋςει εκ νϋου, χωρύσ καμύα οικονομικό απαύτηςη 
από την Αναθϋτουςα Αρχό. Επύςησ υποχρεούται ςτην περύπτωςη που θα προκληθεύ βλϊβη εξαιτύασ 
κακοτεχνύασ, να  αναλϊβει όλεσ τισ δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ που προξϋνηςε λόγω τησ 



 

κακότεχνησ εργαςύασ. 
 
 

 

 
 
 



 

 
Σο παρόν Σεύχοσ ςυντϊχθηκε από την Σμόμα Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου Ανωγεύων. 

 
 
 

 ΑΝΨΓΕΙΑ  26-05-2021 
ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

  
  
  
  
  
  

Ζαχαρϋνια κουλϊ Ειρόνη Κονιού 
Πολιτικόσ Μηχ/κοσ  

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 
Ειδικόσ υνεργϊτησ Δημϊρχου 

 
  



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 
ΔΗΜΟ ΑΝΨΓΕΙΨΝ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Πληρ. : Ζαχαρϋνια κουλϊ 
Σηλ. : 28343-40412 

ΤΠΗΡΕΙΑ : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΥΘΟΡΨΝ 
ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΨΝ» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ 
ΖΗΜΙΨΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕ 
 
Κ.Α.: 64-6262.001 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

1ο ΑΡΘΡΟ: ΜΙΘΩΗ  μικροφ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ (24Hp ή μεγαλυτζρου) 

Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την ημερήςια απαςχόληςη μικροφ μηχανικοφ εκςκαφζα (24Ηp ή 
μεγαλφτερου) και το αντίςτοιχο μίςθιο του χειριςτή μηχανήματοσ και του βοηθοφ χειριςτή (αν 
απαιτείται) ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτοφμενων καυςίμων και τησ  τυχόν δαπάνησ κάθε 
άλλου απαραίτητου υλικοφ για τη χρήςη του μηχανήματοσ (λιπαντικών, ανταλλακτικών κ.λπ.).  
Σιμή ανά 8 ώρεσ  
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ) :διακόςια οδόντα δφο ευρώ και τζςςερα λεπτά 
            (Αριθμητικώσ) :282,043 

2ο ΑΡΘΡΟ: ΜΙΘΩΗ ανατρεπόμενου φορτηγοφ ωφζλιμου φορτίου 13tn ή μεγαλυτζρου 

Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την ημερήςια απαςχόληςη ανατρεπόμενου φορτηγοφ ωφζλιμου 
φορτίου 13tn ή μεγαλφτερου και το αντίςτοιχο μίςθιο του χειριςτή ςυμπεριλαμβανομζνων των 
απαιτοφμενων καυςίμων και τησ  τυχόν δαπάνησ κάθε άλλου απαραίτητου υλικοφ για τη χρήςη 
του μηχανήματοσ (λιπαντικών, ανταλλακτικών κ.λπ.).   
Σιμή ανά 8 ώρεσ                                                                                                                                                                                                          
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ) : τριακόςια εννενήντα 
          (Αριθμητικώσ) :  390 

3ο ΑΡΘΡΟ: Προμήθεια αδρανών υλικών 3Α 

Προμήθεια και τοποθζτηςη αδρανών υλικών 3Α  
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ) : ζνα ευρώ και εξήντα λεπτά 
          (Αριθμητικώσ) :  1,60 

4ο ΑΡΘΡΟ: Προμήθεια  και τοποθζτηςη ςκυροδζματοσ οπλιςμζνο  

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθζτηςη ζτοιμου ςκυροδζματοσ κατηγορίασ C16/20 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ) : ογδόντα ζξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
          (Αριθμητικώσ) :  86,50 

5ο ΑΡΘΡΟ: Προμήθεια  πλζγματοσ  

Δομικά πλζγματα από χάλυβα Σ131 διαςτάςεων 5x2,15 με διάμετρο ςυρμάτων 5 mm και 
αποςτάςεισ 15x15 cm με βάροσ φφλλου 21,5 Kg 
Σιμή ανα τεμάχιο 
ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ) : 20 ευρώ και 10 λεπτά 
          (Αριθμητικώσ) :  20,10 

 ΑΝΨΓΕΙΑ  26-05-2021 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ Η ΤΝΣΑΞΑΑ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Α.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδα 
μέτρησης 

υνολική 
Ποσότητα 

Σιμή 
μονάδας € 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΜΙΘΩΗ μικροφ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ 
(24HP ή μεγαλφτερου) 

€/ 8hr 67,0 282 18.894,00 

2 

ΜΙΘΩΗ ανατρεπόμενου 
φορτηγοφ ωφζλιμου 
φορτίου 13tn ή 
μεγαλφτερου. 

€/ 8hr 67,0 390 26.130,00 

3 
Προμήθεια και 
τοποθζτηςη αδρανών 
υλικών 3Α 

μ3 2.799,65 1,60 4.479,44 

4 
Προμήθεια, μεταφορά 
και τοποθζτηςη ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ 
κατηγορίασ C16/20. 

μ3 700,00 86,50 60.550,00 

5 

Δομικά πλζγματα από 
χάλυβα Σ131 διαςτάςεων 
5x2,15 με διάμετρο 
ςυρμάτων 5 mm και 
αποςτάςεισ 15x15 cm με 
βάροσ φφλλου 21,5 Kg 

τεμ 543,00 20,10 10.914,30 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 120.967,74 

Φ.Π.Α. 24% 29.032,26 

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 150.000,00 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
Ωρθρο 1. Ειςαγωγό 
1.1 Οριςμού 
Υορϋασ υλοπούηςησ: εύναι ο Δόμοσ Ανωγεύων 
Αναθϋτουςα Αρχό: η Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου Ανωγεύων 
Ανϊδοχοσ εύναι το φυςικό ό νομικό πρόςωπο ό η ςύμπραξη που ςυνϊπτει ςύμβαςη με την 
Αναθϋτουςα αρχό. 
1.2 Αντικεύμενο τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων 
Η παρούςα ςυγγραφό υποχρεώςεων προςδιορύζει το γενικό πλαύςιο και τουσ ειδικούσ όρουσ για 
την εκτϋλεςη των ςυμβατικών υποχρεώςεων του αναδόχου. Όςα θϋματα ςχετύζονται με τη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ περιλαμβϊνονται ςτο τεύχοσ τησ Πρόςκληςησ, ενώ το αντικεύμενο και τα 
τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ςύμβαςησ ςτο τεύχοσ Σεχνικών Δεδομϋνων. 
1.3 Σεχνικό αντικεύμενο αυτόσ τησ εργολαβύασ εύναι η εκτϋλεςη τησ υπηρεςύασ: 
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΥΘΟΡΨΝ ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΨΝ» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΖΗΜΙΨΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕ 
όπωσ καταγρϊφονται ςτην Σεχνικό Έκθεςη 
 
Ωρθρο 2. υμβατικϊ Σεύχη - Εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ 
2.1 υμβατικϊ τεύχη 
Σα ςυμβατικϊ ςτοιχεύα κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ εύναι: 
α. Σο υμφωνητικό 
β. Η οικονομικό προςφορϊ 
γ. Η ςυγγραφό Τποχρεώςεων 
δ. Η Σεχνικό περιγραφό 
ε. Ο προώπολογιςμόσ 
ςτ. Σο τιμολόγιο 
2.2 Σόποσ και χρόνοσ 
2.2.1 Σόποσ εργαςύασ του αναδόχου εύναι εύτε το γραφεύο του, εύτε και η περιοχό τησ παροχόσ 
υπηρεςύασ εφόςον τούτο απαιτεύται. Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται, ύςτερα από ϋγκαιρη πρόςκληςη 
των υπηρεςιών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (τησ Τπηρεςύασ που εύναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηςη εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και επιβλεπόντων) να ςυμμετϋχει ςε ςυςκϋψεισ, να 
παρϋχει γραπτϋσ ό προφορικϋσ πληροφορύεσ ό ςυμβουλϋσ ςτισ υπηρεςύεσ αυτϋσ και γενικϊ να 
παρϋχει κϊθε ςχετικό υποςτόριξη που κρύνει χρόςιμη η αναθϋτουςα αρχό. 
2.2.2 Μετϊ την επϋλευςη των ϋννομων αποτελεςμϊτων τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, η αναθϋτουςα 
αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του 
προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 
ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 105 του Ν4412/2016. 
2.2.3 υμβατικόσ χρόνοσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η ςυνολικό προθεςμύα για την περαύωςη 
του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτόσ προςδιορύζεται απόφαςη τησ αναθϋτουσ ςασ αρχόσ και 
ςτην Σεχνικό Έκθεςη. 
2.2.4 Αν μετατύθεται το χρονικό ςημεύο ϋναρξησ τησ παροχόσ υπηρεςύασ χωρύσ ευθύνη του 
αναδόχου, δικαιούται αντύςτοιχη παρϊταςη προθεςμύασ. 
2.3 Εκπρόςωποι του Αναδόχου 
Σο ςυμφωνητικό θα υπογραφεύ, από πλευρϊσ αναδόχου, από τον όδη εξουςιοδοτημϋνο κατϊ το 
ςτϊδιο τησ ανϊθεςησ εκπρόςωπο του, ο οπούοσ μονογρϊφει επύςησ και κϊθε φύλλο του 
ςυμφωνητικού. 
- Κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ο ανϊδοχοσ πρϋπει να δηλώςει την ϋδρα του και να ορύςει 
αντύκλητο, ο οπούοσ δεν αποκλεύεται να εύναι και ο εκπρόςωποσ του αναδόχου, εφόςον κατοικεύ 
ςτην ϋδρα τησ υπεύθυνησ υπηρεςύασ, για την παρακολούθηςη εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ(παρ. 4 και 5 
ϊρθρου 182 Ν.4412/2016). 
- ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ των εκπροςώπων του αναδόχου, γνωςτοποιεύται ςχετικό ϋγγραφο 
του αναδόχου ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται η ςχετικό απόφαςη των 



 

καταςτατικών οργϊνων του αναδόχου ό των μελών του, ςε περύπτωςη αναδόχου ςύμπραξησ ό 
κοινοπραξύασ. Η αντικατϊςταςη του εκπροςώπου του αναδόχου υπόκειται ςτην ϋγκριςη του 
προώςταμϋνου τησ υπεύθυνησ υπηρεςύασ για την παρακολούθηςη εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ . 
- Οποιαδόποτε αλλαγό ςτη διεύθυνςη κατοικύασ των εκπροςώπων γνωςτοποιεύται ομούωσ ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό και ςτην υπεύθυνη υπηρεςύα για την παρακολούθηςη τησ παροχόσ υπηρεςύασ. 
Κοινοποιόςεισ εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτον παλιό εκπρόςωπο ό ςτην παλιϊ διεύθυνςη 
θεωρούνται ιςχυρϋσ, εφόςον γύνονται πριν την γνωςτοπούηςη των μεταβολών. 
- Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να εφοδιϊςει τον εκπρόςωπό του (και τον αναπληρωτό εκπρόςωπό του) 
με ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο, ςύμφωνα με το οπούο τα πρόςωπα αυτϊ εξουςιοδοτούνται να 
ενεργούν κατ' εντολό του και να τον εκπροςωπούν ςε όλα τα ζητόματα που ςχετύζονται με τη 
ςύμβαςη και να διευθετούν για λογαριαςμό του οποιαδόποτε διαφορϊ προκύπτει ό ςχετύζεται με 
τη ςύμβαςη και να ςυμμετϋχουν, κατόπιν προςκλόςεωσ οργϊνων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςε 
ςυναντόςεισ με όργανα ελϋγχου / παρακολούθηςησ τησ ςύμβαςησ. 
2.4 Παρακολούθηςη τησ ύμβαςησ 
Η διούκηςη τησ ςύμβαςησ αςκεύται από την υπεύθυνη υπηρεςύα για την παρακολούθηςη εκτϋλεςησ 
τησ ςύμβαςησ, η οπούα εύναι αρμόδια να ορύςει, και να γνωςτοποιόςει ςτον ανϊδοχο, τα πρόςωπα 
που θα επιβλϋψουν την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςύμβαςησ. Για τη διούκηςη και την επύβλεψη 
τησ ςύμβαςησ ιςχύουν τα όςα αναγρϊφονται ςτα ϊρθρα 221 και 216 του Ν.4412/2016. 
 
Ωρθρο 3 Προςωπικό Αναδόχου 
3.1 Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει επαρκϋσ και κατϊλληλο προςωπικό για την εκτϋλεςη των 
υπηρεςιών που του ανατύθενται, ςύμφωνα και με τισ δεςμεύςεισ που ανϋλαβε με την υποβολό τησ 
προςφορϊσ του. Η εμπειρύα και εν γϋνει τα προςόντα του προςωπικού αυτού τελούν υπό την ρητό 
ό και ςιωπηρό ϋγκριςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Σεκμαύρεται ότι η Τπηρεςύα αποδϋχεται τα 
πρόςωπα αυτϊ, εφόςον δεν αντιλϋγει γραπτϊ. 
3.2 Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη για την τόρηςη των διατϊξεων τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, των 
διατϊξεων και κανονιςμών για την πρόληψη ατυχημϊτων ςτο προςωπικό του ό ςτο προςωπικό του 
εργοδότη, ό ςε οποιονδόποτε τρύτο, ώςτε να εξαλεύφονται ό να ελαχιςτοποιούνται οι κύνδυνοι 
ατυχημϊτων ό επαγγελματικών αςθενειών κατϊ την φϊςη εκτϋλεςησ εργαςιών ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα νομοθεςύα. 
3.3 τα πλαύςια τησ ευθύνησ του, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται: 
Να παρϋχει μϋςα ατομικόσ προςταςύασ, να επιβλϋπει ανελλιπώσ την ορθό εφαρμογό των μϋτρων 
αςφϊλειασ και υγεύασ των εργαζομϋνων, να τουσ ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα τησ 
τόρηςησ των μϋτρων αυτών κατϊ την εργαςύα, να ζητϊ τη γνώμη τουσ και να διευκολύνει τη 
ςυμμετοχό τουσ ςε ζητόματα αςφϊλειασ και υγεύασ ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα 
3.4 Ο ανϊδοχοσ θα τηρόςει την ιςχύουςα νομοθεςύα περύ μϋτρων αςφαλεύασ, εργοταξιακόσ 
ςόμανςησ, περύ μϋτρων υγιεινόσ κλπ αποδεχόμενοσ ότι εύναι ο μόνοσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ 
ποινικϊ και αςτικϊ, για οποιαδόποτε ατύχημα όθελε προκληθεύ από αμϋλεια εφαρμογόσ των 
ιςχυουςών διατϊξεων και των εν γϋνει υποχρεώςεων του καθ’ όλη τη διϊρκεια των εργαςιών, εντόσ 
ό εκτόσ του χώρου ςτον οπούο αυτϋσ διεξϊγονται. 
 
Ωρθρο 4 Αμοιβό – Κρατόςεισ 
4.1 Αμοιβό του αναδόχου 
υμβατικό αμοιβό του αναδόχου εύναι το ποςό τησ οικονομικόσ του προςφορϊσ. 
4.2 Σα ςτοιχεύα τησ αμοιβόσ του αναδόχου 
4.2.1 Για την εκτϋλεςη τησ παραπϊνω υπηρεςύασ ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται με την 
υπηρεςύα για την οργϊνωςη του προγρϊμματοσ και την εκτϋλεςό του. Επύςησ θα πρϋπει να τηρεύ 
ημερολόγιο, να λαμβϊνει φωτογραφύεσ πριν και μετϊ την επϋμβαςη και να αποτυπώνει ςε χϊρτη τα 
ςημεύα επϋμβαςησ. 
Η αμοιβό του αναδόχου καθορύζεται ςτο ποςόν που θα διαμορφωθεύ, μετϊ την προςφορϊ που θα 
δώςει επύ των τιμών του ενδεικτικού προώπολογιςμού τησ μελϋτησ (ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ τησ), προκειμϋνου να εύναι μειοδότησ. 
Η καταβολό του ωσ ϊνω ποςού γύνεται και τμηματικϊ ύςτερα από ϋκδοςη ςχετικού δελτύου 



 

παροχόσ υπηρεςιών του αναδόχου και ανϊλογα με την πρόοδο των εργαςιών, εφόςον δεν 
υπϊρχουν νομικϊ κολλόματα 
4.2.2 το ποςό τησ αμοιβόσ ςυμπεριλαμβϊνονται οι βαρύνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βϊρη. Η 
αμοιβό δεν υπόκειται ςε καμύα αναθεώρηςη για οποιοδόποτε λόγο και αιτύα και παραμϋνει ςταθερό 
και αμετϊβλητη καθ΄ όλη την διϊρκεια ιςχύοσ τησ εντολόσ. 
Ο ανϊδοχοσ εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για όλεσ τισ ειςφορϋσ, οφειλϋσ, τϋλη και 
ϊλλεσ πληρωμϋσ ςτα ταμεύα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, υγειονομικόσ περύθαλψησ και ςυντϊξεων, 
επαγγελματικών, δημόςιων ό ϊλλων φορϋων, όπωσ τα ΣΜΕΔΕ, ΕΥΚΑ, ΣΕΕ κ.λπ. 
Η ςυμβατικό αμοιβό δεν περιλαμβϊνει ΥΠΑ. Ο φόροσ αυτόσ θα καταβϊλλεται επιπλϋον ςτον 
ανϊδοχο, με την πληρωμό κϊθε λογαριαςμού. 
Οι πληρωμϋσ ολοκληρώνονται μϋςα ςε ϋναν μόνα από την ϋγκριςη (ρητό ό ςιωπηρό) του 
λογαριαςμού, υπό την προώπόθεςη ότι θα ϋχουν υποβληθεύ ϋγκαιρα τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ. 
4.3 Νόμιςμα αμοιβόσ 
Σα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβό του καθώσ και οι πληρωμϋσ που θα διεκπεραιώνονται 
από την αναθϋτουςα αρχό θα εύναι εκπεφραςμϋνα ςε ΕΤΡΨ και ςύμφωνα με την εκϊςτοτε 
ιςχύουςα νομοθεςύα. 
 
Ωρθρο 5 Εγγυόςεισ 
Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ. 
Απαιτεύται εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ (5% του ποςού τησ ςύμβαςησ, προ ΥΠΑ). 
Ωρθρο 6 Προθεςμύεσ – Παρατϊςεισ 
6.1 Η ςυνολικό προθεςμύα περαιώςεωσ τησ υπόψη παροχόσ υπηρεςύασ ορύζεται ςε δώδεκα (12) 
μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
6.2 Η ϋγκριςη των παρατϊςεων γύνεται από το αρμόδιο κατϊ περύπτωςη όργανο, ύςτερα από 
αύτηςη του αναδόχου ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016. 
6.3 Ο ανϊδοχοσ τησ παροχόσ υπηρεςύασ εύναι υποχρεωμϋνοσ να προγραμματύςει τον ρυθμό 
εκτϋλεςησ των εργαςιών με τϋτοιο τρόπο, η δαπϊνη των εργαςιών να καλύπτεται από τη 
διατιθϋμενη για την παροχό υπηρεςύασ πύςτωςη και παρϊλληλα να απορροφϊται ϋγκαιρα η 
διατιθϋμενη για την παροχό υπηρεςύασ πύςτωςη. 
6.4 Για κϊθε ημερολογιακό ημϋρα υπϋρβαςησ με υπαιτιότητα του αναδόχου τησ ςυνολικόσ 
προθεςμύασ περαύωςησ τησ όλησ παροχόσ υπηρεςύασ επιβϊλλεται ποινικό ρότρα ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 148 του Ν.4412/2016. 
Ωρθρο 7 Τπϋρβαςη προθεςμιών - Ποινικϋσ ρότρεσ 
7.1. Για κϊθε ημϋρα, υπαύτιασ από τον ανϊδοχο, υπϋρβαςησ τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ, 
επιβϊλλονται οι ποινικϋσ ρότρεσ που ορύζονται ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 148 του 
Ν.4412/2016 και ςτα χρονικϊ διαςτόματα, που προβλϋπονται ς' αυτό. 
 
Ωρθρο 8 Γενικϊ καθόκοντα – Ευθύνεσ - Τποχρεώςεισ Αναδόχου 
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να εκπληρώνει τισ υποχρεώςεισ του, όπωσ αυτϋσ προςδιορύζονται ςτα 
τεύχη τησ προκόρυξησ και τισ ευθύνεσ που απορρϋουν από τη ςύμβαςη, με επιδεξιότητα, επιμϋλεια 
και επαγγελματικό κρύςη. 
Αν ο ανϊδοχοσ κληθεύ από την αναθϋτουςα αρχό να παρϋμβει ςε υπόθεςη μεταξύ αυτού (τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ) και τρύτου, υποχρεώνεται να ενεργόςει ςύμφωνα με τη ςύμβαςη. Εϊν από τη 
ςύμβαςη δεν ςυνϊγεται ο τρόποσ δρϊςησ του, απευθύνεται ςτην αναθϋτουςα αρχό ζητώντασ 
ςχετικϋσ οδηγύεσ. 
Με τη λόξη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεώνεται να επιςτρϋψει ςτην αναθϋτουςα αρχό όλα τα 
ϋγγραφα ό ςτοιχεύα, που ϋλαβε για την εκπλόρωςη των ςυμβατικών του υποχρεώςεων, καθώσ και 
ότι ϊλλο ανόκει ςε αυτό. 
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να προειδοποιεύ εγγρϊφωσ την αναθϋτουςα αρχό για περιπτώςεισ 
ςύγκρουςησ ςυμφερόντων και δεν επιτρϋπεται να εργϊζεται παρϊλληλα ςε εργαςύεσ με τισ οπούεσ 
προκύπτει τϋτοια ςύγκρουςη 
Ανϊληψη ευθύνησ από τον Ανϊδοχο 
Η αναθϋτουςα αρχό απαλλϊςςεται από κϊθε ευθύνη και υποχρϋωςη από τυχόν ατύχημα ό από 



 

κϊθε ϊλλη αιτύα κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν ϋχει υποχρϋωςη 
καταβολόσ αποζημύωςησ για υπερωριακό απαςχόληςη ό οποιαδόποτε ϊλλη αμοιβό ςτο προςωπικό 
του αναδόχου ό τρύτων. 
Δημοςιοπούηςη - Ανακοινώςεισ ςτον Σύπο 
Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται να προβαύνει, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ςε δημόςιεσ ό δια του τύπου ανακοινώςεισ ςχετικϊ με τη 
ςύμβαςη ό την αναθϋτουςα αρχό. 
Αλληλογραφύα του Αναδόχου με την αναθϋτουςα αρχό 
Σα ϋγγραφα που θα ανταλλϊςςονται μεταξύ του αναδόχου και τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορούν να 
αποςτϋλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο ό με ταχυδρομεύο (ςυςτημϋνο ό απλό ό με 
ταχυμεταφορϊ) και να εύναι ςυντεταγμϋνα ςτην ελληνικό γλώςςα. 
 
Ωρθρο 9 Τποχρεώςεισ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
Παροχό ςτοιχεύων 
Η αναθϋτουςα αρχό υποχρεούται να παρϋχει ςτον ανϊδοχο, χωρύσ επιβϊρυνςη, όλεσ τισ 
πληροφορύεσ που αφορούν τη ςύμβαςη, εφόςον εύναι διαθϋςιμεσ και δεν ϋχει κώλυμα να τισ 
παραδώςει. 
Ϊγκαιρη πληρωμό του Αναδόχου 
Η αναθϋτουςα αρχό υποχρεούται να καταβϊλλει ϋγκαιρα το οικονομικό αντϊλλαγμα ςτον ανϊδοχο, 
κατϊ τουσ όρουσ του νόμου και τησ παρούςασ. 
 
Ωρθρο 10 Διαφορϋσ- Διαφωνύεσ- Ανωτϋρω Βύα 
Ιςχύουςα νομοθεςύα 
Η ύμβαςη διϋπεται αποκλειςτικϊ από το ελληνικό δύκαιο. 
Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ςύμβαςησ 
Η αναθϋτουςα αρχό και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ 
υποχρεώςεισ και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των διαφωνιών τουσ με 
πνεύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. 
Λϊθη / αςυμφωνύεσ ςτα υμβατικϊ Σεύχη ό ςτην Προςφορϊ του Αναδόχου 
Σα ςυμβατικϊ τεύχη αλληλοςυμπληρώνονται. ε περύπτωςη που υπϊρξουν αντικρουόμενεσ 
διατϊξεισ ό όροι ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, υπεριςχύουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κϊθε φορϊ, 
όπωσ ορύζεται ςτο ςυμφωνητικό. 
Λϊθη ό παραλεύψεισ των ςυμβατικών τευχών μπορεύ να διορθώνονται πριν την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ, αν τούτο δεν αντιβαύνει ςτη δικαιολογημϋνη εμπιςτοςύνη των διαγωνιζομϋνων και ςτην 
υποχρϋωςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ να μη μεταβϊλει μονομερώσ τουσ όρουσ τησ, που ϋλαβαν υπόψη 
τουσ οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωςη τησ προςφορϊσ τουσ. 
Καλόπιςτη εφαρμογό τησ ςύμβαςησ 
Η αναθϋτουςα αρχό και ο ανϊδοχοσ υποχρεούνται να αντιμετωπύζουν καλόπιςτα τισ αμοιβαύεσ 
υποχρεώςεισ και τα δικαιώματϊ τουσ και να προςπαθούν για την επύλυςη των διαφωνιών τουσ με 
πνεύμα ςυνεργαςύασ και αλληλεγγύησ. 
Ωρθρο 11 Αναθεώρηςη τιμών 
Οι τιμϋσ δεν υπόκεινται ςε καμύα αναθεώρηςη για οποιονδόποτε λόγο ό αιτύα, αλλϊ παραμϋνουν 
ςταθερϋσ και αμετϊβλητεσ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 
ΔΗΜΟ ΑΝΨΓΕΙΨΝ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
Πληρ. : Ζαχαρϋνια κουλϊ 
Σηλ. : 28343-40412 

ΤΠΗΡΕΙΑ : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΦΘΟΡΩΝ 
ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕ 
Κ.Α.: 64-6262.001 
CPV: 45453100-8 | Εργασίες αποκατάστασης 

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 150.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ-ΤΜΒΑΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 
τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
Επωνυμύα: ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Σαχυδρομικό διεύθυνςη : ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΡΜΙ, ΣΚ 74051, ΑΝΨΓΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
Πόλη : ΑΝΨΓΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ: 74051 
Σηλϋφωνο: 2834032500 
Υαξ: 2834031380 
Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: Ζαχαρϋνια κουλϊ -Πολ. Μηχανικόσ Δ. Ανωγεύων 
 
τοιχεύα Επικοινωνύασ  
α) Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρόςβαςη μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.anogeia.gr 
β) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από : 
την προαναφερθεύςα διεύθυνςη: www.anogeia.gr 
 
τοιχεύα Διαδικαςύασ 
Εύδοσ διαδικαςύασ 
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με τη διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη του 
ϊρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω ανωτϋρασ βύασ ωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 4605/2019. 
 
Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ, την χαμηλότερη τιμό, εφόςον καλύπτονται οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και οι όροι 
τησ διακόρυξησ, όπωσ ορύζεται από το ϊρθρο 86 του ν. 4412/2016 και τροποποιόθηκε από το ν. 
4608/2019. 
 
Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού 
Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η 07/06/2021 ημϋρα Δευτϋρα  και ώρα 
10:30. Ακολουθεύται η διαδικαςύα με διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη του ϊρθρου 32, 
παρ 2γ τουΝ.4412/2016, λόγω ανωτϋρασ βύασ ωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 4605/2019 ςύμφωνα με τισ 
εξόσ αποφϊςεισ: 
 
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Πρόςκληςησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ).  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Γενικϋσ Πληροφορύεσ 
Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 
Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ 
εύναι τα ακόλουθα: 
1. Η παρούςα πρόςκληςη ςε διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη του ϊρθρου 32 παρ.2γ. 
του Ν.4412/2016 (λόγω ανωτϋρασ βύασ), ωσ τροποποιόθηκε με τον Ν. 4605/2019  
 με τα παραρτόματα (τεχνικό ϋκθεςη – τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, προώπολογιςμόσ, τιμολόγιο, ειδικό 
ςυγγραφό υποχρεώςεων) 
2. Σο ϋντυπο Οικονομικόσ προςφορϊσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ) 
3. Oι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ 
με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ. 
Για την παραλαβό του εντύπου τησ Οικονομικόσ προςφορϊσ οι ενδιαφερόμενοι προςϋρχονται ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ και να λϊβουν αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν 
ϋγκαιρα και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ με την αναθϋτουςα αρχό, τη δαπϊνη τησ ταχυδρομικόσ 
αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των Ελληνικών 



 

Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη για την 
ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο. 
 
Παροχό Διευκρινύςεων 
Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται, το αργότερο 1 ΗΜΕΡΑ  πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 

 
Εγγυόςεισ 
Δεν απαιτούνται (ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 
 
Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ. 

 
Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ ικανότητασ τησ παραγρϊφου  οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν: 
α) ςτοιχεύα για το απαιτούμενο τεχνικό προςωπικό. 
β) ςτοιχεύα για τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλιςμό μηχανημϊτων ϋργου. 
γ) τα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ για κϊθε μηχϊνημα ϋργου ό αυτοκύνητο. 
δ) για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ 
φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και 
νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη 
Δ..). 
 
Κριτόριο ανϊθεςησ 
Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ: 
βϊςει τιμόσ ςύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε από ν. 4608/2019. 
Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 
 
Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών 
Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η 
παρούςα διακόρυξη (ϊρθρο 1.5), ςτην Ελληνικό Γλώςςα, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016,εύτε (α) με κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαπραγμϋτευςησ εύτε (β) με ςυςτημϋνη 
επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ (Σαχυδρομικό διεύθυνςη ΠΛΑΣΕΙΑ ΑΡΜΙ, ΣΚ 74051, ΑΝΨΓΕΙΑ ΚΡΗΣΗ) 
ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται 
δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον 
διαγωνιςμό,το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτην  
παρούςα. 
Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών 
πουαποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δε θα παραληφθούν φϊκελοι 
ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό 
ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 
Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα υποβολόσ 
προςφορϊσ. 
Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν την προςφορϊ τουσ μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ 
φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαπραγμϊτευςησ 
Προςφορϊ 

του ….. 
για τη παροχό υπηρεςιών: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΥΘΟΡΨΝ ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΨΝ» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΖΗΜΙΨΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών εύναι η 07/06/2021 ημϋρα Δευτϋρα  και 
ώρα 10:30 

Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό, η 



 

οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό ςτον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητϊσ του προςφϋροντοσ 
(μεμονωμϋνου ό ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα 

ςτοιχεύα επικοινωνύασ(ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 
Εντόσ του κυρύωσ φακϋλου τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα: 
(α) ϋναν ςφραγιςμϋνο (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ –Σεχνικό Προςφορϊ» 
ςτονοπούο περιλαμβϊνονται τα κατϊ περύπτωςη απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παρούςα. 
(β) ϋναν ςφραγιςμϋνο (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να καταςτεύ τούτο 
αντιληπτόεπύ ποινό αποκλειςμού), (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο 
περιλαμβϊνεται ηοικονομικό προςφορϊ του οικονομικού φορϋα. 
 
Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό Προςφορϊ» 
Πύνακα τεχνικού εξοπλιςμού μηχανημϊτων ϋργου 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ (όπου απαιτεύται ςύμφωνα με ϊρθρο 107 του Ν.4497/2017) 
ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ (όπου απαιτεύται ςύμφωνα με ϊρθρο 107 του Ν.4497/2017) 
ΥΨΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΟ ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΦΕΙΡΙΣΗ 
ΥΨΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΟ ΑΔΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΨΝ/ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 
ΥΨΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΟ ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ Ε ΙΦΤ 
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΣΕΛΨΝ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 
ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΣΕΛΨΝ ΦΡΗΗ Μ.Ε. ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2021 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟΤ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ 
Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ»/Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ 
οικονομικώνπροςφορών 
Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ 
βϊςειτιμόσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην διακόρυξη. 
 
Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 
Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 
Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την αναθϋτουςα 
αρχό, πριν από τη λόξη τησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παρϊγραφο 2.2.2. τησ παρούςασ, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη ωσ 
ϊνω αρχικό διϊρκεια. 

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
Αποςφρϊγιςη - αξιολόγηςη προςφορών – Έγκριςη πρακτικού - Κατακύρωςη 
α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην 
Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν 
από την ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ τησ παρούςασ. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται επύςησ από τον 
Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού,  
β) τη ςυνϋχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των προςφορών.Η 
αξιολόγηςη γύνεται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςεται πρακτικό προςωρινού 
αναδόχου.  
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το 
αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη 
ματαύωςη), και το υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει. 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε 
πρόςφορομϋςο επύ αποδεύξει.  
γ) Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικϊ, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 

 
Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ 
Ο μειοδότησ, υποβϊλλει επικαιροποιημϋνα τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ 
ςυμμετοχόσ του ϊρθρου εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτόρια επιλογόσ και ότι δεν ςυντρϋχουν οι 
λόγοι αποκλειςμού του.  



 

Ματαύωςη Διαδικαςύασ 
Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα 
ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετϊ από γνώμη 
τησαρμόδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε 
οποιοδόποτεςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου οργϊνου, να 
ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την 
επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη. 
 
ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ: ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 
υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα 
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, του ν.4605/2019, του 
ν.4608/2019, του ν.4609/2019, οι όροι τησ παρούςασ διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ 
Κώδικασ. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Σρόποσ πληρωμόσ 
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρόπο : 
α) Σο 100% τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υπηρεςιών. 
Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων παραςτατικών και 
δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201692, 
καθώσ καικϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που 
διενεργούν τον ϋλεγχοκαι την πληρωμό. 
Toν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με 
τηνκεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη του υλικού ςτον τόπο και με 
τοντρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.  
 
Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ 
Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ από την 
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟσ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ –η οπούα και θα 
ειςηγεύται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα 
εκτϋλεςη όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςτη 
λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που 
αφορούν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, υπό τουσ όρουσ 
του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 του ν. 4605/2019. 
 
Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 
Η παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων γύνεται από επιτροπό παραλαβόσ που 
ςυγκροτεύται με απόφαςη τησ ΟΕ. 
Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο ωσ ϊνω ϋλεγχοσ, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο 
ανϊδοχοσ. 
Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα δεν 
ανταποκρύνονταιπλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ 
παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και 
γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ 

 ΑΝΨΓΕΙΑ  26-05-2021 
ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

  
  

Ζαχαρϋνια κουλϊ Ειρόνη Κονιού 
Πολιτικόσ Μηχ/κοσ  

Αν. Προώςταμϋνη Σμόματοσ 
Ειδικόσ υνεργϊτησ Δημϊρχου 

 

 

 

 



 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔ ΡΔΘΤΚΛΟΤ 

ΓΖΚΟ ΑΛΩΓΔΗΩΛ 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Πληρ. : Εαχαρένια κουλά 

Σηλ. : 28343-40412 

ΤΠΗΡΕΙΑ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ ΥΘΟΡΨΝ 
ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΨΝ» ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΖΗΜΙΨΝ ΠΟΤ 
ΠΡΟΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕ 

Θ.Α.: 64-6262.001 

CPV: 45453100-8 | Εργασίες αποκατάστασης 
ΠΡΟΔΘ/ΚΔΛΖ ΑΚΟΗΒΖ: 150.000,00€ (με Φ.Π.Α.) 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α.Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδα 
μέτρησης 

υνολική 
Ποσότητα 

Σιμή 
μονάδας € 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

1 
ΜΙΘΩΗ μικροφ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ ΕΚΚΑΦΕΑ 
(24HP ή μεγαλφτερου) 

€/ 8hr 67,0 
  

2 

ΜΙΘΩΗ ανατρεπόμενου 
φορτηγοφ ωφζλιμου 
φορτίου 13tn ή 
μεγαλφτερου. 

€/ 8hr 67,0 
  

3 
Προμήθεια και 
τοποθζτηςη αδρανών 
υλικών 3Α 

μ3 2.799,65 
  

4 

Προμήθεια, μεταφορά 
και τοποθζτηςη ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ 
κατηγορίασ C16/20. 

μ3 700,00 
  

5 

Δομικά πλζγματα από 
χάλυβα Σ131 διαςτάςεων 
5x2,15 με διάμετρο 
ςυρμάτων 5 mm και 
αποςτάςεισ 15x15 cm με 
βάροσ φφλλου 21,5 Kg 

τεμ 543,00 
  

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 Φ.Π.Α. 24% 
 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 Ο ΠΡΟΦΔΡΩΛ 
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