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                                                            Ημερομηνία: 04/10/2018 

                                             Αρ. Πρωτ: 56233/15052 
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ : ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

                      ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

           ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 
Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Διεύθυνση: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 
Πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΝΗΣ 
Τηλ.: 2651361385 
Ηλ. διεύθυνση:agounis@ioannina.gr 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας 

διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 

www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοσιευτεί στον 

Ελληνικό Τύπο, στην Υπηρεσία Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης & στην 

Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών 

(www.ioannina.gr) καθώς και στο Εμπορικό 
και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής, για την προμήθεια: 

Α) υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  

πλατείες και κοινοχρήστους χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 199.999,98 €) 

Β) πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια (ΟΜΑΔΑ Β – 

149.999,22 €) 

για δώδεκα (12) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 349.999,20 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
                                                                          

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κλπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.π. Αρ. φύλλου 133) – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 

12.  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),  

13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

14. Την με α.α. 779/2018 Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου 

15. Τα ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ως εξής: 

ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια υλικών  και 

αντικατάσταση φθαρμένων ή / και 

κατεστραμμένων σε  πλατείες και 

κοινοχρήστους χώρους 

18REQ003471918 

2018-07-24 

ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια 

18REQ003471435  

2018-07-24 

 

16. Τη με αριθμό 682/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 7Μ5ΟΩΕΩ-709), με την 

οποία εγκρίθηκαν:  οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια: 

Α) υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  

πλατείες και κοινοχρήστους χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 199.999,98 €) 

Β) πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια (ΟΜΑΔΑ Β – 
149.999,22 €)» 
 

 
17. Τα ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ ως εξής: 





- 3 -  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡ. 

ΕΓΚΕΓΡΙΜΕΝΟΥ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2018 

Α Προμήθεια υλικών  και 

αντικατάσταση 

φθαρμένων ή / και 

κατεστραμμένων σε  

πλατείες και 

κοινοχρήστους χώρους 

18REQ003674807 30.7135.006 

Β Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση 

φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια 

18REQ003674868 30.7135.005 

 

18. Τις ανάγκες του Δήμου για  την «Προμήθεια  

Α) υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  

πλατείες και κοινοχρήστους χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 199.999,98 €) 

     Β) πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια (ΟΜΑΔΑ Β –   

     149.999,22 €)»  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την  

«Προμήθεια: 

Α) υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  

πλατείες και κοινοχρήστους χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 199.999,98 €) 

     Β) πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια    

    (ΟΜΑΔΑ Β –149.999,22 €)» του Δήμου,  για δώδεκα (12) μήνες, συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους 

Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ Α: 

 Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων 
σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους 

Κ.Α.: 30.7135.006 

Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

 
για το Ο.Ε. 2018: 80.645,16 € 19.354,84 € 100.000,00 € 

 
για το Ο.Ε. 2019: 80.645,15 € 19.354,83 € 99.999,98 € 

 
Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 161.290,31 € 38.709,67 € 199.999,98 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: 
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 Προμήθεια πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια 
Κ.Α.: 30.7135.005 

Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

 
για το Ο.Ε. 2018: 64.516,13 €                   15.483,87 €      80.000,00 € 

 
για το Ο.Ε. 2019: 56.450,98 €                   13.548,24 €      69.999,22 €  

 
Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 120.967,11 € 29.032,11 € 149.999,22 € 

 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή ξεχωριστά 

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ (όπως περιγράφονται κατωτέρω) με βάση τους Πίνακες του 

Παραρτήματος Β’. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 

ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

6. Ε.Ε.Ε.Σ           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

7. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

8.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 

 
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού.  

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, 

με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

Υποψηφίους.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών 

από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη 

 Θα αναρτηθεί:  

1. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 

2. στην Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr 

3. στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) 

 και ως προς την ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. , θα δημοσιευτεί Ελληνικό Τύπο, στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης & στην Ιστοσελίδα του Δήμου 

Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) καθώς και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τμήμα 
προμηθειών, διαχείρισης υλικού & αποθήκης 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

05/10/2018 – 10:00 π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09/11/2018 – 15:00 μ.μ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια: 

Α) υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και 

κοινοχρήστους χώρους (ΟΜΑΔΑ Α – 

199.999,98 €) 

Β) πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια (ΟΜΑΔΑ Β – 149.999,22 €) 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV   14212200-2, 45233260-9, 44111200-3, 

44114000-2, 44113100-6, 44313000-7,  

44160000-9, 45233253-7, 44230000-1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   
 
 
 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονομικοί 

φορείς που υποβάλουν προσφορά σε 

συγκεκριμένη ομάδα προσκομίζουν εγγυητική 

επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης της ομάδας χωρίς Φ.Π.Α.  

και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί 

σε ποσοστό  

5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 349.999,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος επί της 
καθαρής συμβατικής αξίας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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ΑΡΘΡΟ 1ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΕΥΧΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΓΛΩΣΣΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 15Ο :.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 18Ο :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ  
ΑΡΘΡΟ 23Ο :ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 24Ο :ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 25ο :ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ  
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» Ε.Ε.Ε.Σ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 56233/15052 – 04/10/2018) 
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ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική  

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5- 

2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ εντός της προθεσμίας 

που ορίζεται στα έγγραφα της Διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.   

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή 

περισσότερες ομάδες (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων (ολική 

προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (μερική ή ολική) αφορά 

στο σύνολο των ειδών της  επιλεγόμενης ομάδας.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 05/10/2018 – 10:00 

π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09/11/2018 – 15:00 

μ.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147) και 

την Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  

ισχύος είναι: 

α) η παρούσα προκήρυξη με τα προσαρτήματά της 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) η σύμβαση  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου  

δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

ε) πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών  

στ) ο προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας  

3.1       Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα.  

3.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε 

από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

3.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

3.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με 

τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και 

του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
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υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

    α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης,  

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημόσιων 

Συμβάσεων, ΣΔΣ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας.  

     Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα μέλη τους.  

 Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία 

δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας 

του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα 

έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω 

ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

ή την αίτηση συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις 

ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον 

τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.   

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 Προσφορά δύνανται να καταθέσουν και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων καθώς 

και έμποροι και κατασκευαστές των προς προμήθεια ειδών, λαμβάνοντας 

υπόψη τους ότι δεν υπάρχει εργολαβικό όφελος. 
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β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών  

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή 

του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς –χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

 είτε  ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες  

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 

αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 

ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 

τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 

του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της  Π1-2390/2013.  

Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 

(Α΄ 147) και την Π1/2390/2013(Β΄2677) Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)¨.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των 
εγγράφων του διαγωνισμού  

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από 

αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο 

σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να κατατίθενται σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στη § 2 του άρθρου 67 Ν.4412/16 που ορίζουν ότι οι αναθέτουσες 

αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον αυτά έχουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβληθεί έγκαιρα (δέκα ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί 

για την παραλαβή των προσφορών). 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 

ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 

ν. 4155/2013.  

 

Η κάθε ΟΜΑΔΑ έχει στο σύστημα τον δικό της κωδικό πρόσβασης . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος σε μία ή περισσότερες  ΟΜΑΔΕΣ καταθέτοντας  

ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για την  κάθε ΟΜΑΔΑ χωριστά. 

Σε έντυπη μορφή θα κατατεθούν: 

1. Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα αναφέρεται η ΟΜΑΔΑ ή οι ΟΜΑΔΕΣ για τις οποίες 

κατατέθηκαν προσφορές 

2. Φάκελος ανά ΟΜΑΔΑ προσφοράς  με τα Δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Επισημαίνεται ότι εάν ένας ενδιαφερόμενος καταθέσει προσφορά σε περισσότερες 

από μια ΟΜΑΔΕΣ  τότε τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν πρωτότυπα στον 

φάκελο μιας εκ των ΟΜΑΔΩΝ . Στους φακέλους προσφοράς των υπολοίπων ΟΜΑΔΩΝ 

θα κατατεθούν αντίγραφα των πρωτοτύπων δικαιολογητικών μαζί με Υπεύθυνη 

Δήλωση που θα αναφέρει σε ποια προσφορά βρίσκονται τα πρωτότυπα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Λόγοι αποκλεισμού- Δικαιολογητικά συμμετοχής -

Περιεχόμενο προσφορών 

-ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε 

βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
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απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους 
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3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει 

εν αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων. 

 

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
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(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 

Α1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά »  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τα άρθρα 92 και 93 του ν.4412/16.  

 

Ι. Δικαιολογητικά  κατάστασης υποψηφίου 

Α1.1 Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)1 σύμφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/16, (Παράρτημα 

ΣΤ’ ) , συμπληρωμένο  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ2 ) ,ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ3  ) , ΜΕΡΟΥΣ IV ( ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ,Δ) ώστε να δηλώνονται από 

τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα 

σχετικά πεδία ΕΕΕΣ   και υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) ∆ημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από  

την  ιστοσελίδα:  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ 

για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν 

«ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουμε στους Η/Υ).  

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το  αποθηκεύσει στον Η/Υ 

του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el.  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») 

το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.  

                                                 
1
 Συμπληρώνονται σχετικές οδηγίες από την Α.Α. Πρβλ τις αναρτημένες στον  διαδικτυακό τόπο 

οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_
26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%
3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 
2
 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

3
 Αλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδεχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία    

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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 (β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 

που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και 

τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

 (γ) Επιλέγει  «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη µορφή και είναι πλέον 

δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 

περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome 

(έχει ήδη ενσωματωμένη  λειτουργία εκτύπωσης PDF).  ∆ιαφορετικά,  µπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο 

διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλοµετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει 

ψηφιακά στην ιστοσελίδα).  

(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο 

της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης ( ΕΕΕΣ) του 

άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 ,περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τους 

λόγους α-στ του άρθρου 73Ν.4412/16, αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Α1.2 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο  19 της διακήρυξης  

Α1.3) Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 180 ημερών.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

(άρθρο 93 Ν.4412/16). 

 

ΙΙ. Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –οικονομικής 

επάρκειας 

 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί 

να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε 
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την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου 

δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  

α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή µε την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του 

Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να 

αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

β. Έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας µε το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διάρκειας 

τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη της 

επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να δανειστεί, όπως αυτή 

ζητείται και αποδεικνύεται παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων 

σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του καθώς και τα πρόσωπα 

που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 

(άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της οικονομικής επάρκειας 

μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην προσφορά, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

 Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, τους 

αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Η 

απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση κάθε 

αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:  

α. Έγγραφης δέσμευσης του τρίτου φορέα απευθυνόμενης προς την Αναθέτουσα Αρχή με την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης  

β. Έγγραφης συμφωνίας μεταξύ τρίτου και υποψηφίου από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο 

τρίτος δεσμεύεται να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική 

επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

γ. Όλων των παραπάνω δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η ύπαρξη της οικονομικής επάρκειας του 

τρίτου, όπως αυτή ζητείται και αποδεικνύεται κατά το παρόν άρθρο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η 

προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησής του τρίτου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και 

τα πρόσωπα, που δεσμεύουν τον παραπάνω με την υπογραφή τους.  

► Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήματος 

από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 
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γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των 

τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται 

από τη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα  τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών 

εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές 

των προσφορών. 

Α2. Τεχνική Προσφορά.  

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης 

για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Β. Οικονομική Προσφορά  
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Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 

συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 

της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κριτήρια επιλογής  

8.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό 

Επιμελητήριο με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους 

επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια   

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται 

να προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ ότι το ύψος του 

ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας  είναι τουλάχιστον ίσο με το 50% 

του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.  ,της ομάδας που συμμετέχει. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων ,τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 

δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού με 

Φ.Π.Α.  ,της ομάδας που συμμετέχει. 
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8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα4 

Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική  επάρκεια του προσφέροντος , απαιτείται να 

προκύπτει  από την συμπλήρωση των  αντίστοιχων πεδίων του ΕΕΕΣ ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος  έχει ολοκληρώσει ( σε ιδιωτικό η δημόσιο τομέα ) μια (1) αντίστοιχη με την 

προκηρυσσόμενη προμήθεια τα τελευταία (5) έτη ,επιτυχώς . Αντίστοιχη προμήθεια  ορίζεται 

προμήθεια που αφορά σε όμοιο με την δημοπρατούμενη ,με προϋπολογισμό ίσο τουλάχιστον 

με το 50% του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.  ,της ομάδας που συμμετέχει..  

 

8.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης    
Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ ότι πληροί τις απαιτήσεις 

που σχετίζονται με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ποιότητας η υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων   – όπου από την αντίστοιχη μελέτη 

απαιτούνται. (βλέπε και άρθρο 15 παρ. 8) της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η 

δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της 

προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

αναδόχου πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται 

η προμήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο.  

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.  

 

  ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).  

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (180 

ημέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

                                                 
4
 Ενδεικτικά: στελέχωση, περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα 

κλπ. 





- 22 -  

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 

η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς (άρθρο 97 παρ.4 Ν.4412/16).  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η  επιτροπή  αξιολόγησης μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης , δεν 

λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, 

που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους 

της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, 

Ν.4412/16)  
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός 

του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς 

(άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα 

διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.  

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

  

  ΑΡΘΡΟ 13ο: Δημοσίευση 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει:  

 Για την ανάρτηση της παρούσας Διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην Ιστοσελίδα 

του Δήμου Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) 

 Για την ανάρτηση Προκήρυξης (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) στον Ιστότοπο του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ: www.diavgeia.gov.gr.  

 Για την δημοσίευση Προκήρυξης (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) στον Ελληνικό 

Τύπο, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιστοσελίδα του Δήμου 

Ιωαννιτών (www.ioannina.gr) καθώς και στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Ιωαννίνων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007 όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη 

προσωρινού αναδόχου 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 
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Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων  μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», 

σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων  

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο ) φακέλων των τεχνικών προσφορών , 

οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίστηκαν .Ομοίως , μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών ,οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίστηκαν , θα έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή εκ των 

προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια 

ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων 

(άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία κοινοποιείται μέσω του συστήματος στους συμμετέχοντες και 

ανακηρύσσεται  ο προσωρινός ανάδοχος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική  προσφυγή ενώπιον της οικονομικής 

επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3886/10     

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος  

του τμήματος προμηθειών δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των 

δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την 

πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει 

μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως κατωτέρω στο 

παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει 
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επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) εργασίμων     

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Εάν κάποιο από τα  δικαιολογητικά του εν λόγω άρθρου δεν αφορά στα  πεδία που έχουν 

αποτυπωθεί στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), (όπως αυτό έχει αναρτηθεί 

στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ παρόντος διαγωνισμού), δεν απαιτείται η προσκόμισή 

του.  

H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει 

σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:  

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις 

βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η 

δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία 





- 26 -  

υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  ΄καθώς   και 

τις μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα 

ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η 

Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο 

διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου 

του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος 

απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  
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 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 

περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η 

Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου 

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, (2) Βεβαίωση 

αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

(7)Δικαιολογητικά απόδειξης επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας  

 

7.1 Προς   απόδειξη της Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος 

προσκομίζονται ισολογισμοί της τελευταίας τριετίας  .Σε περίπτωση μη τήρησης 

ισολογισμών ,επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων η άλλο 

δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε 

έτους είναι μεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α  ,της ομάδας η ομάδων 

που συμμετέχει του υπό ανάθεση έργου  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων ,τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 

δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ποσό του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 

,της  ομάδας η ομάδων που συμμετέχει 

 

7.2 Προς   απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας ,εάν η προμήθεια υλοποιήθηκε σε δημόσιο 

φορέα ,ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει 

συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια δημόσια Αρχή .Εάν η προμήθεια  
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υλοποιήθηκε σε Ιδιωτικό Οργανισμό ,ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του 

ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο η κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο  

 

8. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 

οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται  με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας , καθώς  και με τα απαιτούμενα συστήματα η πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης – όπου από την αντίστοιχη μελέτη απαιτούνται. 

 

9.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
5
 

 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

                                                 
5
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν 

από 13-11-2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής( ήτοι της οικονομικής επιτροπής ) για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 

και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για 

τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο:Κατακύρωση-  Σύναψη συμφωνητικού 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή( μέσω του τμήματος 

προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα 

έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση. 
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Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας 

την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με 

την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση 

στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Εγγυήσεις 

α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 2% επί 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16) και αναλυτικά: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  

2% 

Α υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων 

ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες 

και κοινοχρήστους χώρους  

                

120.967,11 

 

2.419,34 

Β πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων 

σε πεζοδρόμια  

161.290,31 3.225,81 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι  διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού (στην προκειμένη περίπτωση της καταληκτικής 
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ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α1) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

α2) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 

απόφασης επ’ αυτών.  

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 

2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή 

και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ 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. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

o την ημερομηνία έκδοσης,  

o τον εκδότη 

o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

o τον αριθμό της εγγύησης,  

o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

o την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

o τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
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- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

o την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Εκτέλεση της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 21ο: Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου 

εκπτώτου- κυρώσεις  

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν.4412/16, 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση της  

επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο , ύστερα από γνωμοδότηση 

της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα 

της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 

διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους 

που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Μονομερής λύση της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωμής-κρατήσεις 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται επιτόπου των σημείων στα οποία θα 

χρησιμοποιούνται και θα γίνονται εργασίες, κατόπιν συνεννοήσεως της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου - Τμήμα Συντήρησης Έργων & 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία έχει και την ευθύνη επίβλεψης και 

υλοποίησης της προμήθειας και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν 

ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός του συμβατικού χρόνου και στο σύνολο των υπό προμήθεια.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές. 
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Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής 

δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή 

του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. β) Τιμολόγιο του 

αναδόχου. γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 

παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

(άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).  

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .Η αμοιβή του 

Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον 

Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 24Ο :Διαδικασία επίλυσης  διαφορών  

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 

δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 

των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 25Ο :Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου 

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση 

δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκκριμένο είδος και θα 

αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 
 

  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 56233/15052 – 04/10/2018) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Πίνακες Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Η προμήθεια αποτελείται από δύο (2) ομάδες ως εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2018 
Α υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και 
κοινοχρήστους χώρους 

30.7135.006 

Β πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων 
σε πεζοδρόμια 

30.7135.005 

 

Σε όλες τις ομάδες θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των 

απαιτήσεων (εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού για το 

κάθε είδος). 

 

Οι προσφέροντες, για την ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες υποβάλλουν προσφορά, 

θα αναγράφουν στο αντίστοιχο πεδίο (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) ΝΑΙ/ΟΧΙ, ανάλογα με το αν 

συμφωνούν ή όχι με τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε ομάδας, για την οποία 

υποβάλλουν προσφορά, όπως αυτές περιγράφονται στην αντίστοιχη μελέτη της 

Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ της παρούσης), σημειώνοντας τυχόν παρατηρήσεις τους & 

παρεπέμποντας στα αντίστοιχα κατατεθέντα έγγραφα, στο πεδίο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

 

A/A 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
/ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Α 

Όπως περιγράφονται στο παράρτημα 
καταλόγου τεχνικών προδιαγραφών της 
αντίστοιχης μελέτης του παραρτήματος 
Ζ 

ΝΑΙ 

  

Β 

Όπως περιγράφονται στο παράρτημα 
καταλόγου τεχνικών προδιαγραφών της 
αντίστοιχης μελέτης του παραρτήματος 
Ζ 

ΝΑΙ 
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ΑΡΘΡΟ 2ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση 
φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και 

κοινοχρήστους χώρους 
 

Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

 
για το Ο.Ε. 2018: 80.645,16 € 19.354,84 € 100.000,00 € 

 
για το Ο.Ε. 2019: 80.645,15 € 19.354,83 € 99.999,98 € 

 
Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 161.290,31 € 38.709,67 € 199.999,98 € 

 

Αναλυτικά τα είδη και οι τιμές περιγράφονται στην αντίστοιχη μελέτη του 

παραρτήματος Ζ 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια 
πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια  

Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

 
για το Ο.Ε. 2018: 64.516,13 €                   15.483,87 €      80.000,00 € 

 
για το Ο.Ε. 2019: 56.450,98 €                   13.548,24 €      69.999,22 €  

 
Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 120.967,11 € 29.032,11 € 149.999,22 € 

 

 

Αναλυτικά τα είδη και οι τιμές περιγράφονται στην αντίστοιχη μελέτη του 

παραρτήματος Ζ 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται επιτόπου των σημείων στα οποία θα 

χρησιμοποιούνται και θα γίνονται εργασίες, κατόπιν συνεννοήσεως της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου - Τμήμα Συντήρησης Έργων & 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία έχει και την ευθύνη επίβλεψης και 

υλοποίησης της προμήθειας και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν 

ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός του συμβατικού χρόνου και στο σύνολο των υπό προμήθεια.  

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 56233/15052 – 04/10/2018) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  

Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, για ποσό των …………………………..….(ολογράφως το ποσό)……………………. ευρώ 

(….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ του (όνομα διαγωνιζόμενου), Δ/νση. (έδρα 

διαγωνιζόμενου), με ΑΦΜ …….. για τη συμμετοχή τ.. στον διενεργούμενο διαγωνισμό με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………………… για την προμήθεια με τίτλο: 

«………………………………… – ΟΜΑΔΑ …..», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 

…………………….διακήρυξη του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ……. που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την.................... 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστημα.............................................................................................  
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Ημερομηνία Έκδοσης..........  

Ευρώ.................................…  

 

Προς  

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή η οποία 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, του ποσού των ……………….….(ολογράφως το ποσό…………………….)… ευρώ 

(….αριθμητικώς το ποσό… €) υπέρ τ… ……………………………………………………., Δ/νση ………………………, 

με ΑΦΜ ………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αριθμό………. συνολικής 

αξίας ……….. που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «……………………. – ΟΜΑΔΑ …..», 

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ……………………. διακήρυξη του Αντιδημάρχου Οικονομικών του 

Δήμου Ιωαννιτών. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την καλή 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

εντός πέντε (5) ημερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 56233/15052 – 04/10/2018) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Α.Π.:  

 

 

Δημόσια Μικτή Σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «   …………………………………………..  » 

για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών 

Στα Ιωάννινα, σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 

αφενός ο  Δήμος Ιωαννιτών  με Α.Φ.Μ. 997908926 - Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Θωμά Μπέγκα και αφετέρου ο/η κ. ........................ φυσικό 

πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. 

.................... - Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. 

.......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής 

«ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. 

Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του , για την προμήθεια 

(Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια με τίτλο: 

«…………………………………..» για τις ανάγκες του Εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν ………….……………………………… κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα …………………………………………………………………………………………….. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει άπαξ ή θα γίνεται τμηματικά εντός 2 

εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου - Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής Προστασίας του 
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Δήμου Ιωαννιτών, η οποία έχει και την ευθύνη επίβλεψης και υλοποίησης της προμήθειας και 

σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα 

περιληφθούν στην σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 

συμβατικού χρόνου και στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.  

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 

παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την 

παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για 

λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια και συγκεκριμένα από την 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου - Τμήμα 

Συντήρησης Έργων & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία έχει και την 

ευθύνη επίβλεψης και υλοποίησης της προμήθειας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής 

στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει 

υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% 





- 43 -  

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών 

οικονομικού έτους 2017, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α 260/2017 Π.Α.Υ. η οποία 

καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει 

ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως κατά Νόμο αρμόδιο, 

για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
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6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία 

με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 

επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από ……………….. και έχει 

διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών) 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 

οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία (3) 

παρέμειναν στον Δήμο Ιωαννιτών, το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, 

την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στο Νομό Ιωαννίνων αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 

 

     ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 56233/15052 – 04/10/2018) 

 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, 

συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
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συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό 

της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Ε.Ε.Ε.Σ. 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 56233/15052 – 04/10/2018) 

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά», 

μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλεται και  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
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Σύµβασης (ΕΕΕΣ)6 σύμφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/16, , συμπληρωμένο  

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ7 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   

Δ8  ) , ΜΕΡΟΥΣ IV ( ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ,Δ) ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  

οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία ΕΕΕΣ   και 

υποβάλλεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) ∆ημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από  

την  ιστοσελίδα:  https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ 

για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν 

«ανοίγει» µε κάποιο γνωστό πρόγραµµα που έχουμε στους Η/Υ).  

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.  

(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το  αποθηκεύσει στον Η/Υ 

του και να µμεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el.  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») 

το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.  

 (β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 

που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και 

τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

 (γ) Επιλέγει  «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη µορφή και είναι πλέον 

δυνατή η εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 

περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome 

(έχει ήδη ενσωματωμένη  λειτουργία εκτύπωσης PDF).  ∆ιαφορετικά,  µπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο 

διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλοµετρητή.  

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει 

ψηφιακά στην ιστοσελίδα).  

                                                 
6
 Συμπληρώνονται σχετικές οδηγίες από την Α.Α. Πρβλ τις αναρτημένες στον  διαδικτυακό τόπο 

οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_
26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%
3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 
7
 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

8
 Αλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδεχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία    

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο 

της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.  

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης ( ΕΕΕΣ) του 

άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 ,περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τους 

λόγους α-στ του άρθρου 73Ν.4412/16, αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – ΜΕΛΕΤΕΣ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 56233/15052 – 04/10/2018) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

Ιωάννινα,  29/  06  /  2018 

Αριθ.  Πρωτ οικ.: 37827 /2155 
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ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Τηλ: 2651031168, 2651031448 

Fax: 2651077805 

Πληροφορίες: Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

ΠΡΟΣ: 

 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμ. Προμηθειών & Αποθήκευσης 

Υλικών 

Καπλάνη 7, ΤΚ 45444, Ιωάννινα 

  

 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Μελέτης προμήθειας «Προμήθεια πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων 

σε πεζοδρόμια.» 
ΣΧΕΤ.: α. Τo  υπ’ αρθμ. :36376/1027/22-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών   

   Σε συνέχεια του  ανωτέρου  (α) σχετικού έγγραφου της Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών του 

Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκευσης  Υλικών που αφορά την επικαιροποιήση της υπ’ αρθμ.: 

64 / 2017  με τίτλο «Προμήθεια πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» η Υπηρεσία μας προχώρησε στην ανασύνταξη της μελέτης με τον ίδιο 

τίτλο και την ίδια προϋπολογισθείσα δαπάνη, με αρθμ. μελέτης 52 / 2018 την οποία και σας 

διαβιβάζουμε. 

   Η ως άνω μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/16 περί ¨Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων , Προμηθειών, και Υπηρεσιών¨ και συγκεκριμένα : 

Ι)     Άρθρο 1ο  παρ. 6 περί τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο συμβάσεων προμηθειών 

ΙΙ)   Άρθρο 2ο    παρ. 8περί ορισμού σύμβασης προμήθειας 

ΙΙ)   Άρθρο 3ο   περί ¨πεδίου εφαρμογής Δημοσίων Συμβάσεων¨ 

ΙV)  Άρθρο 4ο   παρ. 2 περί μικτών συμβάσεων 

 V)  Άρθρο 5ο    περί ορισμού κατώτατων ορίων συμβάσεων  

VΙ)  Άρθρο 221ο – 235ο  περί ορισμού μικτών συμβάσεων και τρόπο παρακουλούθησης 

VΙΙ)Άρθρο 235ο & 236ο περί κατώτατων ορίων μικτών συμβάσεων   

     Ο προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμήθηκε σε 120.967,11 € με επιπλέον δαπάνη 

Φ.Π.Α.24,00% ποσού 29.032,11 € ήτοι συνολική απαιτούμενη πίστωση 149.999,22 €,  η 

οποία αναλύεται ως εξής: 

Σύνολο Δαπάνης  Προμήθειας Υλικών- Μισθώσεων 55,00% 

Σύνολο Δαπάνης  Εργασιών 45,00% 

    Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για τα οικονομικά 

έτη  2017-18 με κωδικό προϋπολογισμού Κ.Α. 02.30.7135.005 (ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) με 

τίτλο «Προμήθεια πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια.» 

    Η ανωτέρω δαπάνη αφορά τις ανάγκες του Δήμου για διάστημα  (12) Δώδεκα μηνών. 

  Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2018-2019  είναι ως εξής:  
Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για Δαπάνη Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

για το Ο.Ε. 2018: 64.516,13 €                   15.483,87 €  80.000,00 € 

για το Ο.Ε. 2019: 56.450,98 €                   13.548,24 €      69.999,22 €  
Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 149.999,22 € 

και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΚΟΙΝ.: 

 

Συν/να: 
1.Η Υπ’ αρθμ.: 52/2018 μελέτη με τίτλο Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια.» 

Ε.Δ. 
1. Αρχείο 

2. Χρον. Αρχείο 

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων και Πρασίνου 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

        Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                        

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα 

 

Αριθμός Μελέτης : 52 / 2018   

ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια πλακών και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια.» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 149.999,22 ΕΥΡΩ  με       Φ.Π.Α. 
   

     Ο προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμήθηκε σε 120.967,11 € με επιπλέον δαπάνη 

Φ.Π.Α.24,00% ποσού 29.032,11 € ήτοι συνολική απαιτούμενη πίστωση 149.999,22 €.  

 
Από μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Προμήθειας Υλικών- Μισθώσεων                   66.527,18 €  55,00% 

Από  Μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Εργασιών                   54.439,93 €  45,00% 

Σύνολο Δαπάνης Προμήθειας - Εργασιών                 120.967,11 €  100,00% 

ΦΠΑ 24,00% 29.032,11 € 
 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης                 149.999,22 €  

  

  Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2018-2019  είναι ως εξής:  
Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για Δαπάνη Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

για το Ο.Ε. 2018: 64.516,13 €                   15.483,87 €  80.000,00 € 

για το Ο.Ε. 2019: 56.450,98 €                   13.548,24 €      69.999,22 €  
Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 149.999,22 € 

 

 

Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 

 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 

 

ΕΤΟΣ : 2017-18  
 

 

 

 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 
                
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ Κ.Α. 02.30.7135.005  
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Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

Η: (ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

 

Τεχνική Έκθεση 

Γενικά Στοιχεία – Σύντομη Περιγραφή: 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών του Δήμου 

Ιωαννιτών, και αφορά την συντήρηση των πεζοδρομίων με την αντικατάσταση και ανακατασκευή 

των πεζοδρομίων. Για την υλοποιήση θα απαιτηθούν οι παρακάτω προμήθειες υλικών (στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και ενοικίαση απαιτούμενων μηχανημάτων έργων και οχημάτων μεταφοράς) 

και εργασίες αντικατάστασης και επισκευής των υπαρχόντων πεζοδρομίων. Τα παραπάνω θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από την 

κείμενη νομοθεσία αλλά και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής από έμπειρο 

προσωπικό.  

Ισχύουσα Νομοθεσία : 

 Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) περί « Δημόσιες 

συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», και συγκεκριμένα τα  άρθρα 1 - 6 τα άρθρα 200 

έως 220  και το Βιβλίο ΙΙ τα άρθρα 221 έως 338 που αφορούν τις συμβάσεις προμηθειών και 

μισθώσεων.     

Φορέας Υλοποίησης:  

  Αναθέτουσα  αρχή ο Δήμος Ιωαννιτών, σύμφωνα με το άρθρο 223 παρ.3 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016). 

Χρόνος Υλοποίησης: 

Ο χρόνος που απαιτείτε για την υλοποίηση της σύμβασης υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα 

(12) Δώδεκα μηνών. 

Σκοπιμότητα : 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου για την συντήρηση των πεζοδρομίων στον 

δήμο Ιωαννιτών για την ασφάλεια των διερχομένων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους 

Δημότες καθώς και την εικόνα του Δήμου για τους επισκέπτες.. 

Είδος υλικών – Μίσθωση οχημάτων/μηχανημαάτων έργου – Μίσθωσης συνεργείων : 

Για την υλοποίηση θα απαιτηθούν τα παρακάτω υλικά – ενοικιάσεις – εργασίες ως εξής:  
1  Άμμος λατομείου 

2 Χαλίκι 

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι 

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας 

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής  

6 Άμμος Διπλής θραύσης 

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) 

8 Τσιμέντο γκρι σε σάκους 40,00 χιλγρ 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

10 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος γκρι 

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα 

12 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές και ανάγλυφες 

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm 

14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

15 Σωλήνας  Φ63 PVC (3Μ) 

16 Σωλήνας  6Χ10 6 ΑΤΜ 

17 Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου. 

18 Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους και πάνω. 

19 Μίσθωση μικρού οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. 

20 

Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες κοπής δένδρων. Εργασίες 

καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται 
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21 Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τις υδρορροές όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση πινακίδων 

22 Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 

23 Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο. 

24 Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπέδων και στρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

25 Κατασκευή πλακοστρώσεων       

26 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 

  

   Η παρούσα μελέτη είναι μικτή μελέτη εντός της οποίας συμπεριλαμβάνει προμήθεια υλικών, 

μίσθωση οχημάτων / μηχανημάτων έργου, και τις εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη 

συντήρηση – ανακατασκευή των υπαρχόντων πεζοδρομίων .   Η συνολική Δαπάνη προμήθειας 

υλικού και Μίσθωση οχημάτων/μηχανιμάτων έργου αφορά το 55,00 % και της εργασίας το 45,00 

%. 

Τρόπος Παραλαβής : 

  Τα υλικά θα παραλαμβάνονται σε μονάδες όπως φαίνεται στο τιμολόγιο μελέτης, καθώς και από 

τα απαραίτητα παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν τόσο την ποσότητα (ζυγολόγια , παραστατικά 

δελτίου αποστολής κλπ),  την ποιότητα των υλικών σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές για 

την ενσωμάτωση τους στην παραγωγή της συγκεκριμένης εργασίας για την οποία προμηθεύονται 

τα υλικά.  

  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει δοκιμές προκειμένου να διαπιστώσει ότι τα υλικά 

είναι σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.   

  Κατά την Παραλαβή θα πρέπει να συντάσσεται το απαιτούμενο πρωτόκολλο  από την επιτροπή 

Παρακολούθησης , καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά αποθήκευσης στον Δήμο. 

  Τα υλικά που θα ενσωματώνονται στην πρέπει θα παραδίδονται μετά στην Υπηρεσία μετά από 

σχετικό αίτημα της που θα υποβάλει στον ανάδοχο έως και 12 ώρες νωρίτερα με αποδεικτικό το 

έντυπο αποστολής τηλέτυπου (FAX), και ο ανάδοχος υποχρεούται να εξυπηρετήσει άμεσα την 

παραγγελία εντός του επόμενου 24 ώρου , αυτόν τον όρο επιβάλλεται στην συμφωνία διότι οι 

ανάγκες της υπηρεσίας είναι απρόβλεπτες και εξαρτούνται από τα καιρικά φαινόμενα πέραν τις 

προγραμματισμένες.  

Οι εργασίες επισκευής τοποθέτησης πλακών οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με την περιγραφή του 

τιμολογίου  και τις συνημμένες προδιαγραφές.  

   Επίσης θα τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο θα αναφέρεται πέραν τον υλικών 

που ενσωματώνονται τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν και το εργατοτεχνικό προσωπικό που 

χρησιμοποιούνται. 

   Όλα τα υλικά θα – Μηχανήματα  θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που θα 

επιβεβαιώνεται η καταλληλότητά τους, και για τις παραγόμενες εργασίες θα γίνονται 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι οι οποίοι θα επιβεβαιώνεται η ποιότητα τους σύμφωνα με τις παρούσες 

προδιαγραφές, 

Χρηματοδότηση: 

Η πίστωση βαραίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών. 

Προϋπολογισμός: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 149.999,22 ΕΥΡΩ  με       Φ.Π.Α. 
       Ο προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμήθηκε σε 120.967,11 € με επιπλέον δαπάνη 

Φ.Π.Α.24,00% ποσού 29.032,11 € ήτοι συνολική απαιτούμενη πίστωση 149.999,22 €.  
Από μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Προμήθειας Υλικών- Μισθώσεων                   66.527,18 €  55,00% 

Από  Μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Εργασιών                   54.439,93 €  45,00% 

Σύνολο Δαπάνης Προμήθειας - Εργασιών                 120.967,11 €  100,00% 

ΦΠΑ 24,00% 29.032,11 € 
 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης                 149.999,22 €  

  

  Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2018-2019  είναι ως εξής:  
Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για Δαπάνη Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

για το Ο.Ε. 2018: 64.516,13 €                   15.483,87 €  80.000,00 € 
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για το Ο.Ε. 2019: 56.450,98 €                   13.548,24 €      69.999,22 €  
Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 149.999,22 € 

 Με Κ.Α. 02.30.7135.005  (ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών). 

 

Ειδική Όροι  

  Η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεσης της μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί μετά από  

Διαγωνισμό όπως αυτός προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, αλλά και την δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης διαθέτοντας τα απαραίτητα 

μηχανήματα / οχήματα, το έμπειρο προσωπικό που να μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες , και την 

άμεση προμήθεια των απαιτούμενων υλικών.  γι’ αυτό στην διακήρυξη της θα πρέπει να ληφθεί 

υπ’ όψιν  η έδρα του  αναδόχου να είναι άμεσα διαθέσιμα στον Δήμο Ιωαννιτών,  να επιδεικνύουν 

τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να 

έχει προσλάβει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό το οποίο θα είναι ασφαλισμένο 

(στεγασμένο προσωπικό), καθώς ασφαλισμένα θα είναι και τα οχήματα / μηχανήματα έργου ,  και 

για την εκτέλεση των εργασιών να έχει πάρει τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των ομόρων 

και των διερχομένων  οχημάτων και πεζών. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26/ 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου  

                                          Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 
                

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α Είδος Υλικών- Μισθώσεων 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 
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1 2 3 4 

  ΟΜΑΔΑ Α΄ ΑΔΡΑΝΗ 

1 Άμμος λατομείου τόνος (tn) 83,00 

2 Χαλίκι τόνος (tn) 83,00 

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 83,00 

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 829,00 

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής τόνος (tn) 829,00 

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 83,00 

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 83,00 

  ΟΜΑΔΑ Β΄ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ 

ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ τεμχ 705,00 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 276,00 

10 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος γκρι ΤΕΜΧ 14.395,00 

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 2.303,00 

12 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές και αναγληφες ΤΕΜΧ 2.303,00 

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm ΤΕΜΧ 576,00 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΣΙΔΕΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 1.164,00 

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ Δ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

15 Σωλήνας  Φ63 PVC (3Μ) ΜΕΤΡΑ 77,69 

16 Σωλήνας πλαστικός υδρορροής τετράγωνος   6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 77,69 

 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ Μίσθωση οχημάτων / Μηχανημάτων έργου 

17 Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου. Ώρα 83,00 

18 

Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου και 

ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους και πάνω. Ώρα 83,00 

19 

Μισθωση μικρου οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 

2,5 ton. Ώρα 42,00 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ Εργασίες 

20 

Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και 

εκσκαφών.Εργασίες κοπής δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων 

όπου απαιτείται τμ 152,00 

21 

Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τις υδροροές όπου 

απαιτείται και επανατοποθέτηση πινακίδων τεμχ 144,00 

22 

Εργασίες υποβιβασμού ή ανιψοσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου 

απαιτείται. τεμχ 144,00 

23 Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο. τμ 2.879,00 

24 

Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπεδων και 

στρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα. μέτρα μήκους 2.303,00 

25 Κατασκευή πλακοστρώσεων τμ 2.879,00 

26 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες τεμχ 21,00 

 
Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26/ 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου  

                                          Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 
                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  
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Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α Είδος Υλικών- Μισθώσεων 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ 

1 Άμμος λατομείου τόνος (tn) 
83,00        4,90 €  

              

406,70 €  

6.718,13 € 

2 Χαλίκι τόνος (tn) 
83,00        4,90 €  

              

406,70 €  

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 
83,00        4,90 €  

              

406,70 €  

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 
829,00        3,50 €  

           

2.901,50 €  

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής τόνος (tn) 
829,00        2,20 €  

           

1.823,80 €  

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 
83,00        5,20 €  

              

431,60 €  

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 
83,00        4,11 €  

              

341,13 €  

      
 

ΟΜΑΔΑ Β ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ τεμχ 
705,00        6,05 €  

           

4.265,25 €  

49.297,95 € 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 
276,00      60,00 €  

         

16.560,00 €  

10 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 

40x40cm χρώματος γκρι 
ΤΕΜΧ 

14.395,00        1,20 €  

         

17.274,00 €  

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 
2.303,00        3,20 €  

           

7.369,60 €  

12 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 

40x40cm χρωματιστές και αναγληφες 
ΤΕΜΧ 

2.303,00        1,30 €  

           

2.993,90 €  

13 
Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 

50x50 cm 
ΤΕΜΧ 

576,00        1,45 €  

              

835,20 €  

 
ΟΜΑΔΑ Γ ΣΙΔΕΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 1.164,00 0,77 € 896,28 € 896,28 € 

      
 

ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

15 Σωλήνας  Φ63 PVC (3Μ) ΜΕΤΡΑ 77,69 0,90 € 69,92 € 

254,82 € 
16 

Σωλήνας πλαστικός υδρορροής τετράγωνος   

6Χ10 6 ΑΤΜ  
ΜΕΤΡΑ 77,69 2,38 € 184,90 € 

      
 

ΟΜΑΔΑ Ε Μίσθωση οχημάτων / Μηχανημάτων έργου 

17 
Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) 

με ισχύ 100 hp περίπου. 
Ώρα 

83,00      45,00 €  

           

3.735,00 €  

9.360,00 € 

18 

Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με 

ισχύς από 400 hp περίπου και ωφέλιμο 

βάρος φορτίου 18 τόνους και πάνω. 

Ώρα 

83,00      45,00 €  

           

3.735,00 €  

19 

Μισθωση μικρου οδοστρωτήρα ισχύος 

24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 

ton. 

Ώρα 

42,00      45,00 €  

           

1.890,00 €  

       Προς Μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Προμήθειας Υλικών- Μισθώσεων 66.527,18 € 

 
Δαπάνη Προμήθειας Υλικών- Μισθώσεων 66.527,18 € 

 

 
Ποσοστό Δαπάνης Προμήθειας Εργασιών 55,00% 

 
 

  

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
Από Μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Προμήθειας Υλικών- Μισθώσεων 62.062,30 € 

       
Α/Α Είδος Εργασιών 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ Εργασίες 

20 

Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων 

πλακοστρώσεων και εκσκαφών.Εργασίες 

κοπής δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  

πινακίδων όπου απαιτείται 

τμ 

152,00        1,01 €  

               

153,52 €  

             54.439,93 €  

21 

Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών 

σωλήνων για τις υδροροές όπου απαιτείται 

και επανατοποθέτηση πινακίδων 

τεμχ 

144,00        5,00 €  

               

720,00 €  

22 

Εργασίες υποβιβασμού ή ανιψοσης 

φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου 

απαιτείται. 

τεμχ 

144,00      18,00 €  

            

2.592,00 €  

23 
Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω 

από πεζοδρόμιο. 
τμ 

2.879,00        2,20 €  

            

6.333,80 €  

24 

Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - 

κρασπεδόρειθρων - κρασπεδων και 

στρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

μέτρα 

μήκους 
2.303,00      10,21 €  

          

23.513,63 €  

25 Κατασκευή πλακοστρώσεων τμ 
2.879,00        7,00 €  

          

20.153,00 €  

26 
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 

πεζοδρόμια και νησίδες 
τεμχ 

21,00      46,38 €  

               

973,98 €  

Προς Μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Εργασιών 54.439,93 € 

 
Ποσοστό Δαπάνης Εργασιών 48,69% 

 
 

Από μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Προμήθειας Υλικών- Μισθώσεων                   66.527,18 €  55,00% 

Από  Μεταφορά Σύνολο Δαπάνης  Εργασιών                   54.439,93 €  45,00% 

Σύνολο Δαπάνης Προμήθειας - Εργασιών                 120.967,11 €  100,00% 

ΦΠΑ 24,00% 29.032,11 € 
 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης                 149.999,22 €  

   Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2018-2019  είναι ως εξής:  
Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για Δαπάνη Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

για το Ο.Ε. 2018: 64.516,13 €                   15.483,87 €  80.000,00 € 

για το Ο.Ε. 2019: 56.450,98 €                   13.548,24 €      69.999,22 €  
Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 149.999,22 € 

 Με Κ.Α. 02.30.7135.005  (ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών). 

 
Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26/ 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου  

                                          Χριστο/λος  Καπετάνος 
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Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

   

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 
                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές 

περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελέτης. 

 

Α.Τ. 1 Άμμος λατομείου 

Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620  κόσκινο (0/4) 

Μονάδα Μέτρησης: τόνος,  
 

Α.Τ. 2 Χαλίκι. 

Χαλίκι, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620  κόσκινο (16/31,5) 

Μονάδα Μέτρησης: τόνος,  
 

Α.Τ. 3 Ψηφίδα, γαρμπίλι 
Ψηφίδα, γαρμπίλι, κόσκινο (8/16) 

Μονάδα Μέτρησης: τόνος,  
 

Α.Τ. 4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας 
Θραυστό υλικό 3

Α
 Α΄ ποιότητας (Ασυμπίεστο Υλικό από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά" για την κατασκευή στρώσης πάχους 0,10μ υπόβασης Δάνεια θραυστών 

επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4). 

Μονάδα Μέτρησης: τόνος,  
 

Α.Τ. 5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής 

Θραυστό υλικό 3
Α
 προδιαλογής (Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1έως Ε4 ) . 

Μονάδα Μέτρησης: τόνος,  
 

Α.Τ. 6 Άμμος Διπλής θραύσης 

Άμμος Διπλής θραύσης, Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 κόσκινο  

(0/4) 

Μονάδα Μέτρησης: τόνος,  
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Α.Τ. 7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακαντάν) 
Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) (κροκάλα δηλ. Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων 

έως 200 mm). 

Μονάδα Μέτρησης: τόνος,  
 

Α.Τ. 8 Τσιμέντα: τσιμέντο κοινό σε σάκους των 40 κιλών αρίστης ποιότητας που να φέρει 

βεβαίωση ποιότητας (CEΜ IΙ/B(P-W) 42,5N )) και την σήμανση CE (απο τον ΕΛΟΤ 

Κοινοποιημένο φορέα στην Ευρωπαική ένωση 0365), να είναι πρόσφατης παραγωγής και να 

φέρουν καταφανή τα σήματα του εργοστασίου παραγωγής, επίσης να μην περιέχει όγκους ή 

βώλους από τσιμέντο που σκληρύνθηκε. 

Μονάδα Μέτρησης: Τεμχ (σακί  40χλγρ) 

 

 

Α.Τ. 9  Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για την κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και 

κρασπέδων, υπενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών 

πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας 

στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

Μονάδα Μέτρησης: κυβικό μέτρο 
 

ΑΤ 10. Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος γκρι 

Πλάκες χρώματος γκρι αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  3,50 

έως 4,00 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων, στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή 

διαβάσεων ΑΜΕΑ.   

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜΧ 

 

ΑΤ11. Προκατασκευασμένα κράσπεδα 

Προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 

και ύψους 0,25 έως 0,30 m, και μήκος 1,00 μ, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, 

κόμβων κ.λ.π., κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα 

και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜΧ 

 

ΑΤ 12. Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές   

Πλάκες διαφόρων χρωμάτων αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  

3,50 έως 4,00 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων, στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή 

διαβάσεων ΑΜΕΑ.   

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜΧ 
 

ΑΤ. 13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm. 

 Πλάκες χρώματος λευκού αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 50x50 cm. Πάχους  5,00 

cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 

Μονάδα Μέτρησης: ΤΕΜΧ 

 

Α.Τ. 14  Χαλύβδινο δομικό πλέγμα, S500( B500C) 

 Το δομικό πλέγμα θα κατασκευάζεται από εγκάρσια και διαμήκη σύρματα από χάλυβα 
και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-02-01-00 ενώ το 
προϊόν από τον σχεδιασμό, την παραγωγή τις δοκιμές, την μεταφορά και την αποθήκευση 
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του ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.Χρήση οπλισμού 
παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. 

Μονάδα μέτρησης  του υλικού άρα και παραλαβής του  είναι : χιλιόγραμμα 

Μονάδα Μέτρησης: χιλιόγραμμα (Kgr). 
 

Α.Τ. 15  Σωλήνας Υδρορροής Φ63 PVC (3Μ) 

Μονάδα Μέτρησης: μετρά . 
 

Α.Τ. 16  Σωλήνας πλαστικός υδρορροής τετράγωνος   6Χ10 6 ΑΤΜ 

Μονάδα Μέτρησης: μετρά . 
 

Α.Τ. 17  Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου. 

Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου. Στην οποία περιλαμβάνει και την 

αμοιβή του χειριστή / οδηγού , την ασφάλεια του οχήματος / μηχανήματος και του χειριστή / 

οδηγού , την αδεία κυκλοφορίας του οχήματος/ μηχανήματος. 

Μονάδα Μέτρησης: Ώρα 

 

Α.Τ. 18  Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου και ωφέλιμο βάρος 

φορτίου 18 τόνους και πάνω. Στην οποία περιλαμβάνει και την αμοιβή του χειριστή / οδηγού , την 

ασφάλεια του οχήματος / μηχανήματος και του χειριστή / οδηγού , την αδεία κυκλοφορίας του 

οχήματος/ μηχανήματος. Η μίσθωση γίνεται για την μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση τόσο 

των προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής όσο και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Μονάδα Μέτρησης: Ώρα 

 

Α.Τ. 19  Μίσθωση μικρού οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. Στην 

οποία περιλαμβάνει και την αμοιβή του χειριστή / οδηγού , την ασφάλεια του οχήματος / 

μηχανήματος και του χειριστή / οδηγού , την αδεία κυκλοφορίας του οχήματος/ μηχανήματος. 

Μονάδα Μέτρησης: Ώρα 

 

Α.Τ. 20 Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες κοπής 

δένδρων.  

Μίσθωση συνεργείου για Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται. Οι εργασίες θα γίνονται 

από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε 

μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση της 

Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που 

απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή 

παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Μονάδα Μέτρησης: Τετραγωνικά μετρά 
 

Α.Τ. 21 Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τις υδρορροές όπου απαιτείται και 

επανατοποθέτηση πινακίδων .  

Μίσθωση συνεργείου για Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο 

στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των 

εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο 

εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Μονάδα Μέτρησης: Τεμχ 
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Α.Τ. 22 Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου απαιτείται.  

Μίσθωση συνεργείου για Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο 

στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των 

εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο 

εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Μονάδα Μέτρησης: Τεμχ  

 

Α.Τ. 23 Εργασίες κατασκευής επιχώματος κάτω από πεζοδρόμια. 

 Μίσθωση συνεργείου για Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό  υλικό λατομείου στις 

θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και 

της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό 

συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Εκτέλεση των εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".    

  Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του 

θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 

cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Μονάδα Μέτρησης: Τετραγωνικά μετρά 
 

Α.Τ. 24 Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπέδων και στρώσεων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Μίσθωση συνεργείου για Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25, διατομής πλάτους 0,15 mκαι ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 

της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή 

νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 

εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με 

αυτοσχέδιους ζηλότυπους. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, 

ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. η τοποθέτησή τους 

σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 

υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση 

των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τουςμε τσιμεντοκονία 

αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m
3
 άμμου. 

Κατασκευή κρασπέδορειθρων, ρείθρων, και στρώσεων από ελαφρώς ολισμένο σκυρόδεμα 

C16/20που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 

αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. Πρόσμικτα. 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: , η προμήθεια και μεταφορά στην 

εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση 

μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως υλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 
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επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση, των 

κατασκευαστικών αρμών , η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά 

κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων. 

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

κατασκευής: 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Η ενισχυμένη στρώση σκυροδέματος που θα κατασκευάζεται στις ζώνες των πεζοδρομίων όπου 

υπάρχει διέλευση λόγο χώρου στάθμευσης και στις διαβάσεις ΑΜΕΑ είναι δυνατόν να 

παραλαμβάνονται σε μέτρα μήκους διότι θα κατασκευάζεται σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. 

Μονάδα Μέτρησης: Τρέχον Μέτρα 

 

Α.Τ. 25 Εργασίες Κατασκευής πλακοστρώσεων  

Μίσθωση συνεργείου για Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων 

με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 

40x40 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές 

πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες,  ανάγλυφες με την διαμόρφωση όπου το επιτρέπει το πλάτος 

του πεζοδρομίου της ζώνης διελευσης ΑΜΕΑ (αυτό γιατί με την παρούσα μελέτη έχει σκοπό την 

συντήρηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και όχι την διαμόρφωση των πεζοδρομίων σύμφωνα με 

την πράξη εφαρμογής)  τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, η 

τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής 

τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών 

εργαλείων), η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο πλήρης καθορισμός της 

διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε 

οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών 

συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας 

στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

 Μονάδα Μέτρησης:    Τετραγωνικά μετρά  

 

Α.Τ. 26 Εργασίες Διαμόρφωσης διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 

Μίσθωση συνεργείου για Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα 

πεζοδρόμια και νησίδες. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του 
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κονιάματος έδρασης, η τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη 

(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης 

επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης 

απόχρωσης ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και 

αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, 

θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση 

ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του 

κονιάματος έδρασης, την κατασκευή υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών 

απόλυτα προσαρμοσμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτηση των ειδικών τεμαχείων. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Μονάδα Μέτρησης: Τεμχ  

 

Τιμές Μονάδος 

Α/Α Είδος Υλικών / Μίσθωση Υπηρεσίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Μονάδος 

(Αριθμητικός) 

Τιμή Μονάδος (Ολογράφως) 

1 2 3 4 5 

 
ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ 

1 Άμμος λατομείου τόνος (tn) 4,90 € Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

2 Χαλίκι τόνος (tn) 4,90 € Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 4,90 € Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 3,50 € Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής τόνος (tn) 2,20 € Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 5,20 € Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 4,11 € Τέσσερα ευρώ και έντεκα λεπτά 

     

 
ΟΜΑΔΑ Β 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ 

ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

8 Τσιμέντο γκρι σε σάκους 40,00 χιλγρ τεμχ 6,05 € Έξι ευρώ και πέντε λεπτά 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 60,00 € Εξήντα ευρώ 

10 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm 

χρώματος γκρι 
ΤΕΜΧ 1,20 € Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 3,20 € Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

12 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm 

χρωματιστές και ανάγλυφες 
ΤΕΜΧ 1,30 € Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm ΤΕΜΧ 1,45 € Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 

 
ΟΜΑΔΑ Γ ΣΙΔΕΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 0,77 € 
Μηδέν ευρώ και εβδομήντα επτά 

λεπτά 

     
 

ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

15 Σωλήνας  Φ63 PVC (3Μ) ΜΕΤΡΑ 0,90 € Μηδέν ευρώ και ενενήντα λεπτά 

16 Σωλήνας  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 2,38 € Δύο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

     
 

ΟΜΑΔΑ Ε Μίσθωση οχημάτων / Μηχανημάτων έργου 

17 
Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 

hp περίπου. 
Ώρα 

45,00 € 
Σαράντα πέντε  ευρώ  

18 

Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 

hp περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους 

και πάνω. 

Ώρα 

45,00 € 

Σαράντα πέντε  ευρώ  

19 Μίσθωση μικρού οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) Ώρα 45,00 € Σαράντα πέντε  ευρώ  
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το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. 

     
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

20 

Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων 

πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες κοπής 

δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου 

απαιτείται 

τμ 1,01 € Ένα ευρώ και ένα λεπτό 

21 

Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τις 

υδρορροές όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση 

πινακίδων 

τεμχ 5,00 € Πέντε ευρώ 

22 
Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί 

του πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 
τεμχ 18,00 € Δέκα οκτώ ευρώ 

23 
Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από 

πεζοδρόμιο. 
τμ 2,20 € Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

24 

Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - 

κρασπέδων και στρώσεων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

μέτρα 

μήκους 
10,21 € Δέκα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

25 Κατασκευή πλακοστρώσεων τμ 7,00 € Επτά  ευρώ 

26 
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και 

νησίδες 
τεμχ 46,38 € 

Σαράντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ 

λεπτά 

 
Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26/ 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου  

                        Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 
                
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 
Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 
Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
- ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείμενο της προμήθειας    

  Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών του Δήμου 

Ιωαννιτών, και αφορά την συντήρηση των πεζοδρομίων με την αντικατάσταση και ανακατασκευή 

των πεζοδρομίων. Για την υλοποιήση θα απαιτηθούν οι παρακάτω προμήθειες υλικών (στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και ενοικίαση απαιτούμενων μηχανημάτων έργων και οχημάτων μεταφοράς) 

και εργασίες αντικατάστασης και επισκευής των υπαρχόντων πεζοδρομίων. Τα παραπάνω θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από την 

κείμενη νομοθεσία αλλά και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής από έμπειρο 

προσωπικό.  

 

- Άρθρο 2ο - Θεσμικό πλαίσιο 
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Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
9
: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)
10,

 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
11

 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 

(Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 

σχέσεις [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]”
12,   

 

10. του ν. 3861/2010 (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”, 

11. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
13

 [εφόσον ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία 

Δημόσιας διαβούλευσης για τον προσδιορισμό του αναδόχου] 

12. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
14

 

[[εφόσον ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία Δημόσιας διαβούλευσης για τον 

προσδιορισμό του αναδόχου] 

13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
,
  

                                                 
9
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

10
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

11
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

12
 Μόνο για ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης 

13
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που 
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την 
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
14

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 
υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται 
με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 
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14. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα»
15

, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες”, [εφόσον ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία Δημόσιας 

διαβούλευσης για τον προσδιορισμό του αναδόχου] 

15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

16. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  
18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

19. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

20. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

21. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

23. [Συμπληρώνονται επίσης το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης και, ιδίως,  

23.1. Στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσής μελέτης ή παραπομπή σε 

ενιαίες προδιαγραφές που τυχόν εκπονήθηκαν από ΕΚΑΑ,  

23.2. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης
16

, όπου ισχύει,  

23.3. Η ένταξη σε ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών-υπηρεσιών, όπου ισχύει,  

23.4. Οι αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού (τις 

αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών). 

 

- ΑΡΘΡΟ 3° - Συμβατικά Στοιχεία    

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Διακήρυξη ή έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  

(στην περίπτωση που θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) 

β) Ο προϋπολογισμός  

                                                 
15

 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

16
 Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016 
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γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων  

ε) Το έντυπο προσφοράς  

στ)Η τεχνική έκθεση 

 

- ΑΡΘΡΟ 4°  Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας 

    Η  εκτέλεσης  της σύμβασης  και τον προσδιορισμό του αναδόχου θα γίνει με  την διαδικασία 

που θα αποφασίσουν οι αρμόδιες επιτροπές του Δήμου όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 Κριτήριο ανάθεσης
17

 της Σύμβασης
18

 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής
19

, η οποία θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και θα περιγράφονται στο 

περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς. 

 

- ΑΡΘΡΟ 5° -  Δικαιούμενοι συμμετοχής  

5.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α.    Κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β.    Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.
20

 

5.2.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
21

 για την υποβολή προσφοράς
22

.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

                                                 
17

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 

συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται 

από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 

υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 

οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
18 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 

296).
 

19
 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει 

της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε 

σχέση με την τιμή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 

92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
20

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 
οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
21

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
22

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και 
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
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 5.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
23 

  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί:  

5.3.1. να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 20 του ν. 

4412/2016 και του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4, το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε:  

5.3.2. Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),  

5.3.3. Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 

96),  

5.3.4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και (δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο 

σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του 

φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.  

5.3.5. Να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 110 του 

ν. 4412/2016 και του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5, το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στις αναφερόμενες στο άρθρο 107 υγειονομικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 

του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού τους, την 

επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον 

περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων της επιχείρησης είναι εργαζόμενοι με 

αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 

Στις ως άνω περιπτώσεις γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή της διακήρυξης, ιδίως του εν λόγω 

άρθρου, των κριτηρίων επαγγελματικής καταλληλόλητας, τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας] 

 

-   Άρθρο 6ο   Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης για παράδοσης των υλικών 

προμήθειας ή εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσιών.  

6.1 Διάρκεια της σύμβασης 
Ο χρόνος Διάρκειας της σύμβασης είναι για (12)  δώδεκα μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Γενικά ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στα άρθρα 209 και 217 Ν. 4412/2016 

6.2  Χρόνος παράδοσης  
Ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στα άρθρα 206 και 217 Ν. 4412/2016 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης - Χρόνος και τρόπος 
παραδοσης του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης  

   Ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στα άρθρα 208-209-210-211-212-216-219  και  Ν. 
4412/2016 

   Ρητά ορίζεται ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα μπορεί να ελέγξει την ποιότητα του παραδοτέου 

υλικού/εργασίας/παροχής υπηρεσίας οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο με λήψη οποιοδήποτε 

ελέγχου η οποία δαπάνη αυτών επιβαρύνει τον ανάδοχο.  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στα  άρθρα 213 και 220 του Ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
Εφόσον κρίνει η επιτροπή παραλαβής υλικών ότι απαιτείται σχετική κατάθεση δειγμάτων για 

την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις παροχής 

Υπηρεσιών θα ακολουθεί τα προτεινόμενα στο άρθρο 216  του Ν. 4412/2016.  

                                                 
23

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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Στην περίπτωση γενικών Υπηρεσιών  ή μισθώσεων συνεργείων η επιτροπή 

παρακολούθησης θα επιλέξει του ελέγχους που θα κρίνει αυτή.  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας24  
Ως χρόνος εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται τουλάχιστον 15 μήνες πέρας της 

ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης, και ισχύουν τα αναγραφόμενα με το άρθρο 215 
του Ν. 4412/2016. 

6.7. Αναπροσαρμογή τιμής25  
  Για τον συμβατικό χρόνο οι τιμές της μελέτης παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

  Σε περίπτωση παράτασης με ευθύνη της Αναθέτουσας Υπηρεσίας και προβλέπεται από την 

σύμβαση και τους όρους της διακήρυξης είναι δυνατόν να ζητηθεί αναπροσαρμογή της τιμής 

σύμφωνα με τα αναγραφόενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.   

     Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης 

δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.  

 

6.8  Χρόνος  υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης εφόσον προβλέπεται, μετά από 

ειδική πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

   Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

- Άρθρο 7ο Εγγυήσεις  (Εγγύηση καλής εκτέλεσης - εγγύηση προκαταβολής  - εγγύηση 

συμμετοχής) 

    Για τις εγγυητικές επιστολές  ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 ,  εδώ να 

σημειώσουμε τα εξής :  

α) Για συμβάσεις έως και 20.000,00 ευρώ δεν απαιτείται  εγγυητική καλής εκτέλεσης 

β) Εγγυητική προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται παροχή προκαταβολή. 

γ) Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτούνται σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών ή πλαίσιο ή απ’ 

ευθείας ανάθεσης  ή δυναμικού συστήματος αγοράς ή σε συνοπτικό διαγωνισμό. 

 

-  Άρθρο 8
ο
 -  Ευθύνες Αναδόχου   

  Ο ανάδοχος είναι αυτός αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για την ομαλή και ανεμπόδιστη 

εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής και της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

  Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των 

πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 

  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

   Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

                                                 
24

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
25

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 





- 71 -  

   Οποιοδήποτε ειδικοί όροι τυχόν πηγάζουν από την εφαρμογή της παρούσης μελέτης θα 

εκτελούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4412/2016
26

. 

8.1 Υπεργολαβία 
Στις προμήθεια υλικών και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και την ιδιομορφία της 

παρούσας μελέτης  ο Δήμος Ιωαννιτών ως αναθέτουσα αρχή δεν αποδέχεται 
υπεργολάβο εκτέλεσης της σύμβασης. Γενικά ισχύει τα αναγραφόμενα στο  άρθρο 287 

του  Ν. 4412/2016. 
 

-  Άρθρο 9ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές 

9.1 Τρόπος πληρωμής 
 Η Αναθέτουσα Αρχή δίνατε να επιλέξει όποιον τρόπο θέλει από τους παρακάτω δύο τρόπους 

πληρωμής:  

9.1.1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω 

τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων]  

9.1.2.  Για την Παρούσα μελέτη και για την ιδιομορφία της μίσθωσης δεν είναι δυνατόν να 

δοθεί προκαταβολή. 

  9.1.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει και όποια δικαιολογητικά κρίνει αναγκαία όπως 

αυτά προβλέπονται στην  παρ. 6 του ως άνω άρθρου. 

 

-  Άρθρο 10ο  - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις – Προσφυγές - 
Ποινικές ρήτρες 

10.1. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα  του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016  

10.2. Κυρώσεις   
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016  

10.3. Προσφυγές 
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 

10.4. Ποινικές ρήτρες 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 

 

 

 

- Άρθρο 11
ο - 

 Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Δαπάνες προμηθευτή 

 

     Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αντικειμένου 

της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

  Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο 

 

                                                 
26

 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι 
κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και 
εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων 
ή/και δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26/ 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου  

          

 

          

 

        

Θεοφάνης Τσεκούρας 

 

 

   

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε 

     Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

  Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
                

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 
Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
- ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείμενο της προμήθειας    

  Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών του Δήμου 

Ιωαννιτών, και αφορά την συντήρηση των πεζοδρομίων με την αντικατάσταση και ανακατασκευή 

των πεζοδρομίων. Για την υλοποιήση θα απαιτηθούν οι παρακάτω προμήθειες υλικών (στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και ενοικίαση απαιτούμενων μηχανημάτων έργων και οχημάτων μεταφοράς) 

και εργασίες αντικατάστασης και επισκευής των υπαρχόντων πεζοδρομίων. Τα παραπάνω θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών όπως αυτές καθορίζονται από την 

κείμενη νομοθεσία αλλά και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής από έμπειρο 

προσωπικό.  

 





- 73 -  

 
  ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ 

 

1. Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620   ( μέγεθος κόσκινου  0/4) 

2.  Χαλίκι, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ( μέγεθος κόσκινου  16/31,5) 

3. Ψηφίδα, γαρμπίλι, ( μέγεθος κόσκινου  8/16)  

4. Θραυστό υλικό 3
Α
 Α΄ ποιότητας (Ασυμπίεστο Υλικό από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά" για την κατασκευή στρώσης πάχους 0,10μ υπόβασης Δάνεια 

θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4). 

5. Θραυστό υλικό 3
Α
 προδιαλογής (Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1έως Ε4 ) . 

6. Άμμος Διπλής θραύσης, Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ( 

μέγεθος κόσκινου  0/4) 

7. Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) (κροκάλα δηλ. Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 

κόκκων έως 200 mm). 
  ΟΜΑΔΑ Β ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ - ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

 

- Τσιμέντα: τσιμέντο κοινό σε σάκους των 40 κιλών αρίστης ποιότητας που να φέρει 

βεβαίωση ποιότητας (CEΜ IΙ/B(P-W) 42,5N ))   και την σήμανση CE (απο τον ΕΛΟΤ 

Κοινοποιημένο φορέα στην Ευρωπαική ένωση 0365), να είναι πρόσφατης παραγωγής και 

να φέρουν καταφανή τα σήματα του εργοστασίου παραγωγής, επίσης να μην περιέχει 

όγκους ή βώλους από τσιμέντο που σκληρύνθηκε. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να 

είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης.  Όλα τα είδη θα φέρουν τη σήμανση CE, θα πληρούν τους όρους και 

τις απαιτήσεις των ισχυουσών Εθνικών Προδιαγραφών (ή των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών) 

και θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται.  Τα εργοστάσια 

παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά 

ISO 9001. Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των προϊόντων 

σύμφωνα με τις παρακάτω περιγραφές, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με 

έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα 

προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως 

για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί  την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο 

τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.  Οι παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Η συμμετοχή στον σχετικό 

διαγωνισμό και μόνο αποτελεί ρητή αποδοχή των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών των 

προϊόντων. Ο φάκελος της τεχνικής  προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, 

τεχνικά φυλλάδια και ό,τι άλλο απαιτείται, που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις 

αναφερόμενες τεχνικές  απαιτήσεις  
- Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού  Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-01-

01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. Ο προμηθευτής οφείλει να είναι κάτοχος 

πιστοποιητικού ISO στον τομέα παραγωγής σκυροδέματος. Τα υλικά του σκυροδέματος 

δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

- Τσιμέντο 

- Τοτσιμέντο πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 244/29.2.80 Περί Κανονισμού 

Τσιμέντου για έργα από Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 69Α/28.3.1980). 

- Αδρανή υλικά 
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- Τα αδρανή υλικά αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς, οπότε ονομάζονται 

φυσικά ή συλλεκτά αδρανή, είτε από κόκκους που προκύπτουν από τη θραύση όγκων 

πετρώματος ή τη θραύση φυσικών αδρανών, οπότε ονομάζονται θραυστά αδρανή. Οι 

κόκκοι μπορεί να έχουν περίπου το ίδιο ή διαφορετικό μέγεθος. 

- Θραυστά αδρανή 

- Τα θραυστά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 

408 θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα με τις τροποποιήσεις και προσθήκες των 

παρ. 4.3.2.2 - 18 του ΚΤΣ 97.  

- Φυσικά αδρανή 

- Τα φυσικά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 

408 Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα πλην του ελέγχου αντοχής μητρικού 

πετρώματος με τις τροποποιήσεις και προσθήκες των παρ. 4.3.2.2 -18 του ΚΤΣ 97. 

- Νερό 

- Το νερό αναμίξεως και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχεδίου  

- Προτύπου ΕΛΟΤ 345. 

-  Πρόσθετα σκυροδέματος 

- Το πρόσθετο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι το πρόσθετο που χρησιμοποιήθηκε 

και ελέγχθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως Σκυροδέματος. Η αρμόδια Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα τη χρήση ενός προσθέτου. 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

- ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

- C16/20 

- Κατηγορία σκυροδέματος :C16/20  

- Κατηγορία κάθισης : S2  

- Μέγιστη διάσταση αδρανών: 1'' 

- Λόγος Ν/Τ(συνολικό νερό) : 0,70  

- Λόγος Ν/Τ ( ελεύθερο νερό) : 0,64  

- Α : Όγκος τσιμέντου/m3 : 87 

- Ειδικό βάρος τσιμέντου: 3,12  

- Β: Όγκος ενεργού νερού /m3 : 172,  

- Ειδικό βάρος νερού : 1,00 

- Α:Όγκος τσιμέντου /m3 :87 

- Ειδικό βάρος τσιμέντου:3,12 

- Β: Όγκος ενεργού νερού/m3 :172 

- Ειδικό βάρος νερού :1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
Αναλογία υλικών ανά κυβικό μέτρο 

σκυροδέματος (Kgr/m3) Συνολικό βάρος 

σκυροδέματος 

C16/20 (Kgr/m3) 

1 2 3 4 

1 Τσιμέντο 3,12 270,00 

2 Νερό 1,00 189,00 

3 Σκύρα (20675) 2,69 389,00 

2.353,00 
4 Γαρμπίλι(20676) 2,67 347,00 

5 Άμμος 2,59 748,00 

6 Άμμος 2,58 410,00 
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ποταμίσια(20678) 

Συνολικό βάρος αδρανών ανά κυβικό μέτρο 1.894,00 

 

- Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος γκρι 

Πλάκες χρώματος γκρι αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  3,50 

έως 4,00 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων, στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή 

διαβάσεων ΑΜΕΑ.   

- Προκατασκευασμένα κράσπεδα 

Προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 

και ύψους 0,25 έως 0,30 m, και μήκος 1,00 μ, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, 

κόμβων κ.λ.π., κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα 

και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

- Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές   

Πλάκες διαφόρων χρωμάτων αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  

3,50 έως 4,00 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων, στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή 

διαβάσεων ΑΜΕΑ.   

- Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm. 

 Πλάκες χρώματος λευκού αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 50x50 cm. Πάχους  5,00 

cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

 
  ΟΜΑΔΑ Γ ΣΙΔΕΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

     Προμήθεια χάλυβα (χάλυβας είναι το βιοµηχανικό προϊόν, υψηλής τεχνολογίας, το οποίο 

περιέχει Fe, C και άλλα.) οπλισμού σκυροδέματος διαφόρων διαμέτρων των διατομών και 

κατηγορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων", καθώς 

και την ΕΤΕΠ 12-03-08-00 ¨Δομικού πλέγματος , Συρματοπλέγματος, ελαφρές εσχάρες. Ο 

χάλυβας είναι βιοµηχανικό υλικό. Κατασκευάζεται σε βαριές βιοµηχανίες βάσει αυστηρών 

προδιαγραφών. Το τελικό προϊόν είναι αξιόπιστο σε µμεγάλο βαθµό, και οι ιδιότητες του φυσικές, 

χηµικές, µηχανικές, µπορούν να ελεγχθούν σε οποιοδήποτε τµήµα του καθώς είναι υλικό 

οµοιογενές και ισότροπο. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά πιστοποιούνται βάσει των κανονισµών. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι χάλυβες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες, 

ποιότητες :  

 S220, S400, S500, S400s, S500s  

 όπως αυτές ορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971 του Ελληνικού Οργανισµού 

Τυποποίησης. Ο δείκτης s, κάτω δεξιά, στα S400 και S500 σηµαίνει ότι οι χάλυβες αυτοί είναι 

συγκολλήσιµοι. Οι ποιότητες του χάλυβα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στα παραστατικά 

έγγραφα εµπορίας και διακίνησης του, (τιµολόγια, δελτία αποστολής, διασαφήσεις, 

δικαιολογητικά ανοίγµατος πίστωσης κλπ). Οι αριθµοί της κατηγορίας είναι η τιµή διαρροής του 

χάλυβα µετρούµενη σε MPα. Οι υψηλότεροι δείκτες αντιστοιχούν σε χάλυβες καλύτερης 

ποιότητας.  

 

 Το µέτρο ελαστικότητας του χάλυβα είναι :  200 GPa (γίγα Pa) 
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Μέτρο του Poisson μ=εσ/εδ=0,30  

όπου εσ = διαµήκης µήκυνση και εδ = εγκάρσια συστολή.  

 Συντελεστής θερµικής διαστολής  ≅10-5 ανά °C  

 Ειδικό βάρος 7,85 Mp/m3  

 Το S220 (St 1) σε λείες συνήθως ράβδους  

 Τo S400 (St 3) σε ράβδους µε νευρώσεις υψηλής συνάφειας.  

 ∆ΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ από S500 (St 4) για πλάκες. ( Σε παρένθεση είναι οι τύποι του χάλυβα 

που ίσχυαν πριν τον ισχύοντα κανονισµό. ) 

Επιφάνεια και διάµετροι των ράβδων 

. Οι λείες ράβδοι έχουν κυκλική διατοµή σταθερή σ’ όλο τους το µήκος, και έχουν διάµετρο από 6 

mm ως  32 mm, ανά δύο χιλιοστά. ∆ιατίθενται σε ρολλούς για διαµέτρους µέχρι ∅12 mm, σε 

δέµατα γι’ όλες τις µεγαλύτερες διαµέτρους, και σε επιµήκεις ράβδους µήκους 12 ως 14 m 

κατόπιν παραγγελίας. 

 • Οι ράβδοι µε νευρώσεις έχουν ανάγλυφες νευρώσεις βάσει ειδικών προδιαγραφών. Αυτοί είναι 

χάλυβες υψηλής συνάφειας και υψηλής ποιότητας. Έχουν διάµετρο από 8 mm ως 26 mm, ανά δύο 

χιλιοστά. 

 • Σημειώνουμε ότι οι λείες ράβδοι καταλήγουν υποχρεωτικά σε ημικυκλικά άγκιστρα. Οι ράβδοι 

µε νευρώσεις έχουν ευθύγραμμα άκρα, σπάνια καταλήγουν σε άγκιστρα µε ορθή γωνία. 

 

 
 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Οι µέθοδοι παραγωγής που ακολουθούνται είναι : 
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 • Θερµή έλαση, χωρίς καµία επιπλέον επεξεργασία.  

• Θερµή έλαση η οποία ακολουθείται από µία άµεση εν σειρά θερµική επεξεργασία. 

 • Ψυχρή κατεργασία µε στρέψη ή µε όλκηση (συρµατοποίηση) του αρχικού προϊόντος που 

προέρχεται από θερµή έλαση  

 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

• Λείες κυλινδρικές ράβδοι ή σύρµατα (και συγκολλητά δοµικά πλέγµατα)  

• Ράβδοι ή σύρµατα υψηλής συνάφειας και συγκολλητά δοµικά πλεγµατα, από νευροχάλυβες οι 

οποίοι έχουν ανάγλυφες νευρώσεις  

 • χάλυβες συγκολλήσιµοi υπό προϋποθέσεις και χάλυβες συγκολλήσιµoi  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 

Χαρακτηριστική αντοχή fyk, ονοµάζεται η τιµή του ορίου αντοχής κάτω της οποίας ενδέχεται να 

βρεθεί το 5% των τιµών του ορίου διαρροής του υπόψη χάλυβα.  

∆ηλαδή αν στον υπ’ όψη χάλυβα πάρουµε 100 δείγµατα και τα υποβάλλουµε σε έλεγχο αντοχής 

διαρροής, τα 95 δείγµατα θα έχουν τουλάχιστον τη συγκεκριµένη τιµή, ενώ τα 5 δεν θα 

µπορέσουν να πιάσουν την τιµή αυτή.   

 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 

Όπως φαίνεται από τον τίτλο είναι πλέγµατα ράβδων µε ηλεκτροσυγκολλήσεις στις ενώσεις των 

ράβδων.  

Οι διάµετροι των ράβδων είναι ανά 0.5 mm από 4mm ως 12mm.  

Οι ράβδοι είναι παράλληλοι σε δύο κατευθύνσεις κάθετες µεταξύ τους.  

Υπάρχουν τετραγωνικά και ορθογωνικά δοµικά πλέγµατα, ανάλογα µ ε το σχήµα των οπών που 

σχηµατίζουν οι διασταυρούµενες ράβδοι. Οι διαστάσεις τους είναι συνήθως 5.00 x 2.15. 

 Επισηµαίνουµε ότι απαγορεύεται η χρήση των πλεγµάτων ως κυρίως οπλισµών στις κρίσιµες 

περιοχές δοµικών στοιχείων, µε απαιτήσεις αντισεισμικότητας 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Ο λείος οπλισµός παραδίνεται σε ρολά ή ράβδους. Οι χάλυβες µε νευρώσεις παραδίδονται σε 

ράβδους µέχρι 14 m ή κατόπιν παραγγελίας και σε µμεγαλύτερα µήκη όπως 18m. Σύµφωνα µε 

την απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας του 1995*.  

Απαγορεύεται η πώληση, παραγωγή και κατοχή χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που δεν 

ανταποκρίνεται στις ποιότητες που αναφέραµε στην αρχή του κεφαλαίου.  

Οι χάλυβες όταν διακινούνται πρέπει να συνοδεύονται µε τα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας 

των χαρακτηριστικών τους.  

Τα πιστοποιητικά αυτά οι ελεγχόµενοι υποχρεούνται να επιδείξουν ανά πάσα στιγµή στις 

αρµόδιες αρχές που διενεργούν έλεγχο ποιότητας και πιστότητας των προϊόντων αυτών.     

Πρέπει να επιδεικνύεται µμεγάλη προσοχή στην προμήθεια εισαγομένων προϊόντων καθώς σε 

έγκυρα περιοδικά όπως το Ενημερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ κυκλοφόρησαν άρθρα για εισαγόμενους 

χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.  

 Από την άλλη µεριά η Ελληνική Βιομηχανία Χάλυβα παράγει άριστα προϊόντα, τα οποία 

ελέγχονται από τον ΕΛΟΤ, τη διεύθυνση ΚΕ∆Ε, του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της ΕΒΕΤΑΜ. 

 Η δειγματοληψία του χάλυβα γίνεται στα  Ελληνικά εργοστάσια απ’ ευθείας. 

 Για λόγους αποφυγής απάτης και κυκλοφορίας πλαστών προϊόντων τα εργοστάσια χάλυβα 

εκτυπώνουν σύµβολα αναγνώρισης στις ράβδους του χάλυβα που παράγουν.  

 Επίσης σε οποιονδήποτε παράγει, εισάγει ή πωλεί και γενικά θέτει σε κυκλοφορία χάλυβες 

σκυροδέματος ή εµποδίζει τον έλεγχο αυτών, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από 

άλλες διατάξεις, επιβάλλεται  με την επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση πρόστιµο.  
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Οι παραβάτες έχουν δικαίωµα ένστασης . 

Κάθε προσκομιζόμενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, που θα 

εκδίδεται από τη βιομηχανία παραγωγής του χάλυβα και θα περιέχει, πλην των οικονομικών - 

φορολογικών στοιχείων (πελάτη,  ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ.), τα επόμενα χαρακτηριστικά 

παραγωγής, εγκρίσεως, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών:    

x κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C)  

x ένδειξη της σήμανσης (χώρας, μονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων)   

 x διαμέτρους ράβδων  

x περιγραφή της μορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα) x αριθμό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί 

μέρους ποσότητα x αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμορφώσεως ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου 

του ΕΛΟΤ    

Επί του Δελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι 

ραδιενέργειας (ΚΤΧ2008 §3.7).  

Σε κάθε δέμα ράβδων θα υπάρχει αναρτημένη πινακίδα, με τις ενδείξεις παραγωγού, κατηγορίας, 

διαμέτρου, μήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης. Θα χορηγείται επίσης 

αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός (mill test certificate).  

Για τους χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ το Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισμό της χώρας 

προέλευσης.  

Για τους χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από τον 

ΕΛΟΤ.  

Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκομίσεως των παραπάνω Πιστοποιητικών, η Υπηρεσία 

δικαιούται ανά πάσαν στιγμήν, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εμφανίζεται ανησυχητική 

ένδειξη ή αμφιβολία, να ελέγξει την προσκομισθείσα ποσότητα, όπως προβλέπεται στον ΚΤΧ-

2008 και, αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια, να την απορρίψει.  

Η φροντίδα και η δαπάνη των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.    

Οι προβλεπόμενες δοκιμές σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 είναι οι εξής: 

Έλεγχος εφελκυσμού: 

 Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η μήκυνση στο μέγιστο φορτίο επί του 

αυτού δοκιμίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος διαστάσεων και ανοχών. 

Δοκιμή αναδίπλωσης: 

 Η αναδίπλωση γίνεται με κάμψη των δοκιμίων κατά 180° γύρω από κυλινδρικά στελέχη 

κατάλληλης διαμέτρου. Δεν πρέπει να προκληθεί θραύση του δοκιμίου ή να εμφανισθούν ρωγμές 

στην εφελκυόμενη πλευρά του.         

Έλεγχος χημικής σύνθεσης (για τους συγκολλίσιμους χάλυβες):  

Θεωρείται η συγκολλησιμότητα αυταπόδεικτη αν η χημική σύσταση του κράματος σε C , P , S και 

N δεν υπερβαίνει τις τιμές που δίνονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και συγχρόνως το ισοδύναμο σε 

άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0.53% στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Η  Υπηρεσία  δικαιούται 

να κρίνει τον βαθμό διαβρώσεως, να την ελέγξει εργαστηριακώς κατά την παρ. 4.5.9 και τα 

Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση μιας ποσότητας χαλύβων, αν 

κατά τον χρόνο προσκομίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιμοποιήσεώς τους παρουσιάζουν 

εκτεταμένες δυσμενείς ενδείξεις.           

 Η Υπηρεσία δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των 

ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 

1421 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2). 

Απόθεση - αποθήκευση - διαχείριση  

Κάθε νέα προσκομιζόμενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται με τρόπο που θα επιτρέπει 

την διάκριση και την άμεση απομάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος 

αποδοχής που την αφορά. Ο οπλισμός θα αποτίθεται ή θα αποθηκεύεται πάνω σε στρωτήρες ή σε 

επιφάνεια σκυροδέματος ή άλλη καθαρή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του με το 
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έδαφος. Κατά την διαχείρισή του πρέπει να αποφεύγονται οι μηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή 

πλαστικές παραμορφώσεις , οι θραύσεις συγκολλήσεων των πλεγμάτων, οι ρυπάνσεις που 

βλάπτουν την συνάφεια, οι μειώσεις των διατομών από διάβρωση ή εγκοπή, ή απώλεια της 

δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων κλπ. 

2οΧαλύβδινο δομικό πλέγμα, S500( B500C) 
 Το δομικό πλέγμα θα κατασκευάζεται από εγκάρσια και διαμήκη σύρματα από χάλυβα 

και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-02-01-00 ενώ το 
προϊόν από τον σχεδιασμό, την παραγωγή τις δοκιμές, την μεταφορά και την αποθήκευση 

του ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.Χρήση οπλισμού 
παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. 

 

 
ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Σωλήνας  Φ63 PVC (3Μ) υδρορροής  

Σωλήνας  6Χ10 6 ΑΤΜ υδρορροής τετράγωνος 

 

 
ΟΜΑΔΑ Ε Μίσθωση οχημάτων / Μηχανημάτων έργου 

Ι) Μηχανήματος έργων Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου.  

ΙΙ) Φορτηγού  Οχήματος Δημοσίας χρήσεως ωφέλιμου φορτίου άνω των 20 τόνων με ανατροπή 

ΙΙΙ) Μίσθωση μικρού οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. 

Για κάθε όχημα – μηχάνημα έργου θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω παραστατικά προκειμένου 

να λειτουργεί νόμιμα, τα οποία είναι τα εξής:  

1. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου που να του δίνει την δυνατότητα μεταφοράς 

των υλικών.   

2. Αποδεικτικό πληρωμής τελών του τρέχοντος έτους  

3. Αποδεικτικό στοιχείο ότι το μηχάνημα έργου είναι ασφαλισμένο 

4. Άδεια χειριστού μηχανήματος έργου οχήματος που θα πρέπει είναι αντίστοιχης κλάσης  

όπως αυτή προσδιορίζεται από το μηχάνημα έργου.  

5. Αποδεικτικό στοιχείο ότι εργαζόμενος οδηγός του φορτηγού οχήματος είναι ασφαλισμένος 

(ακόμα και εάν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής),  

6. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία. 

7.   Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζονται (πρωτότυπα ή ακριβές 

αντίγραφα ) 

Στην Περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να 

διαθέτει τα ως άνω παραστατικά και να έχει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας . 

  Η ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 305/96 – Π.Δ. 304/00 – Π.Δ. 89/99 – ΚΥΑ 15085/593/2003 – και 

όπως έχουν τροποποιηθεί  ως σήμερα.    

   Η παραλαβή θα γίνει σε ώρες εργασίας του μηχανήματος  από την επιτροπή παραλαβής της 

προμήθειας. Και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές ο χρόνος μεταφοράς του οχήματος στην θέση 

εργασίας του μηχανήματος, θα τηρηθεί ημερολόγιο και εάν είναι δυνατό παρουσιολόγιο.  

 

 

 

 
  ΟΜΑΔΑ ΣΤ Εργασίες 

Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες κοπής 

δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται.  

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 
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και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τις υδρορροές όπου απαιτείται και 

επανατοποθέτηση πινακίδων .  

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου απαιτείται.  

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Εργασίες κατασκευής επιχώματος κάτω από πεζοδρόμια. 

  Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό  υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 

πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης 

έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης 

τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 

Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".    

  Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του 

θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 

cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

 

 

 

Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπέδων και στρώσεων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 

απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων 

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων  κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική 

εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου 

με αυτοσχέδιους ζηλότυπους. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 

‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. η 

τοποθέτησή τους σε ευθύγραμμα ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος 
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διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή 

τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m
3
 άμμου. 

Κατασκευή κρασπέδορειθρων, ρείθρων, και στρώσεων από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 

C16/20που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 

λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 

κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, 

αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. Πρόσμικτα. 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: , η προμήθεια και μεταφορά στην 

εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση 

μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως υλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών 

επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση, των 

κατασκευαστικών αρμών , η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά 

κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων. 

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

κατασκευής: 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Η ενισχυμένη στρώση σκυροδέματος που θα κατασκευάζεται στις ζώνες των πεζοδρομίων όπου 

υπάρχει διέλευση λόγο χώρου στάθμευσης και στις διαβάσεις ΑΜΕΑ είναι δυνατόν να 

παραλαμβάνονται σε μέτρα μήκους διότι θα κατασκευάζεται σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. 

Εργασίες Κατασκευής πλακοστρώσεων  

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, 

επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από 

αντιολισθητικές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες,  ανάγλυφες με την διαμόρφωση όπου το 

επιτρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου της ζώνης διέλευσης ΑΜΕΑ (αυτό γιατί με την παρούσα 

μελέτη έχει σκοπό την συντήρηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και όχι την διαμόρφωση των 

πεζοδρομίων σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής)  τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 

3 cm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, η 

τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής 

τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών 

εργαλείων), η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο πλήρης καθορισμός της 

διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε 

οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών 

συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας 

στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  
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Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Εργασίες Διαμόρφωσης διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, η 

τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής 

τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών 

εργαλείων), η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο πλήρης καθορισμός της 

διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε 

οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών 

συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας 

στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης, την κατασκευή 

υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται 

και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και 

πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

 

Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

   

 

 
Χριστο/λος  Καπετάνος 

Μηχανικός Τ.Ε. 

Έργων Υποδομής 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
                
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 
Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 
Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.... ..........Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια.» καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα 
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προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 

προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

Α/Α Είδος Υλικών / Μίσθωση Υπηρεσίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

 
ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ 

   
1 Άμμος λατομείου τόνος (tn) 83,00 

  

 

2 Χαλίκι τόνος (tn) 83,00 
  

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 83,00 
  

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 829,00 
  

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής τόνος (tn) 829,00 
  

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 83,00 
  

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 83,00 
  

      
 

ΟΜΑΔΑ Β ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ τεμχ 705,00 
  

 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 276,00 
  

10 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 

40x40cm χρώματος γκρι 
ΤΕΜΧ 

14.395,00   

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 2.303,00 
  

12 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 

40x40cm χρωματιστές και αναγληφες 
ΤΕΜΧ 

2.303,00   

13 
Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 

50x50 cm 
ΤΕΜΧ 

576,00   

 
ΟΜΑΔΑ Γ ΣΙΔΕΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 1.164,00 

   
      
 

ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
 

15 Σωλήνας  Φ63 PVC (3Μ) ΜΕΤΡΑ 77,69 
  

 16 Σωλήνας  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 77,69 
  

      
 

ΟΜΑΔΑ Ε Μίσθωση οχημάτων / Μηχανημάτων έργου 

17 
Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) 

με ισχύ 100 hp περίπου. 
Ώρα 

83,00   

 

18 

Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με 

ισχύς από 400 hp περίπου και ωφέλιμο 

βάρος φορτίου 20 τόνους και πάνω. 

Ώρα 
83,00 

  

19 

Μίσθωση μικρού οδοστρωτήρα ισχύος 

24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 

ton. 

Ώρα 
42,00 

  

      ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 
 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
                
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ..............Τ.Κ. .. .......................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια.» καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα 
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προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 

προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

Α/Α Είδος Υλικών / Μίσθωση Υπηρεσίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 
 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ Εργασίες  

20 

Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων 

πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες κοπής 

δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου 

απαιτείται 

τμ 

152,00 
  

 

21 

Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τις 

υδρορροές όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση 

πινακίδων 

τεμχ 
144,00 

  

22 
Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί 

του πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 
τεμχ 

144,00   

23 
Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από 

πεζοδρόμιο. 
τμ 

2.879,00   

24 

Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων 

- κρασπέδων και στρώσεων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

μέτρα 

μήκους 
2.303,00 

  

25 Κατασκευή πλακοστρώσεων τμ 2.879,00 
  

26 
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και 

νησίδες 
τεμχ 

21,00   

Σύνολο Δαπάνης Υλικών 
 

ΦΠΑ 24,00% 
 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 
 

Οι τιμές να μην συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% 

Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  και ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική 

μου. 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και με τις τιμές 

της προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Ιωάννινα … / … / 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

……………………………….. 

 

 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 
Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ..............Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  
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Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια πλακών 

και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια.» καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την 

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 

εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού 

Μελέτης . 

Α/Α Είδος Υλικών / Μίσθωση Υπηρεσίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή Μονάδος 

(Αριθμητικός) 
Τιμή Μονάδος (Ολογράφως) 

1 2 3 4 5 

 
ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ 

1 Άμμος λατομείου τόνος (tn) 
  

2 Χαλίκι τόνος (tn) 
  

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 
  

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 
  

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής τόνος (tn) 
  

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 
  

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 
  

     
 

ΟΜΑΔΑ Β ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

8 Τσιμέντο γκρι σε σάκους 40,00 χιλγρ τεμχ 
  

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 
  

10 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος γκρι ΤΕΜΧ 
  

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 
  

12 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές και 

ανάγλυφες 
ΤΕΜΧ 

  

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm ΤΕΜΧ 
  

 
ΟΜΑΔΑ Γ ΣΙΔΕΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 
  

          
 

ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

15 Σωλήνας  Φ63 PVC (3Μ) ΜΕΤΡΑ 
  

16 Σωλήνας  6Χ10 6 ΑΤΜ ΜΕΤΡΑ 
  

     
 

ΟΜΑΔΑ Ε Μίσθωση οχημάτων / Μηχανημάτων έργου 

17 Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου. Ώρα 
  

18 
Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου 

και ωφέλιμο βάρος φορτίου 20 τόνους και πάνω. 
Ώρα 

  

19 
Μίσθωση μικρού οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος 

συμπίεσης 2,5 ton. 
Ώρα 

  

     
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ Εργασίες 

20 
Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και 
εκσκαφών. Εργασίες κοπής δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  

πινακίδων όπου απαιτείται 

τμ 
  

21 
Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τις υδρορροές 

όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση πινακίδων 
τεμχ 

  

22 
Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί του 

πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 
τεμχ 

  

23 Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο. τμ 
  

24 
Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπέδων 

και στρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
μέτρα μήκους 

  

25 Κατασκευή πλακοστρώσεων τμ 
  

26 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες τεμχ 
  

Οι τιμές να μην συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.  Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  και 

ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου. 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια του 

έτους και με τις τιμές της προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Ιωάννινα … / … / 2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 

αντικατάσταση φθαρμένων σε 

πεζοδρόμια.» 
ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
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Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής 

Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 
Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Χ.  Καπετάνος 

ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣ

Η: 
Κ.Α. 02.30.7135.005  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 
ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟ

Σ: 
149.999,22  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 

ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 52  / 2018 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ..............Τ.Κ. ............. ............Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια πλακών 

και αντικατάσταση φθαρμένων σε πεζοδρόμια.» καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την 

παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 

εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού 

Μελέτης . 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Η
 

Σ
Υ

Μ
Μ

Ο
Ρ

Φ
Ω

Σ
Η

 

 
ΟΜΑΔΑ Α   

1 Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620   ( μέγεθος κόσκινου  0/4) ΝΑΙ  

2 Χαλίκι, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ( μέγεθος κόσκινου  16/31,5) ΝΑΙ  

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι, ( μέγεθος κόσκινου  8/16)  ΝΑΙ  

4 

Θραυστό υλικό 3
Α
 Α΄ ποιότητας (Ασυμπίεστο Υλικό από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά" για 

την κατασκευή στρώσης πάχους 0,10μ υπόβασης Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 

Κατηγορίας Ε4). 

ΝΑΙ 

 

5 Θραυστό υλικό 3
Α
 προδιαλογής  (Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1έως Ε4 ) . ΝΑΙ  

6 
Άμμος Διπλής θραύσης, Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ( μέγεθος 

κόσκινου  0/4) 
ΝΑΙ 

 

7 
Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) (κροκάλα δηλ. Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 

200 mm). 
ΝΑΙ 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β   

8 

Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ Τσιμέντα: τσιμέντο κοινό σε σάκους των 40 κιλών αρίστης 

ποιότητας που να φέρει βεβαίωση ποιότητας (CEΜ IΙ/B(P-W) 42,5N ))   και την σήμανση CE (απο τον 

ΕΛΟΤ Κοινοποιημένο φορέα στην Ευρωπαική ένωση 0365), να είναι πρόσφατης παραγωγής και να 

φέρουν καταφανή τα σήματα του εργοστασίου παραγωγής, επίσης να μην περιέχει όγκους ή βώλους από 

τσιμέντο που σκληρύνθηκε. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  Όλα τα είδη θα φέρουν τη 

σήμανση CE, θα πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των ισχυουσών Εθνικών Προδιαγραφών (ή των 

αντιστοίχων Ευρωπαϊκών) και θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται.  Τα 

εργοστάσια παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά 

ISO 9001. Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των προϊόντων σύμφωνα με τις 

παρακάτω περιγραφές, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε 

περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον 

ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί  την 

διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.  

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Η συμμετοχή 

στον σχετικό διαγωνισμό και μόνο αποτελεί ρητή αποδοχή των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών των 

προϊόντων. Ο φάκελος της τεχνικής  προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, τεχνικά 

φυλλάδια και ό,τι άλλο απαιτείται, που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες τεχνικές  

απαιτήσεις  

ΝΑΙ 

 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
                ΕΡΓΟ : «Προμήθεια πλακών και 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού  Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. Ο προμηθευτής οφείλει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO 

στον τομέα παραγωγής σκυροδέματος. Τα υλικά του σκυροδέματος δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το 

νερό και τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στις 

επόμενες παραγράφους. 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

- ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

- C16/20 

- Κατηγορία σκυροδέματος :C16/20  

- Κατηγορία κάθισης : S2  

- Μέγιστη διάσταση αδρανών: 1'' 

- Λόγος Ν/Τ(συνολικό νερό) : 0,70  

- Λόγος Ν/Τ ( ελεύθερο νερό) : 0,64  

- Α : Όγκος τσιμέντου/m3 : 87 

- Ειδικό βάρος τσιμέντου: 3,12  

- Β: Όγκος ενεργού νερού /m3 : 172,  

- Ειδικό βάρος νερού : 1,00 

- Α:Όγκος τσιμέντου /m3 :87 

- Ειδικό βάρος τσιμέντου:3,12 

- Β: Όγκος ενεργού νερού/m3 :172 

- Ειδικό βάρος νερού :1,00 

A/A ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 

Αναλογία υλικών ανά κυβικό 

μέτρο σκυροδέματος (Kgr/m3) Συνολικό βάρος 

σκυροδέματος 

C16/20 (Kgr/m3) 

1 2 3 4 

1 Τσιμέντο 3,12 270,00 

2 Νερό 1,00 189,00 

3 Σκύρα (20675) 2,69 389,00 

2.353,00 

4 Γαρμπίλι(20676) 2,67 347,00 

5 Άμμος 2,59 748,00 

6 
Άμμος 

ποταμίσια(20678) 
2,58 410,00 

Συνολικό βάρος αδρανών ανά κυβικό μέτρο 1.894,00 
 

ΝΑΙ 

 

10 

Πλάκες χρώματος γκρι αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  3,50 έως 4,00 

cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, στην 

κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ.   
ΝΑΙ 

 

11 

Προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και 

ύψους 0,25 έως 0,30 m, και μήκος 1,00 μ, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 

κ.λ.π., κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 

όμβριων καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’ 

ΝΑΙ 

 

12 
Πλάκες διαφόρων χρωμάτων αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  3,50 

έως 4,00 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, 
ΝΑΙ 
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στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ.   
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Πλάκες χρώματος λευκού αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 50x50 cm. Πάχους  5,00 cm, 

από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

 
ΝΑΙ 
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ΟΜΑΔΑ   Γ   
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Το δομικό πλέγμα θα κατασκευάζεται από εγκάρσια και διαμήκη σύρματα από χάλυβα και θα 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-02-01-00 ενώ το προϊόν από τον 

σχεδιασμό, την παραγωγή τις δοκιμές, την μεταφορά και την αποθήκευση του ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.Χρήση οπλισμού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται 

απολύτως. 

 

ΝΑΙ 

 

 
ΟΜΑΔΑ  Δ   

15 Σωλήνας  Φ63 PVC (3Μ) ΝΑΙ  

16 Σωλήνας  6Χ10 6 ΑΤΜ ΝΑΙ  

 
ΟΜΑΔΑ  Ε   
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Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μηχάνημα 

έργου θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω παραστατικά προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα, τα οποία 

είναι τα εξής:  

8. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου που να του δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των 

υλικών.   

9. Αποδεικτικό πληρωμής τελών του τρέχοντος έτους  

10. Αποδεικτικό στοιχείο ότι το μηχάνημα έργου είναι ασφαλισμένο 

11. Άδεια χειριστού μηχανήματος έργου οχήματος που θα πρέπει είναι αντίστοιχης κλάσης  όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το μηχάνημα έργου.  

12. Αποδεικτικό στοιχείο ότι εργαζόμενος οδηγός του φορτηγού οχήματος είναι ασφαλισμένος 

(ακόμα και εάν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής),  

13. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία. 

14.   Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζονται (πρωτότυπα ή ακριβές αντίγραφα ) 

Στην Περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει τα 

ως άνω παραστατικά και να έχει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας . 

  Η ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 305/96 – Π.Δ. 304/00 – Π.Δ. 89/99 – ΚΥΑ 15085/593/2003 – και όπως 

έχουν τροποποιηθεί  ως σήμερα.    

 

ΝΑΙ 
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Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους 

και πάνω, , όχημα  θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω παραστατικά προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα, 

τα οποία είναι τα εξής:  

1. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου που να του δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των 

υλικών.   

2. Αποδεικτικό πληρωμής τελών του τρέχοντος έτους  

3. Αποδεικτικό στοιχείο ότι το μηχάνημα έργου είναι ασφαλισμένο 

4. Άδεια χειριστού μηχανήματος έργου οχήματος που θα πρέπει είναι αντίστοιχης κλάσης  όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το μηχάνημα έργου.  

5. Αποδεικτικό στοιχείο ότι εργαζόμενος οδηγός του φορτηγού οχήματος είναι ασφαλισμένος 

(ακόμα και εάν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής),  

6. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία. 

7.   Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζονται (πρωτότυπα ή ακριβές αντίγραφα ) 

Στην Περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει τα ως 

άνω παραστατικά και να έχει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας . 

  Η ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 305/96 – Π.Δ. 304/00 – Π.Δ. 89/99 – ΚΥΑ 15085/593/2003 – και όπως 

έχουν τροποποιηθεί  ως σήμερα.    

 

ΝΑΙ 
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Μίσθωση μικροί οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. , το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως μηχάνημα έργου θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω παραστατικά προκειμένου να 

λειτουργεί νόμιμα, τα οποία είναι τα εξής:  

1. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου που να του δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των 

υλικών.   

2. Αποδεικτικό πληρωμής τελών του τρέχοντος έτους  

3. Αποδεικτικό στοιχείο ότι το μηχάνημα έργου είναι ασφαλισμένο 

4. Άδεια χειριστού μηχανήματος έργου οχήματος που θα πρέπει είναι αντίστοιχης κλάσης  όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το μηχάνημα έργου.  

5. Αποδεικτικό στοιχείο ότι εργαζόμενος οδηγός του φορτηγού οχήματος είναι ασφαλισμένος 

(ακόμα και εάν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής),  

6. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία. 

7.   Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζονται (πρωτότυπα ή ακριβές αντίγραφα ) 

ΝΑΙ 
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Στην Περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει τα 

ως άνω παραστατικά και να έχει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας . 

  Η ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 305/96 – Π.Δ. 304/00 – Π.Δ. 89/99 – ΚΥΑ 15085/593/2003 – και όπως 

έχουν τροποποιηθεί  ως σήμερα.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ   

20 

Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες κοπής δένδρων. 

Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που 

θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την 

παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην 

εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο 

εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Ν
Α

Ι 
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Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τις υδρορροές όπου απαιτείται και επανατοποθέτηση 

πινακίδων .  

Μίσθωση συνεργείου για Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο 

στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών 

θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων 

οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα 

κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

 

Ν
Α
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 Εργασίες υποβιβασμού ή ανιψοσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου απαιτείται.. Οι εργασίες θα 

γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε 

μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση της 

Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται 

για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης 

για έλεγχο και έγκριση του.   
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Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο.  Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο 

θραυστό  υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης 

έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης 

πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 

εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".    Στην τιμή 

μονάδος περιλαμβάνονται η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με 

μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό 

συμπύκνωσης. Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία 

του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται 

μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και 

εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην 

επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   
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Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπεδων και στρώσεων από πλισμένο 

σκυρόδεμα. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 

διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, 

με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 

πεζοδρομίων, κόμβων  κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 

και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ζηλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων 

καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. η τοποθέτησή τους σε ευθύγραμμα ή καμπύλη 

στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους 

όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από 

αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός 

τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου., Κατασκευή 

κρασπέδορειθρων, ρείθρων, και στρώσεων από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20που 

παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου 

κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, 

αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 

σταθεροποιητικά κλπ. Πρόσμικτα., Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα 

περιλαμβάνονται: , η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου 

σκυροδέματος, η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 

πάσης φύσεως υλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και 

ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση, των κατασκευαστικών αρμών , 

η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του, η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων. Οι εργασίες θα 

εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο 

κατασκευής:01-01-01-00:Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος, 01-01-02-00: Διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος , 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος , 01-01-04-00: Εργοταξιακά 

συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, 01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος , 01-04-

00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι), 01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών 

σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων,Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που 

θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την 

παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην 

εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο 

εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

Η ενισχυμένη στρώση σκυροδέματος που θα κατασκευάζεται στις ζώνες των πεζοδρομίων όπου υπάρχει 

διέλευση λόγο χώρου στάθμευσης και στις διαβάσεις ΑΜΕΑ είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται σε 

μέτρα μήκους διότι θα κατασκευάζεται σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. 
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Κατασκευή πλακοστρώσεων παντός τύπου, Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων 

υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 

διαστάσεων 40x40 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθητικές 

πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες,  ανάγλυφες με την διαμόρφωση όπου το επιτρέπει το πλάτος του 

πεζοδρομίου της ζώνης διέλευσης ΑΜΕΑ (αυτό γιατί με την παρούσα μελέτη έχει σκοπό την 

συντήρηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και όχι την διαμόρφωση των πεζοδρομίων σύμφωνα με την 

πράξη εφαρμογής)  τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, η 

τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για 

την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), η 

αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας 

επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 

πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται 

επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 

σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων 

εξωτερικών χώρων με παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί 

κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος (από μάρμαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). 

Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται 

κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές 

πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 

 Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται 

κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές 

πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου 

(οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από 

ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες 

που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή 

παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   
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Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες. Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης 

ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, η 

τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για 

την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), η 

αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας 

επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 

πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται 

επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 

σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης, την κατασκευή υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και 

μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτηση των ειδικών 

τεμαχίων.Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά 

από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και 

εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην 

επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

ΝΑΙ 

 

 

  Όλα τα υλικά θα – Μηχανήματα  θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που θα 

επιβεβαιώνεται η καταλληλότητά τους, και για τις παραγόμενες εργασίες θα γίνονται 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι οι οποίοι θα επιβεβαιώνεται η ποιότητα τους σύμφωνα με τις παρούσες 

προδιαγραφές. 

  

 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για οποιονδήποτε έλεγχο της ποιότητας των υλικών των παραγόμενων εργασιών όπως 

προβλέπεται από τις προδιαγραφές καθώς και όσων κρίνει απαραίτητο η Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής,  η δαπάνη θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Ιωάννινα … / … / 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………… 

 
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  

Ιωάννινα,  26/  06  /  2018 

Αριθ.  Πρωτ οικ.: 36536/2062  
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ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Έργων & Πολιτικής Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6 

Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα 

Τηλ: 2651031168, 2651031448 

Fax: 2651077805 

Πληροφορίες: Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

ΠΡΟΣ: 

 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμ. Προμηθειών & Αποθήκευσης 

Υλικών 

Καπλάνη 7, ΤΚ 45444, Ιωάννινα 

  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Μελέτης προμήθειας «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» 
ΣΧΕΤ.: α. Τo  υπ’ αρθμ. :36376/1027/22-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών   

   Σε συνέχεια του  ανωτέρου  (α) σχετικού έγγραφου της Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών του 

Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκευσης  Υλικών που αφορά την επικαιροποιήση της υπ’ 

αρθμ.:65/2017 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.», η Υπηρεσία μας 

προχώρησε στην ανασύνταξη της μελέτης με τον ίδιο τίτλο και την ίδια 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, με αρθμ. μελέτης 48/2018 την οποία και σας διαβιβάζουμε. 

   Η ως άνω μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/16 περί ¨Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων , Προμηθειών, και Υπηρεσιών¨ και συγκεκριμένα : 

Ι)     Άρθρο 1ο  παρ. 6 περί τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο συμβάσεων προμηθειών 

ΙΙ)   Άρθρο 2ο    παρ. 8περί ορισμού σύμβασης προμήθειας 

ΙΙ)   Άρθρο 3ο   περί ¨πεδίου εφαρμογής Δημοσίων Συμβάσεων¨ 

ΙV)  Άρθρο 4ο   παρ. 2 περί μικτών συμβάσεων 

 V)  Άρθρο 5ο    περί ορισμού κατώτατων ορίων συμβάσεων  

VΙ)  Άρθρο 221ο – 235ο  περί ορισμού μικτών συμβάσεων και τρόπο παρακουλούθησης 

VΙΙ)Άρθρο 235ο & 236ο περί κατώτατων ορίων μικτών συμβάσεων   

  Ο προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμήθηκε σε 161.290,31 € με επιπλέον δαπάνη 

Φ.Π.Α.24,00% ποσού 38.709,67 € ήτοι συνολική απαιτούμενη πίστωση 199.999,98 € η οποία 

αναλύεται ως εξής: 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 103.389,03 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57.901,28 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 64,10% ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 35,90% 

    Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για τα οικονομικά 

έτη  2018- 19 με κωδικό προϋπολογισμού Κ.Α. 02.30.7135.006 (ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

με τίτλο «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  

πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» 
    Η ανωτέρω δαπάνη αφορά τις ανάγκες του Δήμου για διάστημα  (12) Δώδεκα μηνών. 

  Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2018-2019  είναι ως εξής:  
Οικονομικά Έτη 2017-2018 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

για το Ο.Ε. 2018: 80.645,16 € 19.354,84 € 100.000,00 € 

για το Ο.Ε. 2019: 80.645,14 € 19.354,84 € 99.999,98 € 

Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 161.290,30 € 38.709,68 € 199.999,98 € 

και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.    

 

 

ΚΟΙΝ.: 

Συν/να: 
1.Η Υπ’ αρθμ.: 48/2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια υλικών  

και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  

πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» 

Ε.Δ. 
1. Αρχείο 

2. Χρον. Αρχείο 

Ο Δ/ντης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων και Πρασίνου 

 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

                                 Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                        

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας 

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα 
 

 

Αριθμός Μελέτης : 48 / 2018   

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  

πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 ΕΥΡΩ  με  Φ.Π.Α. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμήθηκε σε 161.290,31 € με επιπλέον δαπάνη 

Φ.Π.Α.24,00% ποσού 38.709,67 € ήτοι συνολική απαιτούμενη πίστωση 199.999,98 €.  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 103.389,03 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57.901,28 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 64,10% ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 35,90% 

 

  Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2018-2019  είναι ως εξής:  

 
Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

για το Ο.Ε. 2018: 80.645,16 € 19.354,84 € 100.000,00 € 

για το Ο.Ε. 2019: 80.645,15 € 19.354,83 € 99.999,98 € 

Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 161.290,31 € 38.709,67 € 199.999,98 € 

 

Κ.Α. 02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 

 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 

 

 
 

ΕΤΟΣ : 2018-19  
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                                                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2017 

 

Τεχνική Έκθεση 

 
Γενικά Στοιχεία – Σύντομη Περιγραφή: 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών του Δήμου 

Ιωαννιτών, και αφορά την συντήρηση των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων .  

Για την υλοποίηση θα απαιτηθούν οι παρακάτω προμήθειες υλικών (στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και ενοικίαση απαιτούμενων μηχανημάτων έργων και οχημάτων μεταφοράς) 

και εργασίες αντικατάστασης και επισκευής των υπαρχόντων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών όπως αυτές 

καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία αλλά και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής 

από έμπειρο προσωπικό.  

 

Ισχύουσα Νομοθεσία : 

 Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) περί « Δημόσιες 

συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών», και συγκεκριμένα τα  άρθρα 1 - 6 τα άρθρα 200 

έως 220  και το Βιβλίο ΙΙ τα άρθρα 221 έως 338 που αφορούν τις συμβάσεις προμηθειών και 

μισθώσεων. 

Λόγω ότι η παρούσα μελέτη αφορά τόσο την προμήθεια υλικών αλλά και την μίσθωση 

μηχανημάτων αλλά και μίσθωση συνεργείων για την κατασκευή ορισμένων εργασιών, όπως 

ορίζονται  συγκεκριμένα στις εργασίες : 
 Ι)     Άρθρο 1ο  παρ. 6 περί τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο συμβάσεων προμηθειών 

ΙΙ)   Άρθρο 2ο    παρ. 8περί ορισμού σύμβασης προμήθειας 

ΙΙ)   Άρθρο 3ο   περί ¨πεδίου εφαρμογής Δημοσίων Συμβάσεων¨ 

ΙV)  Άρθρο 4ο   παρ. 2 περί μικτών συμβάσεων 

 V)  Άρθρο 5ο    περί ορισμού κατώτατων ορίων συμβάσεων  

VΙ)  Άρθρο 221ο – 235ο  περί ορισμού μικτών συμβάσεων και τρόπο παρακολούθησης 

VΙΙ)Άρθρο 235ο & 236ο περί κατώτατων ορίων μικτών συμβάσεων   

 

Φορέας Υλοποίησης:  

  Αναθέτουσα  αρχή ο Δήμος Ιωαννιτών, σύμφωνα με το άρθρο 223 παρ.3 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016). 

 

Χρόνος Υλοποίησης: 
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Ο χρόνος που απαιτείτε για την υλοποίηση της σύμβασης υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα 

(12) Δώδεκα μηνών. 

 

Σκοπιμότητα : 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου για την συντήρηση των πλατειών και 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιωαννιτών, για την ασφάλεια και την βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των Δημοτών και των επισκεπτών. 

 

 

 

 

 

 

Είδος υλικών – ενοικίασης - εργασιών : 

Για την υλοποίηση θα απαιτηθούν τα παρακάτω υλικά – ενοικιάσεις – εργασίες ως εξής:  

1  Άμμος λατομείου 

2 Χαλίκι 

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι 

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας 

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής  

6 Άμμος Διπλής θραύσης 

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) 

8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

10 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος γκρι 

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα 

12 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές και αναγληφες 

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm 

14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

15 Για την προμήθεια ενός κιλού σίδηρου τετράγωνου  μαύρου διαφόρων διατομών 

16 Οπτόπλινθος οξύμαχος κεραμικό διαστάσεων 10Χ20Χ3 

17 
Καλντερίμι λευκό τοπικής προελεύσεως, πλάτους 8 έως 10 εκ., μήκος από 15 εκ. έως 30 εκ. και πάχος έως 7έως 

10εκ. Κομένο και άνω οψη του πελεκυμένο και ελαφρώς κυλινδραρισμένο 

18 
Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου καθαρής διατομής 16cm x 30cm, με διαμορφωμένη την άνω επιφάνεια 

προκειμένου να γίνει αντιολισθητική και με κομμένη την εξωτερική ακμή ( σφήνα 1cmx 1cm). 

19 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

20 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ 

και επιφανείας 40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή  θα καθορίζεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας) 

21 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

22 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

επιφάνειας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα καθορίζεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας) 

23 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

24 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

επιφανείας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα καθορίζεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας) 

25 Κόκκινη φυσική πλάκα ινδικής προέλευσης 
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26 
Πλάκες από τεχνητο γρανίτηκατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μέσου πάχους 10mm, διαστάσεων 

και χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας. 

27 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μάρμαρου (λίθου κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους 

όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - 

χτενίσματος ή πελεκήματος . 

28 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μαρμάρου (τσινή) περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι 

μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - χτενίσματος 

ή πελεκήματος . 

29 

Γρανιτένια κράσπεδα  μασίφ γρανίτη περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη των 

0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος 

. 

30 Πέτρες χτισίματος Λευκή, κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. 

31 Πέτρες χτισίματος Γκρί Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. 

32 Πέτρες χτισίματος Μαύρη Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. 

33 Βότσαλο χοντρό κόκκινο 

34 Βότσαλο χοντρό Πράσινο 

35 Βότσαλο χοντρό Άσπρο 

36 Βότσαλο λεπτό  

37 Πλάκες Βότσαλου διαστάσεων 40Χ40  πάχους από 2,5 έως 3εκτ 

38 
Φιλέτο Μαρμάρου όπου το χρώμα το σχήμα οι διαστάσεις θα καθορίζονται σύμφωνα από τις ανάγκες της 

υπηρεσίας 

39 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.06Χ0.26Χ1,00 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις 

Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., 

40 Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου. 

41 
Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους και 

πάνω. 

42 Μισθωση μικρου οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. 

43 
Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και εκσκαφών.Εργασίες κοπής δένδρων. Εργασίες 

καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται 

44  Εργασίες υποβιβασμού ή ανιψοσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 

45 Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο. 

46 Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπεδων και στρώσεων από πλισμένο σκυρόδεμα.  

47 Κατασκευή πλακοστρώσεων παντός τύπου 

48 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 

49 
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου,  ιας όψεος, 

συμπεριλαμβανομένου οποιαδύποτε διαμορφωσης και επεξεραγασιίας της όψεως των ακμών    

50 Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου 

51 Εργασιες κατασκευής τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών και χρωματισμένες με μηνιο και ελαιώχρωμα. 

52 

Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης, με λίθους λατομείου και τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1 m3 άμμου 

προς 650 kg τσιμέντου, πάχους 0,30 έως 0,35 m και αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα της αυτήςσύνθεσης.  

 

   

  Η παρούσα μελέτη είναι μικτή μελέτη εντός της οποίας συμπεριλαμβάνει προμήθεια υλικών, 

ενοικίαση οχημάτων και  μηχανημάτων έργου, και την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης των 

φθαρμένων υλικών σε πλατείες και σε κοινοχρήστους χώρους.  Η συνολική Δαπάνη 

προμήθειας υλικού και ενοικίαση οχημάτων αφορά το 64,10% και των εργασιών το 35,90%. 

Τρόπος Παραλαβής : 

  Τα υλικά θα παραλαμβάνονται σε μονάδες όπως φαίνεται στο τιμολόγιο μελέτης, καθώς και από 

τα απαραίτητα παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν τόσο την ποσότητα (ζυγολόγια , παραστατικά 

δελτίου αποστολής κλπ),  την ποιότητα των υλικών σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές για 

την ενσωμάτωση τους στην παραγωγή της συγκεκριμένης εργασίας για την οποία προμηθεύονται 

τα υλικά.  
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  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει δοκιμές προκειμένου να διαπιστώσει ότι τα υλικά 

είναι σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.   

  Κατά την Παραλαβή θα πρέπει να συντάσσεται το απαιτούμενο πρωτόκολλο  από την επιτροπή 

Παρακολούθησης , καθώς και τα απαραίτητα παραστατικά αποθήκευσης στον Δήμο. 

  Τα υλικά που θα ενσωματώνονται στην πρέπει θα παραδίδονται μετά στην Υπηρεσία μετά από 

σχετικό αίτημα της που θα υποβάλει στον ανάδοχο έως και 12 ώρες νωρίτερα με αποδεικτικό το 

έντυπο αποστολής τηλέτυπου (FAX), και ο ανάδοχος υποχρεούται να εξυπηρετήσει άμεσα την 

παραγγελία εντός του επόμενου 24 ώρου , αυτόν τον όρο επιβάλλεται στην συμφωνία διότι οι 

ανάγκες της υπηρεσίας είναι απρόβλεπτες και εξαρτούνται από τα καιρικά φαινόμενα πέραν τις 

προγραμματισμένες.  

Οι εργασίες επισκευής τοποθέτησης πλακών οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με την περιγραφή του 

τιμολογίου  και τις συνημμένες προδιαγραφές.  

   Επίσης θα τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο θα αναφέρεται πέραν τον υλικών 

που ενσωματώνονται τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν και το εργατοτεχνικό προσωπικό που 

χρησιμοποιούνται. 

   Όλα τα υλικά θα – Μηχανήματα  θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που θα 

επιβεβαιώνεται η καταλληλότητά τους, και για τις παραγόμενες εργασίες θα γίνονται 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι οι οποίοι θα επιβεβαιώνεται η ποιότητα τους σύμφωνα με τις παρούσες 

προδιαγραφές, 

Χρηματοδότηση: 

Η πίστωση βαραίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών, Κ.Α. 02.30.7135.006   (ΚΑΠ  

επενδυτικών δαπανών) 

 

 

Προϋπολογισμός: 

Εκτιμήθηκε 199.999,98 ΕΥΡΩ  με  Φ.Π.Α. 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμήθηκε σε 161.290,31 € με επιπλέον δαπάνη 

Φ.Π.Α.24,00% ποσού 38.709,67 € ήτοι συνολική απαιτούμενη πίστωση 199.999,98 €.  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 103.389,03 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57.901,28 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 64,10% ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 35,90% 

 

 

  Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2018-2019  είναι ως εξής:  
Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

για το Ο.Ε. 2018: 80.645,16 € 19.354,84 € 100.000,00 € 

για το Ο.Ε. 2019: 80.645,15 € 19.354,83 € 99.999,98 € 

Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 161.290,31 € 38.709,67 € 199.999,98 € 

 

 Ειδική Όροι  

  Η σύναψη σύμβασης για την εκτέλεσης της μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί μετά από  

Διαγωνισμό όπως αυτός προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, αλλά και την δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης διαθέτοντας τα απαραίτητα 

μηχανήματα / οχήματα, το έμπειρο προσωπικό που να μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες , και την 

άμεση προμήθεια των απαιτούμενων υλικών.  γι’ αυτό στην διακήρυξη της θα πρέπει να ληφθεί 

υπ’ όψιν  η έδρα του  αναδόχου να είναι άμεσα διαθέσιμα στον Δήμο Ιωαννιτών,  να επιδεικνύουν 

τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος ο ανάδοχος θα πρέπει να 

έχει προσλάβει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό το οποίο θα είναι ασφαλισμένο 
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(στεγασμένο προσωπικό), καθώς ασφαλισμένα θα είναι και τα οχήματα / μηχανήματα έργου ,  και 

για την εκτέλεση των εργασιών να έχει πάρει τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των ομόρων 

και των διερχομένων  οχημάτων και πεζών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26/ 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου  

                                          Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2017 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
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Α/Α Είδος Υλικών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 2 3 4 

  ΟΜΑΔΑ Α 

    1  Άμμος λατομείου τόνος (tn) 49,00 

2 Χαλίκι τόνος (tn) 49,00 

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 49,00 

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 98,00 

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής  τόνος (tn) 98,00 

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 12,00 

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 98,00 

        

      ΟΜΑΔΑ Β 

    8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ τεμχ 947,00 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 150,00 

10 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος γκρι ΤΕΜΧ 8.387,00 

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 713,00 

12 Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές και αναγληφες ΤΕΜΧ 2.097,00 

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm ΤΕΜΧ 50,00 

      ΟΜΑΔΑ Γ 

    14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 3.000,00 

15 Για την προμήθεια ενός κιλού σίδηρου τετράγωνου  μαύρου διαφόρων διατομών ΧΓΡ. 1.000,00 

      ΟΜΑΔΑ Δ 

    16 Οπτόπλινθος οξύμαχος κεραμικό διαστάσεων 10Χ20Χ3 ΤΜ 100,00 

17 

Καλντερίμι λευκό τοπικής προελεύσεως, πλάτους 8 έως 10 εκ., μήκος από 15 εκ. έως 30 

εκ. και πάχος έως 7έως 10εκ. Κομένο και άνω οψη του πελεκυμένο και ελαφρώς 

κυλινδραρισμένο 

ΤΜ 100,00 

18 

Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου καθαρής διατομής 16cm x 30cm, με 

διαμορφωμένη την άνω επιφάνεια προκειμένου να γίνει αντιολισθητική και με κομμένη 

την εξωτερική ακμή ( σφήνα 1cmx 1cm). 

ΜΜ 77,00 

19 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως ακανόνιστων πάχους κατ' 

ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 
ΤΜ 146,00 

20 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' 

ελάχιστον άνω 3εκτ και επιφανείας 40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την 

επιλογή  θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 

21 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως ακανόνιστων πάχους κατ' 

ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 
ΤΜ 146,00 

     

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2017 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Α/Α Είδος Υλικών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 2 3 4 

      ΟΜΑΔΑ Δ 

    

22 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον 

άνω 3εκτ και επιφάνειας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα 

καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 

23 Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω ΤΜ 146,00 
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3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

24 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον 

άνω 3εκτ και επιφανείας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα 

καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 

25 Κόκκινη φυσική πλάκα ινδικής προέλευσης Μ2 146,00 

26 
Πλάκες από τεχνητο γρανίτηκατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μέσου πάχους 10mm, 

διαστάσεων και χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας. 
ΜΜ 146,00 

27 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μάρμαρου (λίθου κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 

16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - 

μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 77,00 

28 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μαρμάρου (τσινή) περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ 

μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια 

γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 77,00 

29 

Γρανιτένια κράσπεδα  μασίφ γρανίτη περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι 

μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - 

βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 77,00 

30 Πέτρες χτισίματος Λευκή, κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. ΚΜ 10,00 

31 Πέτρες χτισίματος Γκρί Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. ΚΜ 10,00 

32 Πέτρες χτισίματος Μαύρη Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. ΚΜ 10,00 

33 Βότσαλο χοντρό κόκκινο ΤΟΝΟΣ 5,00 

34 Βότσαλο χοντρό Πράσινο ΤΟΝΟΣ 5,00 

35 Βότσαλο χοντρό Άσπρο ΤΟΝΟΣ 5,00 

36 Βότσαλο λεπτό  ΤΟΝΟΣ 25,00 

37 Πλάκες Βότσαλου διαστάσεων 40Χ40  πάχους από 2,5 έως 3εκτ ΤΜ 146,00 

38 
Φιλέτο Μαρμάρου όπου το χρώμα το σχήμα οι διαστάσεις θα καθορίζονται σύμφωνα από τις 

ανάγκες της υπηρεσίας 
τμ 50,00 

39 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.06Χ0.26Χ1,00 μ. με απότμηση, 

σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 

κ.λ.π., 

ΜΜ 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2017 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
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Α/Α Είδος Μισθώσεων 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 2 3 4 

          ΟΜΑΔΑ Ε 

    40 Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου. Ώρα 150,00 

41 
Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 

18 τόνους και πάνω. 
Ώρα 150,00 

42 Μισθωση μικρου οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. Ώρα 80,00 

        

Α/Α Είδος Μισθώσεων 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

  ΟΜΑΔΑ ΣΤ  

    
43 

 Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και εκσκαφών.Εργασίες κοπής 

δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται 
τμ 1.165,95 

44  Εργασίες υποβιβασμού ή ανιψοσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου απαιτείται. τεμχ 146,00 

45 Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο. τμ 2.912,32 

46 
 Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπεδων και στρώσεων από 

πλισμένο σκυρόδεμα.  
μέτρα μήκους 1.019,00 

47 Κατασκευή πλακοστρώσεων παντός τύπου τμ 2.912,32 

48 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες τεμχ 29,00 

49 
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου,  ιας όψεος, 

συμπεριλαμβανομένου οποιαδύποτε διαμορφωσης και επεξεραγασιίας της όψεως των ακμών    
m3 87,00 

50 Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου m3 58,00 

51 
Εργασιες κατασκευής τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών και χρωματισμένες με μηνιο και 

ελαιώχρωμα. 
ΧΓΡ. 1.000,00 

52 

Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης, με λίθους λατομείου και τσιμεντοκονίαμα 

αναλογίας 1 m3 άμμου προς 650 kg τσιμέντου, πάχους 0,30 έως 0,35 m και αρμολόγηση με 

τσιμεντοκονίαμα της αυτήςσύνθεσης.  

 
τμ 200,00 

     

 

 

 

 

 

 

 
Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 
Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων & Πρασίνου  

         

          

          

        

     Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Υλικών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότη

τα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

  ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ 

       1  Άμμος λατομείου τόνος (tn) 49,00           4,90 €  240,10 € 

1.744,08 € 

2 Χαλίκι τόνος (tn) 49,00           4,90 €  240,10 € 

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 49,00           4,90 €  240,10 € 

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 98,00           3,50 €  343,00 € 

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής  τόνος (tn) 98,00           2,20 €  215,60 € 

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 12,00           5,20 €  62,40 € 

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 98,00           4,11 €  402,78 € 

            

         ΟΜΑΔΑ Β ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

       8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ τεμχ 947,00           6,05 €  5.729,35 € 

29.873,95 € 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 150,00         60,00 €  9.000,00 € 

10 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος 

γκρι 
ΤΕΜΧ 8.387,00 1,20 € 10.064,40 € 

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 713,00 3,20 € 2.281,60 € 

12 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm 

χρωματιστές και αναγληφες 
ΤΕΜΧ 2.097,00 1,30 € 2.726,10 € 

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm ΤΕΜΧ 50,00 1,45 € 72,50 € 

         ΟΜΑΔΑ Γ ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ 

       14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 3.000,00           0,77 €  2.310,00 € 

3.000,00 € 
15 

Για την προμήθεια ενός κιλού σίδηρου τετράγωνου  

μαύρου διαφόρων διατομών 
ΧΓΡ. 1.000,00           0,69 €  690,00 € 

         ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 

       16 Οπτόπλινθος οξύμαχος κεραμικό διαστάσεων 10Χ20Χ3 ΤΜ 100,00 20,00 € 2.000,00 € 

15.021,00 € 

17 

Καλντερίμι λευκό τοπικής προελεύσεως, πλάτους 8 έως 

10 εκ., μήκος από 15 εκ. έως 30 εκ. και πάχος έως 7έως 

10εκ. Κομένο και άνω οψη του πελεκυμένο και ελαφρώς 

κυλινδραρισμένο 

ΤΜ 100,00 38,00 € 3.800,00 € 

18 

Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου καθαρής 

διατομής 16cm x 30cm, με διαμορφωμένη την άνω 

επιφάνεια προκειμένου να γίνει αντιολισθητική και με 

κομμένη την εξωτερική ακμή ( σφήνα 1cmx 1cm). 

ΜΜ 77,00 24,00 € 1.848,00 € 

19 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής 

προελεύσεως ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 

3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

ΤΜ 146,00 9,50 € 1.387,00 € 

20 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής 

προελεύσεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον 

άνω 3εκτ και επιφανείας 40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και 

άλλων διαστάσεων ( την επιλογή  θα καθορίζεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 33,00 € 4.818,00 € 

21 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως 

ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

ΤΜ 146,00 8,00 € 1.168,00 € 

       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 49.639,03 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Υλικών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 49.639,03 € 

         ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 

       

22 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων 

Ελευθερουπόλεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' 

ελάχιστον άνω 3εκτ και επιφάνειας  40Χ40εκτ και 

15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα 

καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 28,00 € 4.088,00 € 

36.650,00 € 

23 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ 

ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

ΤΜ 146,00 9,00 € 1.314,00 € 

24 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ 

Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ 

και επιφανείας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων 

διαστάσεων ( την επιλογή θα καθορίζεται σύμφωνα 

με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 35,00 € 5.110,00 € 

25 Κόκκινη φυσική πλάκα ινδικής προέλευσης Μ2 146,00 30,00 € 4.380,00 € 

26 

Πλάκες από τεχνητο γρανίτηκατάλληλες για χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους μέσου πάχους 10mm, 

διαστάσεων και χρωματισμού επιλογής της 

υπηρεσίας. 

ΜΜ 146,00 35,00 € 5.110,00 € 

27 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μάρμαρου (λίθου 

κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ 

μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια 

θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - 

βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 77,00 24,00 € 1.848,00 € 

28 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μαρμάρου (τσινή) 

περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους 

όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι 

λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - 

χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 77,00 24,00 € 1.848,00 € 

29 

Γρανιτένια κράσπεδα  μασίφ γρανίτη περιοχής 

Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι 

μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι 

λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - 

χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 77,00 24,00 € 1.848,00 € 

30 
Πέτρες χτισίματος Λευκή, κομμένη με ελάχιστο 

πάχος άνω των 10 εκτ. 
ΚΜ 10,00 33,00 € 330,00 € 

31 
Πέτρες χτισίματος Γκρί Αλβανίας κομμένη με 

ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. 
ΚΜ 10,00 33,00 € 330,00 € 

32 
Πέτρες χτισίματος Μαύρη Αλβανίας κομμένη με 

ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. 
ΚΜ 10,00 43,00 € 430,00 € 

33 Βότσαλο χοντρό κόκκινο ΤΟΝΟΣ 5,00 210,00 € 1.050,00 € 

34 Βότσαλο χοντρό Πράσινο ΤΟΝΟΣ 5,00 210,00 € 1.050,00 € 

35 Βότσαλο χοντρό Άσπρο ΤΟΝΟΣ 5,00 210,00 € 1.050,00 € 

36 Βότσαλο λεπτό  ΤΟΝΟΣ 25,00 96,00 € 2.400,00 € 

37 
Πλάκες Βότσαλου διαστάσεων 40Χ40  πάχους από 

2,5 έως 3εκτ 
ΤΜ 146,00 18,00 € 2.628,00 € 





- 107 -  

38 

Φιλέτο Μαρμάρου όπου το χρώμα το σχήμα οι 

διαστάσεις θα καθορίζονται σύμφωνα από τις ανάγκες 

της υπηρεσίας 

τμ 50,00 30,00 € 1.500,00 € 

39 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, 

διατομής 0.06Χ0.26Χ1,00 μ. με απότμηση, σύμφωνα 

με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων 

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., 

ΜΜ 100,00 3,36 € 336,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΑΜΑΔΑΣ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 51.671,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 86.289,03 € 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και 

κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Είδος Μισθώσεων 

Μονάδα 

Μέτρηση

ς 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

       ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 86.289,03 € 

         ΟΜΑΔΑ Ε ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

       
40 

Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 

hp περίπου. 
Ώρα 150,00         45,00 €  6.750,00 € 

17.100,00 € 
41 

Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 

hp περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους 

και πάνω. 

Ώρα 150,00         45,00 €  6.750,00 € 

42 
Μισθωση μικρου οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW 

(33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. 
Ώρα 80,00         45,00 €  3.600,00 € 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΑΜΑΔΑΣ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 68.771,00 € 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 103.389,03 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 103.389,03 € 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 64,10% 
 

Α/Α Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

          ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

       

43 

 Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων 

πλακοστρώσεων και εκσκαφών.Εργασίες κοπής 

δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου 

απαιτείται 

τμ 1.165,95           1,01 €           1.177,61 €  

57.901,28 € 

44 
 Εργασίες υποβιβασμού ή ανιψοσης φρεατίων, επί 

του πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 
τεμχ 146,00         18,00 €           2.628,00 €  

45 
Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από 

πεζοδρόμιο. 
τμ 2.912,32           2,20 €           6.407,10 €  

46 

 Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων 

- κρασπεδων και στρώσεων από πλισμένο 

σκυρόδεμα.  

μέτρα 

μήκους 
1.019,00         10,21 €         10.403,99 €  

47 Κατασκευή πλακοστρώσεων παντός τύπου τμ 2.912,32           8,00 €         23.298,56 €  

48 
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και 

νησίδες 
τεμχ 29,00         46,38 €           1.345,02 €  

49 

Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου,  ιας όψεος, 

συμπεριλαμβανομένου οποιαδύποτε διαμορφωσης 

και επεξεραγασιίας της όψεως των ακμών    

m3 87,00         52,20 €           4.541,40 €  

50 
Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου 
m3 58,00         31,20 €           1.809,60 €  

51 Εργασίες κατασκευής τοποθέτησης σιδηρών ΧΓΡ. 1.000,00           3,89 €           3.890,00 €  
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κατασκευών και χρωματισμένες με μίνιο και 

ελαιόχρωμα. 

52 

Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης, με 

λίθους λατομείου και τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1 

m3 άμμου προς 650 kg τσιμέντου, πάχους 0,30 έως 

0,35 m και αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα της 

αυτής σύνθεσης.  

 

τμ 200,00         12,00 €           2.400,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57.901,28 € 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 35,90% 
 

        

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α Είδος Μισθώσεων 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 
Ενδεικτική Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

       Δαπάνης Υλικών - Μισθώσεων 103.389,03 € 

Δαπάνη Εργασιών   57.901,28 € 

Σύνολο Δαπάνης  161.290,31 € 

ΦΠΑ 24,00% 38.709,67 € 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 199.999,98 € 

Ο καταμερισμός των δαπανών στα οικονομικά έτη 2018-2019 είναι ως εξής:  

 
Οικονομικά Έτη 2018-2019 Για υλικά Για ΦΠΑ 24,0% Σύνολα ανά Έτος 

 

για το Ο.Ε. 2018: 80.645,16 € 19.354,84 € 100.000,00 € 

 

για το Ο.Ε. 2019: 80.645,15 € 19.354,83 € 99.999,98 € 

 

Συνολική Δαπάνη των Ο.Ε. 2018-2019 161.290,31 € 38.709,67 € 199.999,98 € 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 103.389,03 € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 57.901,28 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 64,10% ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 35,90% 
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Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - 

Ανακύκλωσης, Συντήρησης 

Έργων & Πρασίνου  

                                          Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Α/Α Είδος Υλικών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Μονάδος 
Τιμή Μονάδος (ολογράφως)  

1 2 3 5 6 

  ΟΜΑΔΑ Α 

     1  Άμμος λατομείου τόνος (tn)           4,90 €  Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

2 Χαλίκι τόνος (tn)           4,90 €  Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn)           4,90 €  Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn)           3,50 €  Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής  τόνος (tn)           2,20 €  Δύο ευρώ και είκοσι λεπτών 

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn)           5,20 €  Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών 

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn)           4,11 €  Τέσσερα ευρώ και έντεκα λεπτά 

  ΟΜΑΔΑ Β 

     8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ τεμχ           6,05 €  Έξι ευρώ και πέντε λεπτά 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ.         60,00 €  Εξήντα ευρώ 

10 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 

40x40cm χρώματος γκρι 
ΤΕΜΧ 1,20 € Ένα ευρώ και είκοσι λεπτών 

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 3,20 € Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

12 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 

40x40cm χρωματιστές και αναγληφες 
ΤΕΜΧ 1,30 € Ένα ευρώ τριάντα λεπτά  

13 
Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 

cm 
ΤΕΜΧ 1,45 € Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά  

  ΟΜΑΔΑ Γ 

14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ           0,77 €  Μηδέν ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά  

15 
Για την προμήθεια ενός κιλού σίδηρου 

τετράγωνου  μαύρου διαφόρων διατομών 
ΧΓΡ.           0,69 €  Μηδέν ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά 

  ΟΜΑΔΑ Δ 

16 
Οπτόπλινθος οξύμαχος κεραμικό διαστάσεων 

10Χ20Χ3 
Μ2 20,00 € Είκοσι ευρώ  

17 

Καλντερίμι λευκό τοπικής προελεύσεως, 

πλάτους 8 έως 10 εκ., μήκος από 15 εκ. έως 

30 εκ. και πάχος έως 7έως 10εκ. Κομένο και 

άνω οψη του πελεκυμένο και ελαφρώς 

Μ2 38,00 € Τριάντα οκτώ ευρώ 
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κυλινδραρισμένο 

18 

Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου 

καθαρής διατομής 16cm x 30cm, με 

διαμορφωμένη την άνω επιφάνεια 

προκειμένου να γίνει αντιολισθητική και με 

κομμένη την εξωτερική ακμή ( σφήνα 1cmx 

1cm). 

Μ2 24,00 € Είκοσι τέσσερα ευρώ 

19 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής 

προελεύσεως ακανόνιστων πάχους κατ' 

ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας 

άνω 0,10τ.μ. 

Μ2 9,50 € Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 

20 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής 

προελεύσεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' 

ελάχιστον άνω 3εκτ και επιφανείας 40Χ40εκτ 

και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την 

επιλογή  θα καθορίζεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας) 

Μ2 33,00 € Τριάντα τρία ευρώ 

21 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων 

Ελευθερουπόλεως ακανόνιστων πάχους κατ' 

ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας 

άνω 0,10τ.μ. 

Μ2 8,00 € Οκτώ ευρώ 

      

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Α/Α Είδος Υλικών 
Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδος 
Τιμή Μονάδος (ολογράφως) 

1 2 4 5 6 

  ΟΜΑΔΑ 

22 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως 

Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

επιφάνειας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων 
( την επιλογή θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας) 

Μ2 28,00 € Είκοσι οκτώ ευρώ 

23 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ 

ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης 

επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 
Μ2 9,00 € Εννέα ευρώ 

24 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ 

Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 
επιφανείας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων 

( την επιλογή θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας) 

Μ2 35,00 € Τριάντα πέντε ευρώ 

25 Κόκκινη φυσική πλάκα ινδικής προέλευσης Μ2 30,00 € Τριάντα ευρώ 

26 
Πλάκες από τεχνητο γρανίτηκατάλληλες για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους μέσου πάχους 10mm, διαστάσεων και 

χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας. 
ΜΜ 35,00 € Τριάντα πέντε ευρώ 

27 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μάρμαρου (λίθου κοτρώνι) 

περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι 
μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι 

λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - 

χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 24,00 € Είκοσι τέσσερα ευρώ 
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28 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μαρμάρου (τσινή) περιοχής 

Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη 

των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - 

μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή 

πελεκήματος . 

ΜΜ 24,00 € Είκοσι τέσσερα ευρώ 

29 

Γρανιτένια κράσπεδα  μασίφ γρανίτη περιοχής Ιωαννίνων 

διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η 

τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια 
γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 24,00 € Είκοσι τέσσερα ευρώ 

30 
Πέτρες χτισίματος Λευκή, κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω 

των 10 εκτ. 
ΚΜ 33,00 € Τριάντα τρία ευρώ 

31 
Πέτρες χτισίματος Γκρί Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο 
πάχος άνω των 10 εκτ. 

ΚΜ 33,00 € Τριάντα τρία ευρώ 

32 
Πέτρες χτισίματος Μαύρη Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο 

πάχος άνω των 10 εκτ. 
ΚΜ 43,00 € Σαράντα τρία ευρώ 

33 Βότσαλο χοντρό κόκκινο ΤΟΝΟΣ 210,00 € Διακόσια δέκα ευρώ 

34 Βότσαλο χοντρό Πράσινο ΤΟΝΟΣ 210,00 € Διακόσια δέκα ευρώ 

35 Βότσαλο χοντρό Άσπρο ΤΟΝΟΣ 210,00 € Διακόσια δέκα ευρώ 

36 Βότσαλο λεπτό  ΤΟΝΟΣ 96,00 € Ενενήντα έξι ευρώ 

37 
Πλάκες Βότσαλου διαστάσεων 40Χ40  πάχους από 2,5 έως 

3εκτ 
Μ2 18,00 € Δέκα οκτώ ευρώ 

38 
Φιλέτο Μαρμάρου όπου το χρώμα το σχήμα οι διαστάσεις 

θα καθορίζονται σύμφωνα από τις ανάγκες της υπηρεσίας 
Μ2 30,00 € Τριάντα ευρώ 

39 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 

0.06Χ0.26Χ1,00 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., 

προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., 

ΜΜ 3,36 € Τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και 

κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

Τιμολόγιο μελέτης 

Α/Α Είδος Μισθώσεων 

Μονάδα 

Μέτρηση

ς 

Τιμή 

Μονάδος 
Τιμή Μονάδος (ολογράφως) 

1 2 3 5 6 

       ΟΜΑΔΑ Ε 

     
40 

Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 

hp περίπου. 
Ώρα         45,00 €  Σαράντα πέντε ευρώ 

41 

Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 

hp περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους 

και πάνω. 

Ώρα         45,00 €  Σαράντα πέντε ευρώ 

42 
Μίσθωση μικρού οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW 

(33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. 
Ώρα         45,00 €  Σαράντα πέντε ευρώ 

  ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

     

43 

 Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων 

πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες κοπής 

δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου 

απαιτείται 

Μ2           1,01 €  Ένα ευρώ και ένα λεπτό 

44  Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί τεμχ         18,00 €  Δέκα οκτώ ευρώ 
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του πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 

45 
Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από 

πεζοδρόμιο. 
Μ2           2,20 €  Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά  

46 

 Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων 

- κρασπεδων και στρώσεων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.  

μέτρα 

μήκους 
        10,21 €  Δέκα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

47 Κατασκευή πλακοστρώσεων παντός τύπου Μ2           8,00 €  Οκτώ ευρώ 

48 
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και 

νησίδες 
τεμχ         46,38 €  Σαράντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά 

49 

Λιθοδομές αναδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, μιας όψεως, 

συμπεριλαμβανομένου οποιοδήποτε διαμόρφωσης 

και επεξεργασίας της όψεως των ακμών    

m3         52,20 €  Πενήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

50 
Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 

1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου 
m3         31,20 €  Τριάντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

51 

Εργασιες κατασκευής τοποθέτησης σιδηρών 

κατασκευών και χρωματισμένες με μίνιο και 

ελαιόχρωμα. 

ΧΓΡ.           3,89 €  Τρία ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 

52 

Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης, με 

λίθους λατομείου και τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1 

m3 άμμου προς 650 kg τσιμέντου, πάχους 0,30 έως 

0,35 m και αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα της 

αυτής σύνθεσης.  

 

Μ2         12,00 €  Δώδεκα ευρώ 

      Όλα τα υλικά θα – Μηχανήματα  θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που θα 

επιβεβαιώνεται η καταλληλότητά τους, και για τις παραγόμενες εργασίες θα γίνονται 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι οι οποίοι θα επιβεβαιώνεται η ποιότητα τους σύμφωνα με τις παρούσες 

προδιαγραφές 

 
Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων & Πρασίνου  

                                          Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
- ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείμενο της προμήθειας    

   Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών του Δήμου 

Ιωαννιτών, και αφορά την σύμβαση : 
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Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών του Δήμου 

Ιωαννιτών, και αφορά την συντήρηση των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων .  

Για την υλοποίηση θα απαιτηθούν οι παρακάτω προμήθειες υλικών (στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και ενοικίαση απαιτούμενων μηχανημάτων έργων και οχημάτων μεταφοράς) 

και εργασίες αντικατάστασης και επισκευής των υπαρχόντων πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών όπως αυτές 

καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία αλλά και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής 

από έμπειρο προσωπικό.  

 

- Άρθρο 2ο - Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
27

: 

24. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

25. του ν. 4314/2014 (Α' 265)
28,

 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) 

και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

26. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

27. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

28. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

29. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

30. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
29

 

31. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

32. του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 

(Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 

σχέσεις [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]”
30,   

 

33. του ν. 3861/2010 (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”, 

34. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
31

 [εφόσον ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία 

Δημόσιας διαβούλευσης για τον προσδιορισμό του αναδόχου] 

                                                 
27

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

28
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

29
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

30
 Μόνο για ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης 

31
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που 
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35. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
32

 

[[εφόσον ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία Δημόσιας διαβούλευσης για τον 

προσδιορισμό του αναδόχου] 

36. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
,
  

37. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα»
33

, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 

εξωχώριες εταιρίες”, [εφόσον ακολουθηθεί η αντίστοιχη διαδικασία Δημόσιας 

διαβούλευσης για τον προσδιορισμό του αναδόχου] 

38. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

39. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

40. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  
41. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

42. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

43. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

44. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

45. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

46. [Συμπληρώνονται επίσης το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης και, ιδίως,  

46.1. Στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσής μελέτης ή παραπομπή σε 

ενιαίες προδιαγραφές που τυχόν εκπονήθηκαν από ΕΚΑΑ,  

                                                                                                                                                                
προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την 
επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 
32

 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η 
υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται 
με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 
33

 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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46.2. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ή πολυετούς ανάληψης
34

, όπου ισχύει,  

46.3. Η ένταξη σε ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών-υπηρεσιών, όπου ισχύει,  

46.4. Οι αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού (τις 

αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών). 

 

- ΑΡΘΡΟ 3° - Συμβατικά Στοιχεία    

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Διακήρυξη ή έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  

(στην περίπτωση που θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης) 

β) Ο προϋπολογισμός  

γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων  

ε) Το έντυπο προσφοράς  

στ)Η τεχνική έκθεση 

 

- ΑΡΘΡΟ 4°  Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας 

    Η  εκτέλεσης  της σύμβασης  και τον προσδιορισμό του αναδόχου θα γίνει με  την διαδικασία 

που θα αποφασίσουν οι αρμόδιες επιτροπές του Δήμου όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 Κριτήριο ανάθεσης
35

 της Σύμβασης
36

 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει τιμής
37

, η οποία θα τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και θα περιγράφονται στο 

περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς. 

 

- ΑΡΘΡΟ 5° -  Δικαιούμενοι συμμετοχής  

5.1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α.    Κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β.    Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ. Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.
38

 

                                                 
34

 Πρβλ άρθρα 66, 67 του ν. 4270/2014 και τα στοιχεία που προβλέπονται από το π.δ. 80/2016 
35

 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 

συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται 

από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν 

υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις 

οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
36 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 

296).
 

37
 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει 

της καλύτερης αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε 

σχέση με την τιμή ή το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 

92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
38

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 
οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
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5.2.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
39

 για την υποβολή προσφοράς
40

.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 5.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
41 

  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί:  

5.3.1. να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 20 του ν. 

4412/2016 και του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4, το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε:  

5.3.2. Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),  

5.3.3. Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 

96),  

5.3.4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και (δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο 

σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του 

φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.  

5.3.5. Να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του άρθρου 110 του 

ν. 4412/2016 και του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5, το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στις αναφερόμενες στο άρθρο 107 υγειονομικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 

του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού τους, την 

επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον 

περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων της επιχείρησης είναι εργαζόμενοι με 

αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι. 

Στις ως άνω περιπτώσεις γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή της διακήρυξης, ιδίως του εν λόγω 

άρθρου, των κριτηρίων επαγγελματικής καταλληλόλητας, τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας] 

 

-   Άρθρο 6ο   Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης για παράδοσης των υλικών 

προμήθειας ή εκτέλεσης της παροχής Υπηρεσιών.  

6.1 Διάρκεια της σύμβασης 
Ο χρόνος Διάρκειας της σύμβασης είναι για (12)  δώδεκα μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Γενικά ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στα άρθρα 209 και 217 Ν. 4412/2016 

                                                                                                                                                                
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
39

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
40

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και 
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

41
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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6.2  Χρόνος παράδοσης  
Ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στα άρθρα 206 και 217 Ν. 4412/2016 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης - Χρόνος και τρόπος 
παραδοσης του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης  

   Ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στα άρθρα 208-209-210-211-212-216-219  και  Ν. 
4412/2016 

   Ρητά ορίζεται ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα μπορεί να ελέγξει την ποιότητα του παραδοτέου 

υλικού/εργασίας/παροχής υπηρεσίας οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο με λήψη οποιοδήποτε 

ελέγχου η οποία δαπάνη αυτών επιβαρύνει τον ανάδοχο.  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Ακολουθούνται τα αναγραφόμενα στα  άρθρα 213 και 220 του Ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
Εφόσον κρίνει η επιτροπή παραλαβής υλικών ότι απαιτείται σχετική κατάθεση δειγμάτων για 

την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις παροχής 

Υπηρεσιών θα ακολουθεί τα προτεινόμενα στο άρθρο 216  του Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση γενικών Υπηρεσιών  ή μισθώσεων συνεργείων η επιτροπή 

παρακολούθησης θα επιλέξει του ελέγχους που θα κρίνει αυτή.  

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
42

  

Ως χρόνος εγγυημένης λειτουργίας ορίζεται τουλάχιστον 15 μήνες πέρας της 
ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης, και ισχύουν τα αναγραφόμενα με το άρθρο 215 

του Ν. 4412/2016. 

6.7. Αναπροσαρμογή τιμής
43

  
  Για τον συμβατικό χρόνο οι τιμές της μελέτης παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

  Σε περίπτωση παράτασης με ευθύνη της Αναθέτουσας Υπηρεσίας και προβλέπεται από την 

σύμβαση και τους όρους της διακήρυξης είναι δυνατόν να ζητηθεί αναπροσαρμογή της τιμής 

σύμφωνα με τα αναγραφόενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.   

     Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης 

δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.  

 

6.8  Χρόνος  υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης εφόσον προβλέπεται, μετά από 

ειδική πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

   Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

- Άρθρο 7ο Εγγυήσεις  (Εγγύηση καλής εκτέλεσης - εγγύηση προκαταβολής  - εγγύηση 

συμμετοχής) 

    Για τις εγγυητικές επιστολές  ισχύουν οι απαιτήσεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016 ,  εδώ να 

σημειώσουμε τα εξής :  

α) Για συμβάσεις έως και 20.000,00 ευρώ δεν απαιτείται  εγγυητική καλής εκτέλεσης 

β) Εγγυητική προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται παροχή προκαταβολή. 

γ) Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτούνται σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών ή πλαίσιο ή απ’ 

ευθείας ανάθεσης  ή δυναμικού συστήματος αγοράς ή σε συνοπτικό διαγωνισμό. 

 

-  Άρθρο 8
ο
 -  Ευθύνες Αναδόχου   

                                                 
42

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 
43

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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  Ο ανάδοχος είναι αυτός αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για την ομαλή και ανεμπόδιστη 

εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής και της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

  Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των 

πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος. 

  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

   Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

   Οποιοδήποτε ειδικοί όροι τυχόν πηγάζουν από την εφαρμογή της παρούσης μελέτης θα 

εκτελούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4412/2016
44

. 

8.1 Υπεργολαβία 
Στις προμήθεια υλικών και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και την ιδιομορφία της 

παρούσας μελέτης  ο Δήμος Ιωαννιτών ως αναθέτουσα αρχή δεν αποδέχεται 
υπεργολάβο εκτέλεσης της σύμβασης. Γενικά ισχύει τα αναγραφόμενα στο  άρθρο 287 

του  Ν. 4412/2016. 
 

-  Άρθρο 9ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές 

9.1 Τρόπος πληρωμής 
 Η Αναθέτουσα Αρχή δίνατε να επιλέξει όποιον τρόπο θέλει από τους παρακάτω δύο τρόπους 

πληρωμής:  

9.1.1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω 

τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων]  

9.1.2.  Για την Παρούσα μελέτη και για την ιδιομορφία της μίσθωσης δεν είναι δυνατόν να 

δοθεί προκαταβολή. 

  9.1.3 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει και όποια δικαιολογητικά κρίνει αναγκαία όπως 

αυτά προβλέπονται στην  παρ. 6 του ως άνω άρθρου. 

 

-  Άρθρο 10ο  - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις – Προσφυγές - 
Ποινικές ρήτρες 

10.1. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα  του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016  

10.2. Κυρώσεις   
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016  

                                                 
44

 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση 
ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι 
κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και 
εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων 
ή/και δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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10.3. Προσφυγές 
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 

10.4. Ποινικές ρήτρες 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 

 

 

 

- Άρθρο 11
ο - 

 Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Δαπάνες προμηθευτή 

 

     Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αντικειμένου 

της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

  Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο 

 

 
Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

 

Ιωάννινα …. / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 

 
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι 

 
Θ ε ω ρ ή θ η κ ε 

    

Ο Πρ/νος Τμ. Συντηρήσεως Έργων 

 

Ο Δ/ντης της Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, 

Συντήρησης Έργων & Πρασίνου  

          

 

          

 

                      Χριστο/λος  Καπετάνος 

    Μηχανικός Τ.Ε. 

 

Παναγιώτης Τσώλης 

 

Θεοφάνης Τσεκούρας 

Έργων Υποδομής 

 

Αγρ. Τοπογράφος  Μηχανικός Π.Ε. 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
  ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ 

 

8. Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620   ( μέγεθος κόσκινου  0/4) 

9.  Χαλίκι, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ( μέγεθος κόσκινου  16/31,5) 

10. Ψηφίδα, γαρμπίλι, ( μέγεθος κόσκινου  8/16)  

11. Θραυστό υλικό 3
Α
 Α΄ ποιότητας (Ασυμπίεστο Υλικό από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 
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από ασύνδετα αδρανή υλικά" για την κατασκευή στρώσης πάχους 0,10μ υπόβασης Δάνεια 

θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4). 

12. Θραυστό υλικό 3
Α
 προδιαλογής (Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1έως Ε4 ) . 

13. Άμμος Διπλής θραύσης, Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ( 

μέγεθος κόσκινου  0/4) 

14. Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) (κροκάλα δηλ. Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 

κόκκων έως 200 mm). 

 
  ΟΜΑΔΑ Β ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ - ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

 

- Τσιμέντα: τσιμέντο κοινό σε σάκους των 40 κιλών αρίστης ποιότητας που να φέρει 

βεβαίωση ποιότητας (CEΜ IΙ/B(P-W) 42,5N ))   και την σήμανση CE (απο τον ΕΛΟΤ 

Κοινοποιημένο φορέα στην Ευρωπαική ένωση 0365), να είναι πρόσφατης παραγωγής και 

να φέρουν καταφανή τα σήματα του εργοστασίου παραγωγής, επίσης να μην περιέχει 

όγκους ή βώλους από τσιμέντο που σκληρύνθηκε. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να 

είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης.  Όλα τα είδη θα φέρουν τη σήμανση CE, θα πληρούν τους όρους και 

τις απαιτήσεις των ισχυουσών Εθνικών Προδιαγραφών (ή των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών) 

και θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται.  Τα εργοστάσια 

παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά 

ISO 9001. Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των προϊόντων 

σύμφωνα με τις παρακάτω περιγραφές, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με 

έξοδα του προμηθευτή. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα 

προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως 

για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί  την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο 

τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.  Οι παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Η συμμετοχή στον σχετικό 

διαγωνισμό και μόνο αποτελεί ρητή αποδοχή των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών των 

προϊόντων. Ο φάκελος της τεχνικής  προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, 

τεχνικά φυλλάδια και ό,τι άλλο απαιτείται, που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις 

αναφερόμενες τεχνικές  απαιτήσεις  
- Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού  Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-01-

01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. Ο προμηθευτής οφείλει να είναι κάτοχος 

πιστοποιητικού ISO στον τομέα παραγωγής σκυροδέματος. Τα υλικά του σκυροδέματος 

δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

- Τσιμέντο 

- Τοτσιμέντο πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 244/29.2.80 Περί Κανονισμού 

Τσιμέντου για έργα από Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 69Α/28.3.1980). 

- Αδρανή υλικά 

- Τα αδρανή υλικά αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς, οπότε ονομάζονται 

φυσικά ή συλλεκτά αδρανή, είτε από κόκκους που προκύπτουν από τη θραύση όγκων 

πετρώματος ή τη θραύση φυσικών αδρανών, οπότε ονομάζονται θραυστά αδρανή. Οι 

κόκκοι μπορεί να έχουν περίπου το ίδιο ή διαφορετικό μέγεθος. 

- Θραυστά αδρανή 

- Τα θραυστά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 

408 θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα με τις τροποποιήσεις και προσθήκες των 

παρ. 4.3.2.2 - 18 του ΚΤΣ 97.  

- Φυσικά αδρανή 
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- Τα φυσικά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 

408 Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα πλην του ελέγχου αντοχής μητρικού 

πετρώματος με τις τροποποιήσεις και προσθήκες των παρ. 4.3.2.2 -18 του ΚΤΣ 97. 

- Νερό 

- Το νερό αναμίξεως και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Σχεδίου  

- Προτύπου ΕΛΟΤ 345. 

-  Πρόσθετα σκυροδέματος 

- Το πρόσθετο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι το πρόσθετο που χρησιμοποιήθηκε 

και ελέγχθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως Σκυροδέματος. Η αρμόδια Υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα τη χρήση ενός προσθέτου. 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

- ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

- C16/20 

- Κατηγορία σκυροδέματος :C16/20  

- Κατηγορία κάθισης : S2  

- Μέγιστη διάσταση αδρανών: 1'' 

- Λόγος Ν/Τ(συνολικό νερό) : 0,70  

- Λόγος Ν/Τ ( ελεύθερο νερό) : 0,64  

- Α : Όγκος τσιμέντου/m3 : 87 

- Ειδικό βάρος τσιμέντου: 3,12  

- Β: Όγκος ενεργού νερού /m3 : 172,  

- Ειδικό βάρος νερού : 1,00 

- Α:Όγκος τσιμέντου /m3 :87 

- Ειδικό βάρος τσιμέντου:3,12 

- Β: Όγκος ενεργού νερού/m3 :172 

- Ειδικό βάρος νερού :1,00 

-  

A/A ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 
Αναλογία υλικών ανά κυβικό μέτρο 

σκυροδέματος (Kgr/m3) Συνολικό βάρος 

σκυροδέματος 

C16/20 (Kgr/m3) 

1 2 3 4 

1 Τσιμέντο 3,12 270,00 

2 Νερό 1,00 189,00 

3 Σκύρα (20675) 2,69 389,00 

2.353,00 

4 Γαρμπίλι(20676) 2,67 347,00 

5 Άμμος 2,59 748,00 

6 
Άμμος 

ποταμίσια(20678) 
2,58 410,00 

Συνολικό βάρος αδρανών ανά κυβικό μέτρο 1.894,00 

 

- Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος γκρι 

Πλάκες χρώματος γκρι αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  3,50 

έως 4,00 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων, στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή 

διαβάσεων ΑΜΕΑ.   

- Προκατασκευασμένα κράσπεδα 

Προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 

και ύψους 0,25 έως 0,30 m, και μήκος 1,00 μ, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, 

κόμβων κ.λ.π., κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα 

και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

- Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές   
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Πλάκες διαφόρων χρωμάτων αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  

3,50 έως 4,00 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων, στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή 

διαβάσεων ΑΜΕΑ.   

- Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm. 

 Πλάκες χρώματος λευκού αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 50x50 cm. Πάχους  5,00 

cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

 

 
  ΟΜΑΔΑ Γ ΣΙΔΕΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

    

    Προμήθεια χάλυβα (χάλυβας είναι το βιοµηχανικό προϊόν, υψηλής τεχνολογίας, το οποίο 

περιέχει Fe, C και άλλα.) οπλισμού σκυροδέματος διαφόρων διαμέτρων των διατομών και 

κατηγορίας σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων", καθώς 

και την ΕΤΕΠ 12-03-08-00 ¨Δομικού πλέγματος , Συρματοπλέγματος, ελαφρές εσχάρες. Ο 

χάλυβας είναι βιοµηχανικό υλικό. Κατασκευάζεται σε βαριές βιοµηχανίες βάσει αυστηρών 

προδιαγραφών. Το τελικό προϊόν είναι αξιόπιστο σε µμεγάλο βαθµό, και οι ιδιότητες του φυσικές, 

χηµικές, µηχανικές, µπορούν να ελεγχθούν σε οποιοδήποτε τµήµα του καθώς είναι υλικό 

οµοιογενές και ισότροπο. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά πιστοποιούνται βάσει των κανονισµών. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ανάλογα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι χάλυβες χωρίζονται στις εξής κατηγορίες, 

ποιότητες :  

 S220, S400, S500, S400s, S500s  

 όπως αυτές ορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971 του Ελληνικού Οργανισµού 

Τυποποίησης. Ο δείκτης s, κάτω δεξιά, στα S400 και S500 σηµαίνει ότι οι χάλυβες αυτοί είναι 

συγκολλήσιµοι. Οι ποιότητες του χάλυβα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στα παραστατικά 

έγγραφα εµπορίας και διακίνησης του, (τιµολόγια, δελτία αποστολής, διασαφήσεις, 

δικαιολογητικά ανοίγµατος πίστωσης κλπ). Οι αριθµοί της κατηγορίας είναι η τιµή διαρροής του 

χάλυβα µετρούµενη σε MPα. Οι υψηλότεροι δείκτες αντιστοιχούν σε χάλυβες καλύτερης 

ποιότητας.  

 Το µέτρο ελαστικότητας του χάλυβα είναι :  200 GPa (γίγα Pa) 

 
Μέτρο του Poisson μ=εσ/εδ=0,30  

όπου εσ = διαµήκης µήκυνση και εδ = εγκάρσια συστολή.  

 Συντελεστής θερµικής διαστολής  ≅10-5 ανά °C  

 Ειδικό βάρος 7,85 Mp/m3  

 Το S220 (St 1) σε λείες συνήθως ράβδους  

 Τo S400 (St 3) σε ράβδους µε νευρώσεις υψηλής συνάφειας.  





- 123 -  

 ∆ΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ από S500 (St 4) για πλάκες. ( Σε παρένθεση είναι οι τύποι του χάλυβα 

που ίσχυαν πριν τον ισχύοντα κανονισµό. ) 

Επιφάνεια και διάµετροι των ράβδων 

. Οι λείες ράβδοι έχουν κυκλική διατοµή σταθερή σ’ όλο τους το µήκος, και έχουν διάµετρο από 6 

mm ως  32 mm, ανά δύο χιλιοστά. ∆ιατίθενται σε ρολλούς για διαµέτρους µέχρι ∅12 mm, σε 

δέµατα γι’ όλες τις µεγαλύτερες διαµέτρους, και σε επιµήκεις ράβδους µήκους 12 ως 14 m 

κατόπιν παραγγελίας. 

 • Οι ράβδοι µε νευρώσεις έχουν ανάγλυφες νευρώσεις βάσει ειδικών προδιαγραφών. Αυτοί είναι 

χάλυβες υψηλής συνάφειας και υψηλής ποιότητας. Έχουν διάµετρο από 8 mm ως 26 mm, ανά δύο 

χιλιοστά. 

 • Σημειώνουμε ότι οι λείες ράβδοι καταλήγουν υποχρεωτικά σε ημικυκλικά άγκιστρα. Οι ράβδοι 

µε νευρώσεις έχουν ευθύγραμμα άκρα, σπάνια καταλήγουν σε άγκιστρα µε ορθή γωνία. 

 

 
 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Οι µέθοδοι παραγωγής που ακολουθούνται είναι : 

 • Θερµή έλαση, χωρίς καµία επιπλέον επεξεργασία.  

• Θερµή έλαση η οποία ακολουθείται από µία άµεση εν σειρά θερµική επεξεργασία. 

 • Ψυχρή κατεργασία µε στρέψη ή µε όλκηση (συρµατοποίηση) του αρχικού προϊόντος που 

προέρχεται από θερµή έλαση  

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

• Λείες κυλινδρικές ράβδοι ή σύρµατα (και συγκολλητά δοµικά πλέγµατα)  

• Ράβδοι ή σύρµατα υψηλής συνάφειας και συγκολλητά δοµικά πλεγµατα, από νευροχάλυβες οι 

οποίοι έχουν ανάγλυφες νευρώσεις  

 • χάλυβες συγκολλήσιµοi υπό προϋποθέσεις και χάλυβες συγκολλήσιµoi  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 

Χαρακτηριστική αντοχή fyk, ονοµάζεται η τιµή του ορίου αντοχής κάτω της οποίας ενδέχεται να 

βρεθεί το 5% των τιµών του ορίου διαρροής του υπόψη χάλυβα.  

∆ηλαδή αν στον υπ’ όψη χάλυβα πάρουµε 100 δείγµατα και τα υποβάλλουµε σε έλεγχο αντοχής 

διαρροής, τα 95 δείγµατα θα έχουν τουλάχιστον τη συγκεκριµένη τιµή, ενώ τα 5 δεν θα 

µπορέσουν να πιάσουν την τιµή αυτή.   

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 

Όπως φαίνεται από τον τίτλο είναι πλέγµατα ράβδων µε ηλεκτροσυγκολλήσεις στις ενώσεις των 

ράβδων.  
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Οι διάµετροι των ράβδων είναι ανά 0.5 mm από 4mm ως 12mm.  

Οι ράβδοι είναι παράλληλοι σε δύο κατευθύνσεις κάθετες µεταξύ τους.  

Υπάρχουν τετραγωνικά και ορθογωνικά δοµικά πλέγµατα, ανάλογα µ ε το σχήµα των οπών που 

σχηµατίζουν οι διασταυρούµενες ράβδοι. Οι διαστάσεις τους είναι συνήθως 5.00 x 2.15. 

 Επισηµαίνουµε ότι απαγορεύεται η χρήση των πλεγµάτων ως κυρίως οπλισµών στις κρίσιµες 

περιοχές δοµικών στοιχείων, µε απαιτήσεις αντισεισμικότητας 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Ο λείος οπλισµός παραδίνεται σε ρολά ή ράβδους. Οι χάλυβες µε νευρώσεις παραδίδονται σε 

ράβδους µέχρι 14 m ή κατόπιν παραγγελίας και σε µμεγαλύτερα µήκη όπως 18m. Σύµφωνα µε 

την απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας του 1995*.  

Απαγορεύεται η πώληση, παραγωγή και κατοχή χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που δεν 

ανταποκρίνεται στις ποιότητες που αναφέραµε στην αρχή του κεφαλαίου.  

Οι χάλυβες όταν διακινούνται πρέπει να συνοδεύονται µε τα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας 

των χαρακτηριστικών τους.  

Τα πιστοποιητικά αυτά οι ελεγχόµενοι υποχρεούνται να επιδείξουν ανά πάσα στιγµή στις 

αρµόδιες αρχές που διενεργούν έλεγχο ποιότητας και πιστότητας των προϊόντων αυτών.     

Πρέπει να επιδεικνύεται µμεγάλη προσοχή στην προμήθεια εισαγομένων προϊόντων καθώς σε 

έγκυρα περιοδικά όπως το Ενημερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ κυκλοφόρησαν άρθρα για εισαγόμενους 

χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.  

 Από την άλλη µεριά η Ελληνική Βιομηχανία Χάλυβα παράγει άριστα προϊόντα, τα οποία 

ελέγχονται από τον ΕΛΟΤ, τη διεύθυνση ΚΕ∆Ε, του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της ΕΒΕΤΑΜ. 

 Η δειγματοληψία του χάλυβα γίνεται στα  Ελληνικά εργοστάσια απ’ ευθείας. 

 Για λόγους αποφυγής απάτης και κυκλοφορίας πλαστών προϊόντων τα εργοστάσια χάλυβα 

εκτυπώνουν σύµβολα αναγνώρισης στις ράβδους του χάλυβα που παράγουν.  

 Επίσης σε οποιονδήποτε παράγει, εισάγει ή πωλεί και γενικά θέτει σε κυκλοφορία χάλυβες 

σκυροδέματος ή εµποδίζει τον έλεγχο αυτών, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από 

άλλες διατάξεις, επιβάλλεται  με την επαρκώς αιτιολογημένη έκθεση πρόστιµο.  

Οι παραβάτες έχουν δικαίωµα ένστασης . 

Κάθε προσκομιζόμενο φορτίο θα συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, που θα 

εκδίδεται από τη βιομηχανία παραγωγής του χάλυβα και θα περιέχει, πλην των οικονομικών - 

φορολογικών στοιχείων (πελάτη,  ποσότητα, τόπο αποστολής κλπ.), τα επόμενα χαρακτηριστικά 

παραγωγής, εγκρίσεως, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών:    

x κατηγορία χαλύβων (π.χ. Β500C)  

x ένδειξη της σήμανσης (χώρας, μονάδας παραγωγής, κατηγορίας χαλύβων)   

 x διαμέτρους ράβδων  

x περιγραφή της μορφής (ράβδοι, ρόλοι, πλέγματα) x αριθμό χυτηρίου (χυτεύσεως) για κάθε επί 

μέρους ποσότητα x αριθμό του Πιστοποιητικού Συμμορφώσεως ή του Πιστοποιητικού Ελέγχου 

του ΕΛΟΤ    

Επί του Δελτίου θα δηλώνεται ότι οι χάλυβες έχουν ελεγχθεί και ευρέθησαν ελεύθεροι 

ραδιενέργειας (ΚΤΧ2008 §3.7).  

Σε κάθε δέμα ράβδων θα υπάρχει αναρτημένη πινακίδα, με τις ενδείξεις παραγωγού, κατηγορίας, 

διαμέτρου, μήκους κλπ. αντίστοιχες του Τεχνικού Δελτίου Παράδοσης. Θα χορηγείται επίσης 

αντίγραφο των Πιστοποιητικών Ελέγχου που εκδίδει ο παραγωγός (mill test certificate).  

Για τους χάλυβες που προέρχονται από χώρα της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ το Πιστοποιητικό 

Συμμόρφωσης θα εκδίδεται είτε από τον ΕΛΟΤ είτε από τον αντίστοιχο Οργανισμό της χώρας 

προέλευσης.  

Για τους χάλυβες που προέρχονται από τρίτες χώρες το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από τον 

ΕΛΟΤ.  

Ανεξαρτήτως της υποχρεωτικής προσκομίσεως των παραπάνω Πιστοποιητικών, η Υπηρεσία 

δικαιούται ανά πάσαν στιγμήν, ιδίως εφ’ όσον κατά την κρίση της εμφανίζεται ανησυχητική 
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ένδειξη ή αμφιβολία, να ελέγξει την προσκομισθείσα ποσότητα, όπως προβλέπεται στον ΚΤΧ-

2008 και, αν δεν ικανοποιηθούν τα σχετικά κριτήρια, να την απορρίψει.  

Η φροντίδα και η δαπάνη των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.    

Οι προβλεπόμενες δοκιμές σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 είναι οι εξής: 

Έλεγχος εφελκυσμού: 

 Προσδιορίζεται η τάση διαρροής, η τάση θραύσης και η μήκυνση στο μέγιστο φορτίο επί του 

αυτού δοκιμίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος διαστάσεων και ανοχών. 

Δοκιμή αναδίπλωσης: 

 Η αναδίπλωση γίνεται με κάμψη των δοκιμίων κατά 180° γύρω από κυλινδρικά στελέχη 

κατάλληλης διαμέτρου. Δεν πρέπει να προκληθεί θραύση του δοκιμίου ή να εμφανισθούν ρωγμές 

στην εφελκυόμενη πλευρά του.         

Έλεγχος χημικής σύνθεσης (για τους συγκολλίσιμους χάλυβες):  

Θεωρείται η συγκολλησιμότητα αυταπόδεικτη αν η χημική σύσταση του κράματος σε C , P , S και 

N δεν υπερβαίνει τις τιμές που δίνονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 και συγχρόνως το ισοδύναμο σε 

άνθρακα δεν υπερβαίνει το 0.53% στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Η  Υπηρεσία  δικαιούται 

να κρίνει τον βαθμό διαβρώσεως, να την ελέγξει εργαστηριακώς κατά την παρ. 4.5.9 και τα 

Σχόλια του ΚΤΧ-2008 και να απορρίψει ή να αρνηθεί την χρήση μιας ποσότητας χαλύβων, αν 

κατά τον χρόνο προσκομίσεως στο εργοτάξιο ή τον χρόνο χρησιμοποιήσεώς τους παρουσιάζουν 

εκτεταμένες δυσμενείς ενδείξεις.           

 Η Υπηρεσία δικαιούται επίσης να απαιτήσει ή/και να προβεί στον έλεγχο του “αναγλύφου” των 

ράβδων. Οι νευρώσεις των ράβδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 

1421 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (KTX-2008 3.1.2). 

Απόθεση - αποθήκευση - διαχείριση  

Κάθε νέα προσκομιζόμενη στο εργοτάξιο ποσότητα θα αποθηκεύεται με τρόπο που θα επιτρέπει 

την διάκριση και την άμεση απομάκρυνσή της, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί ο έλεγχος 

αποδοχής που την αφορά. Ο οπλισμός θα αποτίθεται ή θα αποθηκεύεται πάνω σε στρωτήρες ή σε 

επιφάνεια σκυροδέματος ή άλλη καθαρή επιφάνεια, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του με το 

έδαφος. Κατά την διαχείρισή του πρέπει να αποφεύγονται οι μηχανικές βλάβες (εγκοπές) ή 

πλαστικές παραμορφώσεις , οι θραύσεις συγκολλήσεων των πλεγμάτων, οι ρυπάνσεις που 

βλάπτουν την συνάφεια, οι μειώσεις των διατομών από διάβρωση ή εγκοπή, ή απώλεια της 

δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης των χαλύβων κλπ. 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα, S500( B500C) 
 Το δομικό πλέγμα θα κατασκευάζεται από εγκάρσια και διαμήκη σύρματα από χάλυβα 

και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-02-01-00 ενώ το 
προϊόν από τον σχεδιασμό, την παραγωγή τις δοκιμές, την μεταφορά και την αποθήκευση 

του ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.Χρήση οπλισμού 
παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται απολύτως. 

 
ΛΑΜΕΣ 

Ποιότητα S235JR σύμφωνα με ΕΝ 10025 & 10058 ή ST 37-2 σύμφωνα με DIN 
17100/1017-1 

 

 

ΠΛΑΤΟΣ 

α 

(mm) 

ΠΑΧΟΣ s (mm)  

3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 40 50 
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12 0,28 0,38 0,47 0,57 0,75                   

14 0,33 0,44 0,55 0,66 0,88                   

16 0,38 0,50 0,63 0,75 1,00 1,26                 

20 0,47 0,63 0,79 0,94 1,26 1,57 1,88               

25 0,59 0,79 0,98 1,18 1,57 1,96 2,36 2,75             

30 0,71 0,94 1,18 1,41 1,88 2,36 2,83 3,30 3,77 4,71         

35 0,82 1,10 1,37 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 5,50         

40 0,94 1,26 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 4,40 5,02 6,28 7,85 9,42     

45 1,06 1,41 1,77 2,12 2,82 3,53 4,24 4,95 5,65 7,07 8,83 10,60     

50 1,18 1,58 1,96 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,85 9,81 11,80     

60 1,41 1,88 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 6,59 7,54 9,42 11,80 14,13 18,84   

70 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40 5,50 6,59 7,69 8,79 11,00 13,73 16,50 22,00   

80 1,89 2,51 3,14 3,77 5,02 6,28 7,54 8,79 10,04 12,60 15,70 18,84 25,02   

90 2,12 2,82 3,53 4,24 5,65 7,07 8,48 9,89 11,30 14,13 17,70 21,19 28,26   

100 2,36 3,14 3,93 4,71 6,28 7,85 9,42 10,99 12,60 15,70 19,62 23,60 31,14 39,30 

120 2,83 3,77 4,72 5,65 7,54 9,42 11,30 13,12 15,10 18,84 23,60 28,30 37,68 47,14 

130 3,06 4,08 5,10 6,12 8,16 10,20 12,24 14,22 16,32 20,41 25,51 30,61 40,82 51,02 

140 3,30 4,40 5,50 6,59 8,79 11,00 13,18 15,38 17,60 22,00 27,50 33,00 44,00 55,00 

150 3,53 4,71 5,88 7,06 9,42 11,80 14,13 16,48 18,84 23,60 29,43 35,32 47,20 58,92  

 
 

 

 

 
ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 

 

  Τα υλικά θα είναι σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή του τιμολογίου και θα 

παραλαμβάνονται σε τιμές μονάδος σύμφωνα με το τιμολόγιο. 

 Τα ως άνω υλικά έχουν την ιδιαιτερότητα ότι είναι εξειδικευμένα για τις διαστάσεις τους,  για την 

υφή τους, το χρώμα τους, τις φυσικές τους ιδιότητες, τον τρόπο χρήση τους, την επεξεργασία τους. 

  Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και λόγω της ιδιαιτερότητας τους και  θα 

εκτελείτε μετά από σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας.  

  Τα υλικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες  

Ι) Η πρώτη κατηγορία αφορά τα υλικά που είναι φυσικά τα οποία θα πρέπει να φέρουν ως 

δικαιολογητικά για την προέλευσή τους , επίσης τα λατομία που εξορύσσονται θα πρέπει να 

διαθέτουν την ανάλογη άδεια την οποία και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την παραλαβή του 

προϊόντος. 

 Εάν τα  υλικά είναι εισαγωγής θα πρέπει ο προμηθευτής να ενημερώσει εγκαίρως την Υπηρεσία,  

να αποστείλει πέραν τον σχετικών παραστατικών της εισαγωγής τους και δήγματα ώστε να γίνουν 

οι απαραίτητη έλεγχοι προκειμένου η Υπηρεσία να  κρίνει εάν τα υλικά είναι αναλόγων ιδιοτήτων 

και είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα υποδομή, και εάν επηρεάζει την τελική τιμή 

του προϊόντος.  
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   Όσον αφορά την επεξεργασία που υποβάλλονται τα υλικά  θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή 

στο σχετικό άρθρο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας μετά από σχετική αλληλογραφία.  

ΙΙ) Η δεύτερη κατηγορία αφορά  τα υλικά που είναι τεχνικά παρασκευασμένα, θα είναι σύμφωνα 

με την περιγραφή των τιμολογίων και κατά την παράδοση τους θα φέρουν τα απαραίτητα 

παραστατικά της σειράς παραγωγής τους . Όλα τα υλικά θα είναι καινούρια και σε καλή 

κατάσταση 

ΙΙΙ) η Τρίτη κατηγορία υλικών αφορά υλικά που προέρχονται από την επεξεργασία φυσικών 

υλικών όπως λίθοι τοιχοποιίας πλάκες Καρύστου κ.λ.π., θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή του 

τιμολογίου και θα ενσωματώνεται επιτόπου από την επιτροπή παραλαβής των υλικών δεδομένου 

ότι τα υλικά θα πρέπει να είναι συμβατά με αυτά που αντικαθιστούν.    

   Τα υλικά θα παραδίδονται στον Δήμο με ευθύνη του προμηθευτή. 

 

 
ΟΜΑΔΑ Ε ΜΗΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

   Την μίσθωση μηχανημάτων έργων και του φορτηγού οχήματος  στην οποία συμπεριλαμβάνεται 

και ο χειριστής του ως άνω μηχανήματος καθώς και έναν ανειδίκευτος εργάτης για την εκτέλεση 

βοηθητικών εργασιών που τυχόν απαιτούνται 

Για κάθε όχημα – μηχάνημα έργου θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω παραστατικά προκειμένου 

να λειτουργεί νόμιμα, τα οποία είναι τα εξής:  

15. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου που να του δίνει την δυνατότητα μεταφοράς 

των υλικών.   

16. Αποδεικτικό πληρωμής τελών του τρέχοντος έτους  

17. Αποδεικτικό στοιχείο ότι το μηχάνημα έργου είναι ασφαλισμένο 

18. Άδεια χειριστού μηχανήματος έργου οχήματος που θα πρέπει είναι αντίστοιχης κλάσης  

όπως αυτή προσδιορίζεται από το μηχάνημα έργου.  

19. Αποδεικτικό στοιχείο ότι εργαζόμενος οδηγός του φορτηγού οχήματος είναι ασφαλισμένος 

(ακόμα και εάν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής),  

20. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία. 

21.   Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζονται (πρωτότυπα ή ακριβές 

αντίγραφα ) 

Στην Περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να 

διαθέτει τα ως άνω παραστατικά και να έχει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας . 

  Η ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 305/96 – Π.Δ. 304/00 – Π.Δ. 89/99 – ΚΥΑ 15085/593/2003 – και 

όπως έχουν τροποποιηθεί  ως σήμερα.    

   Η παραλαβή θα γίνει σε ώρες εργασίας του μηχανήματος  από την επιτροπή παραλαβής της 

προμήθειας. Και δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές ο χρόνος μεταφοράς του οχήματος στην θέση 

εργασίας του μηχανήματος, θα τηρηθεί ημερολόγιο και εάν είναι δυνατό παρουσιολόγιο.  

 
  ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

22. Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες 

κοπής δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται.  

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία 

του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών 

θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε 

ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο 

και έγκριση του.   

23. Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου απαιτείται.  
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Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία 

του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών 

θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε 

ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο 

και έγκριση του.   

24. Εργασίες κατασκευής επιχώματος κάτω από πεζοδρόμια. 

  Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό  υλικό λατομείου στις θέσεις 

διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" 

και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με 

βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".    

 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του 

θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους 

έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία 

του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών 

θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε 

ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο 

και έγκριση του.   

25. Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπέδων και στρώσεων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 

μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή 

νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων  κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 

βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί 

τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ζηλότυπους. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες 

με σκυρόδεμα’’. η τοποθέτησή τους σε ευθύγραμμα ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις 

από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου 

των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά 

συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο 

εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά 

m
3
 άμμου. 

Κατασκευή κρασπέδορειθρων, ρείθρων, και στρώσεων από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 

C16/20που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά 

αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο 

κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 

υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. Πρόσμικτα. 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: , η προμήθεια και μεταφορά 

στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και 

απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως υλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 

καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται 

κατά περίπτωση, των κατασκευαστικών αρμών , η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε 
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μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, 

δοκιμών και μετρήσεων. 

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

τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία 

του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών 

θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε 

ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο 

και έγκριση του.   

Η ενισχυμένη στρώση σκυροδέματος που θα κατασκευάζεται στις ζώνες των πεζοδρομίων 

όπου υπάρχει διέλευση λόγο χώρου στάθμευσης και στις διαβάσεις ΑΜΕΑ είναι δυνατόν 

να παραλαμβάνονται σε μέτρα μήκους διότι θα κατασκευάζεται σε όλο το πλάτος του 

πεζοδρομίου. 

26. Εργασίες Κατασκευής πλακοστρώσεων πλακών σκυροδέματος – ακανόνιστων 

πλακών - Λιθοστρώσεων 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες 

έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 

cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από 

αντιολισθητικές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες,  ανάγλυφες με την διαμόρφωση όπου 

το επιτρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου της ζώνης διέλευσης ΑΜΕΑ (αυτό γιατί με την 

παρούσα μελέτη έχει σκοπό την συντήρηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και όχι την 

διαμόρφωση των πεζοδρομίων σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής)  τυποποιημένων 

διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος 

έδρασης, η τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης 

της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση 

ειδικών κοπτικών εργαλείων), η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο 

πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 

οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, 

θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση 

ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 

σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης 

δαπέδων εξωτερικών χώρων με παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται φυσικές 

πλάκες και φυσικοί κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος (από μάρμαρο, 

σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). 
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Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου 

προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN 

EN 1342 για φυσικές πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 

(2)            Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών 

όπου προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και 

DIN EN 1342 για φυσικές πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 

 Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία 

του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών 

θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε 

ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο 

και έγκριση του.   

27. Εργασίες Διαμόρφωσης διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 

 Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος 

έδρασης, η τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης 

της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση 

ειδικών κοπτικών εργαλείων), η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο 

πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς 

οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, 

θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση 

ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 

σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης, την κατασκευή υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, 

τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία 

του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών 

θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία 

συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε 

ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο 

και έγκριση του.   

28. Εργασίες Λιθοδομών θα εκτελούνται σύμφωνα με την ΠΤΠ 03.02.01. 00 

29. Εργασίες κατασκευής τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών και χρωματισμένες με 

μίνιο και ελαιόχρωμα: λόγω του γεγονότος του ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί 

με ακρίβεια το είδος της σιδηράς κατασκευής  η Υπηρεσία δια θέτει το δικαίωμα να 

καθορίζει ανάλογα με την κατασκευή να καθορίζει σύμφωνα με την ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

Όλα τα υλικά θα – Μηχανήματα  θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που θα 

επιβεβαιώνεται η καταλληλότητά τους, και για τις παραγόμενες εργασίες θα γίνονται 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι οι οποίοι θα επιβεβαιώνεται η ποιότητα τους σύμφωνα με τις 

παρούσες προδιαγραφέςτην ποιότητα του υλικού.   

 

Ιωάννινα 26 / 06 / 2018 

Ο Συντάκτης 
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Χριστο/λος  Καπετάνος 

Μηχανικός Τ.Ε. 

Έργων Υποδομής 

 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.... ..........Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με «Προμήθεια υλικών  και 

αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

Α/Α Είδος Υλικών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

  ΟΜΑΔΑ Α ΑΔΡΑΝΗ 

       1  Άμμος λατομείου τόνος (tn) 49,00 
  

 

2 Χαλίκι τόνος (tn) 49,00 
  

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 49,00 
  

4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 98,00 
  

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής  τόνος (tn) 98,00 
  

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 12,00 
  

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 98,00 
  

        
  

       
  ΟΜΑΔΑ Β 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΠΛΑΚΕΣ 

ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

       8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ τεμχ 947,00 
  

 

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 150,00 
  

10 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος 

γκρι 
ΤΕΜΧ 8.387,00 

  

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 713,00 
  

12 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρωματιστές 

και αναγληφες 
ΤΕΜΧ 2.097,00 

  

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm ΤΕΜΧ 50,00 
  

         ΟΜΑΔΑ Γ ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ 

       14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 3.000,00 
  

 15 
Για την προμήθεια ενός κιλού σίδηρου τετράγωνου  μαύρου 

διαφόρων διατομών 
ΧΓΡ. 1.000,00 

  

         ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 
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16 Οπτόπλινθος οξύμαχος κεραμικό διαστάσεων 10Χ20Χ3 ΤΜ 100,00 
  

 

17 

Καλντερίμι λευκό τοπικής προελεύσεως, πλάτους 8 έως 10 

εκ., μήκος από 15 εκ. έως 30 εκ. και πάχος έως 7έως 10εκ. 

Κομένο και άνω οψη του πελεκυμένο και ελαφρώς 

κυλινδραρισμένο 

ΤΜ 100,00 
  

18 

Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου καθαρής διατομής 

16cm x 30cm, με διαμορφωμένη την άνω επιφάνεια 

προκειμένου να γίνει αντιολισθητική και με κομμένη την 

εξωτερική ακμή ( σφήνα 1cmx 1cm). 

ΜΜ 77,00 
  

19 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως 

ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης 

επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

ΤΜ 146,00 
  

20 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως 

Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

επιφανείας 40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων 

( την επιλογή  θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 
  

21 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως 

ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης 

επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

ΤΜ 146,00 
  

       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 
 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.... ..........Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια υλικών  

και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

Α/Α Είδος Υλικών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 
 

         ΟΜΑΔΑ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 

       

22 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως 

Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και επιφάνειας  

40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα 

καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 
  

 

23 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ ακανόνιστων 

πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας άνω 

0,10τ.μ. 

ΤΜ 146,00 
  

24 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ 

Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και επιφανείας  

40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα 

καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 146,00 
  

25 Κόκκινη φυσική πλάκα ινδικής προέλευσης Μ2 146,00 
  

26 

Πλάκες από τεχνητο γρανίτηκατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους μέσου πάχους 10mm, διαστάσεων και χρωματισμού 

επιλογής της υπηρεσίας. 

ΜΜ 146,00 
  

27 Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μάρμαρου (λίθου κοτρώνι) περιοχής ΜΜ 77,00 
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Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , 

η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - 

βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 

28 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μαρμάρου (τσινή) περιοχής 

Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , 

η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - 

βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 77,00 
  

29 

Γρανιτένια κράσπεδα  μασίφ γρανίτη περιοχής Ιωαννίνων 

διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική 

επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - 

χτενίσματος ή πελεκήματος . 

ΜΜ 77,00 
  

30 
Πέτρες χτισίματος Λευκή, κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 

εκτ. 
ΚΜ 10,00 

  

31 
Πέτρες χτισίματος Γκρί Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω 

των 10 εκτ. 
ΚΜ 10,00 

  

32 
Πέτρες χτισίματος Μαύρη Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος 

άνω των 10 εκτ. 
ΚΜ 10,00 

  

33 Βότσαλο χοντρό κόκκινο ΤΟΝΟΣ 5,00 
  

34 Βότσαλο χοντρό Πράσινο ΤΟΝΟΣ 5,00 
  

35 Βότσαλο χοντρό Άσπρο ΤΟΝΟΣ 5,00 
  

36 Βότσαλο λεπτό  ΤΟΝΟΣ 25,00 
  

37 Πλάκες Βότσαλου διαστάσεων 40Χ40  πάχους από 2,5 έως 3εκτ ΤΜ 146,00 
  

38 
Φιλέτο Μαρμάρου όπου το χρώμα το σχήμα οι διαστάσεις θα 

καθορίζονται σύμφωνα από τις ανάγκες της υπηρεσίας 
τμ 50,00 

  

39 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 

0.06Χ0.26Χ1,00 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς 

κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 

κ.λ.π., 

ΜΜ 100,00 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΑΜΑΔΑΣ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 
 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.... ..........Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια υλικών  

και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.»καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

Α/Α Είδος Μισθώσεων 

Μονάδα 

Μέτρηση

ς 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

       ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 
 

         ΟΜΑΔΑ Ε ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

       
40 

Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp 

περίπου. 
Ώρα 150,00 

  

 

41 
Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp 

περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους και πάνω. 
Ώρα 150,00 

  

42 
Μισθωση μικρου οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το 

βάρος συμπίεσης 2,5 ton. 
Ώρα 80,00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΑΜΑΔΑΣ Δ ΠΛΑΚΩΝ - ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
  

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
  

Α/Α Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 

Ενδεικτική 

Δαπάνη 

          ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

       

43 

 Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων 

και εκσκαφών.Εργασίες κοπής δένδρων. Εργασίες 

καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται 

τμ 1.165,95 
  

 

44 
 Εργασίες υποβιβασμού ή ανιψοσης φρεατίων, επί του 

πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 
τεμχ 146,00 

  

45 Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο. τμ 2.912,32 
  

46 
 Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - 

κρασπεδων και στρώσεων από πλισμένο σκυρόδεμα.  

μέτρα 

μήκους 
1.019,00 

  

47 Κατασκευή πλακοστρώσεων παντός τύπου τμ 2.912,32 
  

48 
Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και 

νησίδες 
τεμχ 29,00 

  

49 

Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 

1/2 των 150 kg τσιμέντου,  ιας όψεος, 

συμπεριλαμβανομένου οποιαδύποτε διαμορφωσης και 

επεξεραγασιίας της όψεως των ακμών    

m3 87,00 
  

50 
Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 

των 150 kg τσιμέντου 
m3 58,00 

  

51 
Εργασιες κατασκευής τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών 

και χρωματισμένες με μηνιο και ελαιώχρωμα. 
ΧΓΡ. 1.000,00 

  

52 

Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης, με λίθους 

λατομείου και τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1 m3 άμμου 

προς 650 kg τσιμέντου, πάχους 0,30 έως 0,35 m και 

αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα της αυτήςσύνθεσης.  

 

τμ 200,00 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  

        

Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.... ..........Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια υλικών  

και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

 

Α/Α Είδος Μισθώσεων 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

Μερική 

Δαπάνη 
Ενδεικτική Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 

       Δαπάνης Υλικών - Μισθώσεων 
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Δαπάνη Εργασιών 
 

Σύνολο Δαπάνης  
 

ΦΠΑ 24,00% 
 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………… € ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ …………….. € 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …. , ….% ΠΟΣΟΣΤΟ  ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΡΓΑΣΙΑΣ …. , ….% 

 

 

Οι τιμές να μην συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% 

Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  και ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική 

μου. 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και με τις τιμές 

της προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Ιωάννινα … / … / 2017 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

… 

 

 

…………………………….. 

 

 

 

 

Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..……………………………………………………..  

με έδρα τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.............. 

Τ.Κ. .........................Τηλ. .................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  ««Προμήθεια υλικών  

και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.»καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

 

Α/Α Είδος Υλικών 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Μονάδος 
Τιμή Μονάδος (ολογράφως)  

1 2 3 5 6 

  ΟΜΑΔΑ Α 

     1  Άμμος λατομείου τόνος (tn) 
  

2 Χαλίκι τόνος (tn) 
  

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι τόνος (tn) 
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4 Θραυστό υλικό 3Α Α΄ ποιότητας τόνος (tn) 
  

5 Θραυστό υλικό 3Α προδιαλογής  τόνος (tn) 
  

6 Άμμος Διπλής θραύσης τόνος (tn) 
  

7 Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) τόνος (tn) 
  

  ΟΜΑΔΑ Β 

     8 Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ τεμχ 
  

9 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. κ.μ. 
  

10 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm χρώματος 

γκρι 
ΤΕΜΧ 

  

11 Προκατασκευασμένα κράσπεδα ΤΕΜΧ 
  

12 
Πλάκες από Σκυρόδεμα Διαστάσεων 40x40cm 

χρωματιστές και αναγληφες 
ΤΕΜΧ 

  

13 Πλάκες χρώματος λευκού διαστάσεων 50x50 cm ΤΕΜΧ 
  

  ΟΜΑΔΑ Γ 

14 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΧΙΛΓΡ 
  

15 
Για την προμήθεια ενός κιλού σίδηρου τετράγωνου  

μαύρου διαφόρων διατομών 
ΧΓΡ. 

  

  ΟΜΑΔΑ Δ 

16 Οπτόπλινθος οξύμαχος κεραμικό διαστάσεων 10Χ20Χ3 ΤΜ 
  

17 

Καλντερίμι λευκό τοπικής προελεύσεως, πλάτους 8 έως 

10 εκ., μήκος από 15 εκ. έως 30 εκ. και πάχος έως 7έως 

10εκ. Κομένο και άνω οψη του πελεκυμένο και ελαφρώς 

κυλινδραρισμένο 

ΤΜ 
  

18 

Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου καθαρής 

διατομής 16cm x 30cm, με διαμορφωμένη την άνω 

επιφάνεια προκειμένου να γίνει αντιολισθητική και με 

κομμένη την εξωτερική ακμή ( σφήνα 1cmx 1cm). 

ΜΜ 
  

19 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως 

ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

ΤΜ 
  

20 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως 

Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

επιφανείας 40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων 

διαστάσεων ( την επιλογή  θα καθορίζεται σύμφωνα με 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 

ΤΜ 
  

21 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως 

ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 

ΤΜ 
  

 

Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.... ..........Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με «Προμήθεια υλικών  και 

αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

Α/Α Είδος Υλικών Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδος 
Τιμή Μονάδος (ολογράφως) 

1 2 4 5 6 

  ΟΜΑΔΑ 
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22 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως Τετραγωνισμένων 

πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και επιφάνειας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και 

άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας) 

ΤΜ 
  

23 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ ακανόνιστων πάχους κατ' 

ελάχιστον άνω 3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 
ΤΜ 

  

24 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ Τετραγωνισμένων πάχους 

κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και επιφανείας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων 

διαστάσεων ( την επιλογή θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας) 

ΤΜ 
  

25 Κόκκινη φυσική πλάκα ινδικής προέλευσης Μ2 
  

26 
Πλάκες από τεχνητο γρανίτηκατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
μέσου πάχους 10mm, διαστάσεων και χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας. 

ΜΜ 
  

27 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μάρμαρου (λίθου κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων 

διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα 
είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή 

πελεκήματος . 

ΜΜ 
  

28 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μαρμάρου (τσινή) περιοχής Ιωαννίνων 

διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα 
είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή 

πελεκήματος . 

ΜΜ 
  

29 
Γρανιτένια κράσπεδα  μασίφ γρανίτη περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 
εκτ μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - 

μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 
ΜΜ 

  

30 Πέτρες χτισίματος Λευκή, κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. ΚΜ 
  

31 Πέτρες χτισίματος Γκρί Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. ΚΜ 
  

32 
Πέτρες χτισίματος Μαύρη Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 
εκτ. 

ΚΜ 
  

33 Βότσαλο χοντρό κόκκινο ΤΟΝΟΣ 
  

34 Βότσαλο χοντρό Πράσινο ΤΟΝΟΣ 
  

35 Βότσαλο χοντρό Άσπρο ΤΟΝΟΣ 
  

36 Βότσαλο λεπτό  ΤΟΝΟΣ 
  

37 Πλάκες Βότσαλου διαστάσεων 40Χ40  πάχους από 2,5 έως 3εκτ ΤΜ 
  

38 
Φιλέτο Μαρμάρου όπου το χρώμα το σχήμα οι διαστάσεις θα καθορίζονται 

σύμφωνα από τις ανάγκες της υπηρεσίας 
τμ 

  

39 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.06Χ0.26Χ1,00 μ. με 
απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων 

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., 
ΜΜ 

  

 

Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.... ..........Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια υλικών  

και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του 

Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης . 

 

Α/Α Είδος Μισθώσεων 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή 

Μονάδος 
Τιμή Μονάδος (ολογράφως) 

1 2 3 5 6 

       ΟΜΑΔΑ Ε 

     
40 

Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp 

περίπου. 
Ώρα 
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41 
Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου 

και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους και πάνω. 
Ώρα 

  

42 
Μίσθωση μικρού οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος 

συμπίεσης 2,5 ton. 
Ώρα 

  

  ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

     

43 

 Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και 

εκσκαφών. Εργασίες κοπής δένδρων. Εργασίες καθαίρεσης  

πινακίδων όπου απαιτείται 

τμ 
  

44 
 Εργασίες υποβιβασμού ή ανύψωσης φρεατίων, επί του 

πεζοδρομίου όπου απαιτείται. 
τεμχ 

  

45 Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο. τμ 
  

46 
 Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - 

κρασπεδων και στρώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

μέτρα 

μήκους   

47 Κατασκευή πλακοστρώσεων παντός τύπου τμ 
  

48 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες τεμχ 
  

49 

Λιθοδομές αναδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 

150 kg τσιμέντου, μιας όψεως, συμπεριλαμβανομένου 

οποιοδήποτε διαμόρφωσης και επεξεργασίας της όψεως των 

ακμών    

m3 
  

50 
Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 

150 kg τσιμέντου 
m3 

  

51 
Εργασιες κατασκευής τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών και 

χρωματισμένες με μίνιο και ελαιόχρωμα. 
ΧΓΡ. 

  

52 

Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης, με λίθους λατομείου 

και τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1 m3 άμμου προς 650 kg 

τσιμέντου, πάχους 0,30 έως 0,35 m και αρμολόγηση με 

τσιμεντοκονίαμα της αυτής σύνθεσης.  

 

τμ 
  

Οι τιμές να μην συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.  Η επιβάρυνση  παρακράτησης φόρου 4%  και 

ΤΑΔΚΥ 2% για την προμήθεια αγαθών είναι δική μου. 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προμήθεια των παραπάνω υλικών θα γίνεται  καθ’ όλη την διάρκεια του 

έτους και με τις τιμές της προσφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Ιωάννινα … / … / 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Του …………………………………………..…………………………………………με έδρα 

τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ.... ..........Τ.Κ. .........................Τηλ. 

.................................Fax........................  email :  

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια υλικών  

και αντικατάσταση φθαρμένων ή / και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους χώρους.» καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες προδιαγραφές όπως αυτές 

προσδιορίζονται στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης  Μελέτης . 
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Η
 

Σ
Υ

Μ
Μ

Ο
Ρ

Φ
Ω

Σ
Η

 

 
ΟΜΑΔΑ Α   

1 Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620   ( μέγεθος κόσκινου  0/4) ΝΑΙ  

2 Χαλίκι, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ( μέγεθος κόσκινου  16/31,5) ΝΑΙ  

3 Ψηφίδα, γαρμπίλι, ( μέγεθος κόσκινου  8/16)  ΝΑΙ  

4 

Θραυστό υλικό 3
Α
 Α΄ ποιότητας (Ασυμπίεστο Υλικό από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 

τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά" για 

την κατασκευή στρώσης πάχους 0,10μ υπόβασης Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 

Κατηγορίας Ε4). 

ΝΑΙ 

 

5 Θραυστό υλικό 3
Α
 προδιαλογής  (Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1έως Ε4 ) . ΝΑΙ  

6 
Άμμος Διπλής θραύσης, Άμμος λατομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ( μέγεθος 

κόσκινου  0/4) 
ΝΑΙ 

 

7 
Σκύρα οδοστρωσίας (μακανταν) (κροκάλα δηλ. Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 

200 mm). 
ΝΑΙ 

 

 
ΟΜΑΔΑ Β   

8 

Τσιμέντο γκρι σε σακκους 40,00 χιλγρ Τσιμέντα: τσιμέντο κοινό σε σάκους των 40 κιλών αρίστης 

ποιότητας που να φέρει βεβαίωση ποιότητας (CEΜ IΙ/B(P-W) 42,5N ))   και την σήμανση CE (απο τον 

ΕΛΟΤ Κοινοποιημένο φορέα στην Ευρωπαική ένωση 0365), να είναι πρόσφατης παραγωγής και να 

φέρουν καταφανή τα σήματα του εργοστασίου παραγωγής, επίσης να μην περιέχει όγκους ή βώλους από 

τσιμέντο που σκληρύνθηκε. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να 

ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  Όλα τα είδη θα φέρουν τη 

σήμανση CE, θα πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των ισχυουσών Εθνικών Προδιαγραφών (ή των 

αντιστοίχων Ευρωπαϊκών) και θα έχουν άριστη συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται.  Τα 

εργοστάσια παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά 

ISO 9001. Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των προϊόντων σύμφωνα με τις 

παρακάτω περιγραφές, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. Σε 

περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον 

ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί  την 

διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.  

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Η συμμετοχή 

στον σχετικό διαγωνισμό και μόνο αποτελεί ρητή αποδοχή των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών των 

προϊόντων. Ο φάκελος της τεχνικής  προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, τεχνικά 

φυλλάδια και ό,τι άλλο απαιτείται, που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες τεχνικές  

απαιτήσεις  

ΝΑΙ 

 

 

Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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9 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού  Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος. Ο προμηθευτής οφείλει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO 

στον τομέα παραγωγής σκυροδέματος. Τα υλικά του σκυροδέματος δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το 

νερό και τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στις 

επόμενες παραγράφους. 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

- ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

- C16/20 

- Κατηγορία σκυροδέματος :C16/20  

- Κατηγορία κάθισης : S2  

- Μέγιστη διάσταση αδρανών: 1'' 

- Λόγος Ν/Τ(συνολικό νερό) : 0,70  

- Λόγος Ν/Τ ( ελεύθερο νερό) : 0,64  

- Α : Όγκος τσιμέντου/m3 : 87 

- Ειδικό βάρος τσιμέντου: 3,12  

- Β: Όγκος ενεργού νερού /m3 : 172,  

- Ειδικό βάρος νερού : 1,00 

- Α:Όγκος τσιμέντου /m3 :87 

- Ειδικό βάρος τσιμέντου:3,12 

- Β: Όγκος ενεργού νερού/m3 :172 

- Ειδικό βάρος νερού :1,00 

A/A ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟ 

ΒΑΡΟΣ 

Αναλογία υλικών ανά κυβικό 

μέτρο σκυροδέματος (Kgr/m3) Συνολικό βάρος 

σκυροδέματος 

C16/20 (Kgr/m3) 

1 2 3 4 

1 Τσιμέντο 3,12 270,00 

2 Νερό 1,00 189,00 

3 Σκύρα (20675) 2,69 389,00 

2.353,00 

4 Γαρμπίλι(20676) 2,67 347,00 

5 Άμμος 2,59 748,00 

6 
Άμμος 

ποταμίσια(20678) 
2,58 410,00 

Συνολικό βάρος αδρανών ανά κυβικό μέτρο 1.894,00 
 

ΝΑΙ 

 

10 

Πλάκες χρώματος γκρι αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  3,50 έως 4,00 

cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, στην 

κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ.   
ΝΑΙ 

 

11 

Προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και 

ύψους 0,25 έως 0,30 m, και μήκος 1,00 μ, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων 

κ.λ.π., κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 

όμβριων καταστρώματος οδών υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’ 

ΝΑΙ 

 

12 

Πλάκες διαφόρων χρωμάτων αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 40x40 cm. Πάχους  3,50 

έως 4,00 cm, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, 

στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ανάγλυφες για την κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ.   

 

ΝΑΙ 

 

13 

Πλάκες χρώματος λευκού αντιολισθητικές, τυποποιημένων , διαστάσεων 50x50 cm. Πάχους  5,00 cm, 

από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 , για την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

 
ΝΑΙ 
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Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΟΜΑΔΑ Γ   

14 

Το δομικό πλέγμα θα κατασκευάζεται από εγκάρσια και διαμήκη σύρματα από χάλυβα και θα 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-02-01-00 ενώ το προϊόν από τον 

σχεδιασμό, την παραγωγή τις δοκιμές, την μεταφορά και την αποθήκευση του ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.Χρήση οπλισμού παλαιού ή εκ κατεδαφίσεως, απαγορεύεται 

απολύτως. 

 

ΝΑΙ 

 

15 Ποιότητα S235JR σύμφωνα με ΕΝ 10025 & 10058 ή ST 37-2 σύμφωνα με DIN 17100 / 1017-1. ΝΑΙ  

 
ΟΜΑΔΑ Δ   

16 Οπτόπλινθος οξύμαχος κεραμικό διαστάσεων 10Χ20Χ3 ΝΑΙ  

17 
Καλντερίμι λευκό τοπικής προελεύσεως, πλάτους 8 έως 10 εκ., μήκος από 15 εκ. έως 30 εκ. και πάχος 

έως 7έως 10εκ. Κομένο και άνω οψη του πελεκυμένο και ελαφρώς κυλινδραρισμένο 
ΝΑΙ 

 

18 

Λίθινα κράσπεδα εκ σκληρού μαρμάρου καθαρής διατομής 16cm x 30cm, με διαμορφωμένη την άνω 

επιφάνεια προκειμένου να γίνει αντιολισθητική και με κομμένη την εξωτερική ακμή ( σφήνα 1cmx 

1cm). 
ΝΑΙ 

 

19 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 

3εκτ και ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 
ΝΑΙ 

 

20 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων τοπικής προελεύσεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον 

άνω 3εκτ και επιφανείας 40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή  θα καθορίζεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 
ΝΑΙ 

 

21 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ 

και ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 
ΝΑΙ 

 

22 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Ελευθερουπόλεως Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 

3εκτ και επιφάνειας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα καθορίζεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 
ΝΑΙ 

 

23 
Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ ακανόνιστων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ και 

ελάχιστης επιφάνειας άνω 0,10τ.μ. 
ΝΑΙ 

 

24 

Πλάκες για την επίστρωση δαπέδων Κόκκινη ή ροζέ Τετραγωνισμένων πάχους κατ' ελάχιστον άνω 3εκτ 

και επιφανείας  40Χ40εκτ και 15Χ40εκ ή και άλλων διαστάσεων ( την επιλογή θα καθορίζεται σύμφωνα 

με τις ανάγκες της Υπηρεσίας) 
ΝΑΙ 

 

25 Κόκκινη φυσική πλάκα ινδικής προέλευσης ΝΑΙ  

26 
Πλάκες από τεχνητο γρανίτηκατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μέσου πάχους 10mm, 

διαστάσεων και χρωματισμού επιλογής της υπηρεσίας. 
ΝΑΙ 

 

27 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μάρμαρου (λίθου κοτρώνι) περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ 

μήκους όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - 

βελονιού - χτενίσματος ή πελεκήματος . 
ΝΑΙ 

 

28 

Λίθινα κράσπεδα  εκ' σκληρού μαρμάρου (τσινή) περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους 

όχι μικρότερη των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - 

χτενίσματος ή πελεκήματος . 
ΝΑΙ 
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Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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29 

Γρανιτένια κράσπεδα  μασίφ γρανίτη περιοχής Ιωαννίνων διαστάσεων 16Χ30 εκτ μήκους όχι μικρότερη 

των 0,70μ , η τελική επιφάνεια θα είναι λαξευμένη - μορφωμένη δια γλυφής - βελονιού - χτενίσματος ή 

πελεκήματος . 
ΝΑΙ 

 

30 Πέτρες χτισίματος Λευκή, κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. ΝΑΙ  

31 Πέτρες χτισίματος Γκρί Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. ΝΑΙ  

32 Πέτρες χτισίματος Μαύρη Αλβανίας κομμένη με ελάχιστο πάχος άνω των 10 εκτ. ΝΑΙ  

33 Βότσαλο χοντρό κόκκινο ΝΑΙ  

34 Βότσαλο χοντρό Πράσινο ΝΑΙ  

35 Βότσαλο χοντρό Άσπρο ΝΑΙ  

36 Βότσαλο λεπτό  ΝΑΙ  

37 Πλάκες Βότσαλου διαστάσεων 40Χ40  πάχους από 2,5 έως 3εκτ ΝΑΙ  

38 
Φιλέτο Μαρμάρου όπου το χρώμα το σχήμα οι διαστάσεις θα καθορίζονται σύμφωνα από τις ανάγκες 

της υπηρεσίας 
ΝΑΙ 

 

39 
Κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.06Χ0.26Χ1,00 μ. με απότμηση, σύμφωνα με 

τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., 
ΝΑΙ 

 

 
ΟΜΑΔΑ Ε   

40 

Μίσθωση Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB) με ισχύ 100 hp περίπου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως μηχάνημα 

έργου θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω παραστατικά προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα, τα οποία 

είναι τα εξής:  

30. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου που να του δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των 

υλικών.   

31. Αποδεικτικό πληρωμής τελών του τρέχοντος έτους  

32. Αποδεικτικό στοιχείο ότι το μηχάνημα έργου είναι ασφαλισμένο 

33. Άδεια χειριστού μηχανήματος έργου οχήματος που θα πρέπει είναι αντίστοιχης κλάσης  όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το μηχάνημα έργου.  

34. Αποδεικτικό στοιχείο ότι εργαζόμενος οδηγός του φορτηγού οχήματος είναι ασφαλισμένος 

(ακόμα και εάν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής),  

35. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία. 

36.   Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζονται (πρωτότυπα ή ακριβές αντίγραφα ) 

Στην Περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει τα 

ως άνω παραστατικά και να έχει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας . 

ΝΑΙ 
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  Η ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 305/96 – Π.Δ. 304/00 – Π.Δ. 89/99 – ΚΥΑ 15085/593/2003 – και όπως 

έχουν τροποποιηθεί  ως σήμερα.    
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Μίσθωση φορτηγού με ανατροπή, με ισχύς από 400 hp περίπου και ωφέλιμο βάρος φορτίου 18 τόνους 

και πάνω, , όχημα  θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω παραστατικά προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα, 

τα οποία είναι τα εξής:  

8. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου που να του δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των 

υλικών.   

9. Αποδεικτικό πληρωμής τελών του τρέχοντος έτους  

10. Αποδεικτικό στοιχείο ότι το μηχάνημα έργου είναι ασφαλισμένο 

11. Άδεια χειριστού μηχανήματος έργου οχήματος που θα πρέπει είναι αντίστοιχης κλάσης  όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το μηχάνημα έργου.  

12. Αποδεικτικό στοιχείο ότι εργαζόμενος οδηγός του φορτηγού οχήματος είναι ασφαλισμένος 

(ακόμα και εάν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής),  

13. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία. 

14.   Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζονται (πρωτότυπα ή ακριβές αντίγραφα ) 

Στην Περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει τα ως 

άνω παραστατικά και να έχει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας . 

  Η ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 305/96 – Π.Δ. 304/00 – Π.Δ. 89/99 – ΚΥΑ 15085/593/2003 – και όπως 

έχουν τροποποιηθεί  ως σήμερα.    

 

ΝΑΙ 

 

42 

Μίσθωση μικροί οδοστρωτήρα ισχύος 24 KW (33IP) το βάρος συμπίεσης 2,5 ton. , το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως μηχάνημα έργου θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω παραστατικά προκειμένου να 

λειτουργεί νόμιμα, τα οποία είναι τα εξής:  

8. Άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου που να του δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των 

υλικών.   

9. Αποδεικτικό πληρωμής τελών του τρέχοντος έτους  

10. Αποδεικτικό στοιχείο ότι το μηχάνημα έργου είναι ασφαλισμένο 

11. Άδεια χειριστού μηχανήματος έργου οχήματος που θα πρέπει είναι αντίστοιχης κλάσης  όπως 

αυτή προσδιορίζεται από το μηχάνημα έργου.  

12. Αποδεικτικό στοιχείο ότι εργαζόμενος οδηγός του φορτηγού οχήματος είναι ασφαλισμένος 

ΝΑΙ 
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(ακόμα και εάν είναι ο ίδιος ο προμηθευτής),  

13. Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικά ταμεία. 

14.   Τα παραπάνω παραστατικά θα πρέπει να προσκομίζονται (πρωτότυπα ή ακριβές αντίγραφα ) 

Στην Περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει τα 

ως άνω παραστατικά και να έχει την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας . 

  Η ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ. 305/96 – Π.Δ. 304/00 – Π.Δ. 89/99 – ΚΥΑ 15085/593/2003 – και όπως 

έχουν τροποποιηθεί  ως σήμερα.    

 

 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ   

43 

Εργασίες καθαίρεσης των υπαρχόντων πλακοστρώσεων και εκσκαφών. Εργασίες κοπής δένδρων. 

Εργασίες καθαίρεσης  πινακίδων όπου απαιτείται Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που 

θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την 

παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην 

εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και 

διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο 

εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

ΝΑΙ 
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 Εργασίες υποβιβασμού ή ανιψοσης φρεατίων, επί του πεζοδρομίου όπου απαιτείται.. Οι εργασίες θα 

γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου (οποιασδήποτε 

μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας 

(τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια 

των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε 

ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

ΝΑΙ 

 

45 

Εργασίες κατασκευής επιχωμάτων κάτω από πεζοδρόμιο.  Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο 

θραυστό  υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης 

έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης 

πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά 

κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). Εκτέλεση των 

εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".    Στην τιμή μονάδος 

περιλαμβάνονται η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό 

εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου 

(οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από ενημέρωση 

της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που απαιτούνται 

για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΝΑΙ 
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Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και 

έγκριση του.   
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Εργασίες  Κατασκευή  ρείθρων - κρασπεδόρειθρων - κρασπεδων και στρώσεων από πλισμένο σκυρόδεμα. 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 

m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, 

ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, 

κόμβων  κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, 

αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ζηλότυπους. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος οδών 

υπενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. η τοποθέτησή τους σε ευθύγραμμα ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις 

από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με 

λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m
3
 άμμου., Κατασκευή κρασπέδορειθρων, ρείθρων, και 

στρώσεων από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό 

συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων 

μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. Πρόσμικτα., Στις τιμές μονάδας 

των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: , η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 

σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος, η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος 

των εργασιών των πάσης φύσεως υλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 

καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση, των κατασκευαστικών 

αρμών , η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 

σκλήρυνσή του, η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων. Οι εργασίες θα εκτελούνται 

σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:01-01-01-

00:Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος, 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος , 01-

01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος , 01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος, 01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος , 01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών 

από σκυρόδεμα (τύποι), 01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 

επιχρισμάτων,Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από 

ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες που 

απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή παρακολούθησης για 

έλεγχο και έγκριση του.   

Η ενισχυμένη στρώση σκυροδέματος που θα κατασκευάζεται στις ζώνες των πεζοδρομίων όπου υπάρχει 

διέλευση λόγο χώρου στάθμευσης και στις διαβάσεις ΑΜΕΑ είναι δυνατόν να παραλαμβάνονται σε 

μέτρα μήκους διότι θα κατασκευάζεται σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. 

ΝΑΙ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Κατασκευή πλακοστρώσεων παντός τύπου, Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων 

υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 

διαστάσεων 40x40 cm. 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθητικές 

πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες,  ανάγλυφες με την διαμόρφωση όπου το επιτρέπει το πλάτος του 

πεζοδρομίου της ζώνης διέλευσης ΑΜΕΑ (αυτό γιατί με την παρούσα μελέτη έχει σκοπό την 

συντήρηση των υπαρχόντων πεζοδρομίων και όχι την διαμόρφωση των πεζοδρομίων σύμφωνα με την 

πράξη εφαρμογής)  τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, η 

τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για 

την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), η 

αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας 

επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 

πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται 

επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 

σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων 

εξωτερικών χώρων με παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιμοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί 

κυβόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήματος (από μάρμαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). 

Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται 

κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές 

πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 

 Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται 

κυκλοφορία οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές 

πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 

Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του αναδόχου 

(οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά από 

ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και εργασίες 

που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην επιτροπή 

παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

 

ΝΑΙ 
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Παράρτημα Γ: ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΩΡΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ&ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΡΓΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ 

 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια υλικών  και αντικατάσταση φθαρμένων ή 

/ και κατεστραμμένων σε  πλατείες και κοινοχρήστους 

χώρους.» 

 ΘΕΣΗ: Δήμος Ιωαννιτών, ΔΕ Ιωαννίνων 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

Δήμος Ιωανίνων  

 ΧΡΗΜΑΤΩΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α.02.30.7135.006  

(ΚΑΠ  επενδυτικών δαπανών) 

 ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.999,98 € 

 ΑΡΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 48 /  2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες. Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης 

ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, η 

τοποθέτηση των πλακών κατά την υπάρχουσα διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για 

την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), η 

αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας 

επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 

πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ, συμπεριλαμβάνεται 

επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την 

σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης, την κατασκευή υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και 

μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτηση των ειδικών 

τεμαχίων.Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο στην εταιρία του 

αναδόχου (οποιασδήποτε μορφής και εάν έχει αυτή). Για την παραλαβή των εργασιών θα γίνεται μετά 

από ενημέρωση της Υπηρεσίας (τουλάχιστον 24 ωρών). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται και 

εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια των ομόρων και διερχομένων οχημάτων και πεζών 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα τηρείτε ημερολόγιο εργασιών το οποίο θα κατατίθεται στην 

επιτροπή παρακολούθησης για έλεγχο και έγκριση του.   

ΝΑΙ 

 

49 

Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου,  ιας όψεος, 

εκτελούνται σύμφωνα με την ΠΤΠ 03.02.01. 00συμπεριλαμβανομένου οποιαδύποτε διαμορφωσης και 

επεξεραγασιίας της όψεως των ακμών    
ΝΑΙ 

 

50 
Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου εκτελούνται σύμφωνα 

με την ΠΤΠ 03.02.01. 00 
ΝΑΙ 

 

51 

Εργασιες κατασκευής τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών και χρωματισμένες με μηνιο και ελαιώχρωμα. 

λόγω του γεγονότος του ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια το είδος της σιδηράς 

κατασκευής  η Υπηρεσία δια θέτει το δικαίωμα να καθορίζει ανάλογα με την κατασκευή να καθορίζει 

σύμφωνα με την ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές την ποιότητα του υλικού.   

ΝΑΙ 

 

52 

Κατασκευή αρμολογημένης λιθόστρωσης, με λίθους λατομείου και τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1 m3 

άμμου προς 650 kg τσιμέντου, πάχους 0,30 έως 0,35 m και αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα της 

αυτήςσύνθεσης.  

 

ΝΑΙ 

 

 

  Όλα τα υλικά θα – Μηχανήματα  θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που θα 

επιβεβαιώνεται η καταλληλότητά τους, και για τις παραγόμενες εργασίες θα γίνονται 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι οι οποίοι θα επιβεβαιώνεται η ποιότητα τους σύμφωνα με τις παρούσες 

προδιαγραφές. 

  

 ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
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Για οποιονδήποτε έλεγχο της ποιότητας των υλικών των παραγόμενων εργασιών όπως 

προβλέπεται από τις προδιαγραφές καθώς και όσων κρίνει απαραίτητο η Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής,  η δαπάνη θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

Ιωάννινα … / … / 2018 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό 56233/15052 – 04/10/2018) 

 

 
1. Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας, η οποία για τον σκοπό αυτό 
θα ορίσει αρμόδιο υπάλληλό της για την παρακολούθηση της σύμβασης και την πιστοποίηση των 
προμηθειών και εργασιών, ο οποίος εγγράφως θα ενημερώνει την επιτροπή παραλαβής, 
παραδίδοντάς της και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (π.χ. επιμετρήσεις κλπ). 

2. Τα υλικά θα παραλαμβάνονται σε μονάδες όπως φαίνεται στο τιμολόγιο μελέτης, καθώς και από 
τα απαραίτητα παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν τόσο την ποσότητα (ζυγολόγια , 
παραστατικά δελτίου αποστολής κλπ),  την ποιότητα των υλικών σύμφωνα με τις πρότυπες 
προδιαγραφές για την ενσωμάτωση τους στην παραγωγή της συγκεκριμένης εργασίας για την 
οποία προμηθεύονται τα υλικά.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει δοκιμές 
προκειμένου να διαπιστώσει ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με την παρούσα μελέτη.  

3. Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται επιτόπου των σημείων στα οποία θα 
χρησιμοποιούνται και θα γίνονται εργασίες, κατόπιν συνεννοήσεως της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου - Τμήμα Συντήρησης Έργων & 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία έχει και την ευθύνη επίβλεψης και 
υλοποίησης της προμήθειας και σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν 
ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός του συμβατικού χρόνου και στο σύνολο των υπό προμήθεια.  

4. Η σύμβαση που θα υπογραφεί συνιστά σύμβαση προμηθειών δεδομένου ότι η εκτιμώμενη 
αξία των υπό προμήθεια υλικών είναι μεγαλύτερη και θα περιλαμβάνει και εργασίες 
τοποθέτησης και εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ. 8 του Ν. 4412/2016.  
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