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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    

 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει βάση της 

υπ’ αρ: 766/02.08.2018 απόφασης της,  συνοπτικό διαγωνισμό  για την επιλογή αναδόχου  παροχής 
υπηρεσιών: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» με προϋπολογισμό: 74.393,80 € (με ΦΠΑ 24%). 

 

1. Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στις ιστοσελίδες 

http://www.pekavalas.eu/ και http://www.pamth.gov.gr της αναθέτουσας αρχής. Πληροφορίες 

μπορούν να λαμβάνονται από την Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στα 
τηλέφωνα 2510291311, ΦΑΞ επικοινωνίας 2510291377, e-mail: dte.kavalas@pamth.gov.gr. 

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, ημέρα 
04.09.2018 και ώρα 10:00 . Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο γραφείο 319,  της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20.   

3. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ακέραιη μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση 
της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

4. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης   μέχρι το ποσό της εγκεκριμένης πίστωσης 
των 74.400,00 €, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016.  

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς: 

Α.  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης 

μηχανημάτων έργου και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                       

   Καβάλα  , 10 Αυγούστου 2018     

   Αρ.  Πρωτ.:  02/5183  

 

ΑΔΑ: ΨΒΑΝ7ΛΒ-ΘΒΛ





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 δημόσιων 

συμβάσεων.  

 

Β. Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 

κοινοπραξία). 

 

6. Διάρκεια σύμβασης: Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την 
υπογραφή της. 

7. Οι υπηρεσίες αφορούν στην στοιχειώδη συντήρηση και λειτουργία του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου της Π.Ε. Καβάλας μήκους 650 χλμ. κυρίως τους χειμερινούς μήνες για την αντιμετώπιση 
δυσμενών καιρικών συνθηκών. Συνοπτικά, αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι: 

• Οι υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης (προμήθεια άλατος, αλατοδιανομές και αποχιονισμοί) 

• Καθαρισμός των ερεισμάτων κάτω από τα στηθαία ασφαλείας  

• Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

9. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

10. Το έργο χρηματοδοτείται, σύμφωνα  με την 71950/1101/24-05-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ 
(ΑΔΑ 6ΤΥΟ7ΛΒ-ΞΞΑ), με  εγκεκριμένη πίστωση 74.400,00€ από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 531 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 (κωδικός υποέργου: Κ.24) 

11. (CPV: 90620000-9, NUTS: EL515) 

12. 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.  

13. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση ή μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί 
καμία προσφορά, θα ορισθούν νέες ημερομηνίες όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης.  

14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

∆ηµήτριος Πέτροβιτς 

ΑΔΑ: ΨΒΑΝ7ΛΒ-ΘΒΛ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
 
 

Αποχιονισμός και εργασίες 
καθαρισμού ερεισμάτων κάτω 
από στηθαία στο οδικό δίκτυο 
Ν. Καβάλας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Από πιστώσεις του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση 
οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ (Συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 της 
Σ.Α.Ε.Π.531 

   CPV: 90620000-9 
Υπηρεσίες εκχιονισμού 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ   

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ    

Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν   

  

 

ΗΗ   ΟΟ ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ ήή   ΕΕ ππ ιι ττ ρρ οο ππ ήή   ΠΠ εε ρρ ιι φφ έέ ρρ εε ιι αα ςς   
ΑΑ νν αα ττ οο λλ ιι κκ ήή ςς   ΜΜ αα κκ εε δδ οο νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΘΘ ρρ άά κκ ηη ςς  

 
ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 
 
 

 συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  παροχής υπηρεσιών: 
 

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Εκτιμώμενης αξίας 59.995,00 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  
 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.  
Οδός  : Εθνικής Αντίστασης 20 
Ταχ.Κωδ. : 65403 
Τηλ. : 2513 503311 
Telefax : 2513 503377  
E-mail : gkypraios@pamth.gov.gr    
Πληροφορίες:  : Κυπραίος Γεώργιος 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 

Καβάλας. 
1.4 Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 3 του 
Π.Δ. 7/2013. 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ. 
 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
 
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, 
β) η παρούσα διακήρυξη, 
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
η) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
θ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
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σύμβασης  στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής (www.pekavalas.eu και www.pamth.gov.gr). 

 

2.3  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με 

δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν 10 ευρώ (κόστος αναπαραγωγής).  Η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή 

ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 

στον ενδιαφερόμενο.  

 

2.4 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/08/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 31/08/2018. 

 

Άρθρο 3:  Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 

3.1 Ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών: «Αποχιονισμός και εργασίες καθαρισμού 

ερεισμάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. καβάλας» όπως αυτές περιγράφονται στην 

από 18/06/2018 Τεχνική Περιγραφή η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Συνοπτικά, αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι: 

• Οι υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης (προμήθεια άλατος, αλατοδιανομές και αποχιονισμοί) 

• Καθαρισμός των ερεισμάτων κάτω από τα στηθαία ασφαλείας  

• Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 

 

3.2 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

3.3 Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες των εργασιών δύναται να μεταβληθούν, ανάλογα με τα δεδομένα 

της χειμερινής περιόδου 2018 – 2019 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

 

3.4 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8)  μήνες. 

 

Άρθρο 4:  Προϋπολογισμός Υπηρεσιών  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης  ανέρχεται στα 74.393,80 € και αναλύεται: 

Καθαρή αξία: 59.995,00 € 

Φ.Π.Α. 24%:    14.398,80 € 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το ποσό της εγκεκριμένης 

πίστωσης των 74.400,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.  

Το δικαίωμα της προαίρεσης θα αφορά στις ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών και έχει να 

κάνει, κυρίως,  με την αβεβαιότητα της χειμερινής περιόδου και την κάλυψη πιθανών περισσότερων 

αναγκών αποχιονισμού ή έκτακτων καταστάσεων. 
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Το δικαίωμα της προαίρεσης θα καλύψει ανάγκες  που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από μια 
επιμελή αναθέτουσα αρχή λόγω της απρόβλεπτης χειμερινής περιόδου, δεν θα μεταβάλλει τη 
συνολική φύση της σύμβασης και  οποιαδήποτε αύξηση των ποσοτήτων δεν θα υπερβαίνει το 50% 
της αξίας της αρχικής σύμβασης. Η ενεργοποίηση θα γίνει μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής 
και ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των επιπλέον υπηρεσιών.  
 

 

Άρθρο 5:  Χρηματοδότηση – Πληρωμή αναδόχου  

 

5.1 Οι υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού 

δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του έργου 

2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 531 με κωδικό υποέργου: Κ.24 

 

5.2 Υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία, περιλαμβανομένης της 

κράτησης ύψους 0,10% (η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων) υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 του Ν.4013/2011. 

 

5.3 Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, μετά το πέρας της καλής εκτέλεσης των επιμέρους 

υπηρεσιών μετά την προσκόμιση του τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από 

την Υπηρεσία.  

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.   

 

 

Άρθρο 6:  Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 

Ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 7:  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών – τόπος διενέργειας 

του διαγωνισμού 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 

04.09.2018. Ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Μετά τη λήξη της 

παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Διοικητήριο Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20, τρίτος 

όροφος, στο γραφείο 319. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δε διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, 
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και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pekavalas.eu) . Αν και 

στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 

των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 8:  Υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

8.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης με κατάθεσή τους ή ταχυδρομική αποστολή στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 
ΚΑΒΑΛΑ, τηλ. 2510 291321, 322  έως τις 10.00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
Στο διαγωνισμό, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα και εάν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
 
8.2 Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΣ τον ΠΡΟΕΔΡΟ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προσφορά του ……….(στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, διεύθυνση, οδός, 

αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία 
όλων των μελών αυτής) ………… 

για την παροχή υπηρεσιών: «Αποχιονισμός και εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων κάτω από 
στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας»  

με αναθέτουσα αρχή την 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 04/09/2018 

 
8.3 Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. 
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Αν τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις 
ίδιες ενδείξεις, και  
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.  
Οι τρεις , ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου της παρ. 8.2. 
 
8.4 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στη ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961, που 
κυρώθηκε με τον Νόμο 1497/1984 (Α’ 188). 
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8.5 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν  αποσφραγίζονται, αλλά 
πρωτοκολλούνται και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
11 της παρούσας. 
 
8.6 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο Πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 
της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.     
 
8.7 Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
8.8 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.  
 
Άρθρο 9:  Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

 

9.1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
α)  ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη : «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
β)  ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
γ)  ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
 
9.2 Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 
ακόλουθα: 
α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
β) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού 
φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρεία κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής  κ.λ.π.) καθώς και η θητεία του/των  ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου και 
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα  παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (β), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος / 
συντονιστής αυτής.  
 
9.3 Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και ότι απαιτείται βάσει των τεχνικών 
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προδιαγραφών που ακολουθούν.  
 
9.4 Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης και με συμπληρωμένο το συνημμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς.  
 
 
Άρθρο 10:  Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

 

10.1. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ακέραιη μονάδα, όπως καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
10.2 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε EURO.  
 
10.3 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 
10.4 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  
 
10.5 Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.  
 
 
Άρθρο 11:  Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης, αξιολόγησης – Κατακύρωση 

 

Α. Παραλαβή Προσφορών 
 
11.1. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή 
ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η 
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με 
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά. 
 
11.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 7 της 
παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η 
ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον 
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  
 
11.3 Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών η 
Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνεις στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
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οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα μ ε το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 
 
Β. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 
11.4 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει  τον κυρίως φάκελο προσφοράς,  τον 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» καθώς και τον φάκελο «Τεχνική Προσφορά». 
Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η Τεχνική Προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» δεν αποσφραγίζονται 
αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγιστεί δε μεταγενέστερη ώρα ή ημερομηνία. 
 
11.5 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της «Τεχνικής 
Προσφοράς», σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή 
την απόρριψη των «Τεχνικών Προσφορών» και τους λόγους αποκλεισμού τους.  
 
11.6  Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες,  και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία 
καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται 
απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  Η κατά τα 
ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 
11.7 Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με 
το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 
μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.-Θ  η οποία το 
εγκρίνει. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
11.8 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), 
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
 
 
Γ. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης 
 
11.9 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης,  





 
 
 
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΗΡΕΣΙΩΝ:  
Αποχιονισµός και εργασίες καθαρισµού ερεισµάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας                  - 10 - 
  

τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 
για δέκα (10) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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 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. 
 
11.10 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της 
παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας.  
 
11.11 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή 
Π.Α.Μ.Θ. για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
11.12 Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή 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, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Εθνικής Αντίστασης 20, Καβάλα, 3ος όροφος)  εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.   
 
11.13 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και την ολοκλήρωση του 
προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 
4129/2013 εφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν 
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12 & 13 και τα κριτήρια ποιοτικής 
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επιλογής του άρθρου 14 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση 
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης.           
 
11.14 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 
 
 
 
 
Άρθρο 12:  Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

 

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης μηχανημάτων έργου και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε 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 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 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 δημόσιων 

συμβάσεων.  

 

12.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 

του Ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 

κοινοπραξία). 

 

12.3 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.  

 
 
Άρθρο 13:  Λόγοι αποκλεισμού 
 
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 
παρακάτω περιπτώσεων: 
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13.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη 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 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 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 
ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

13.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει 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. 

 
13.3  α) Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος   δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  13.1 και 13.2.   

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε 
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 7 της παρούσας, 
δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 13.2.  

13.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει 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,  

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

13.5 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων.  

13.6 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

13.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

13.8 Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 
Άρθρο 14:  Κριτήρια επιλογής 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή που ακολουθεί και απαιτείται να 
κατατεθούν τα έγγραφα που ζητούνται.  
 
  





 
 
 
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΗΡΕΣΙΩΝ:  
Αποχιονισµός και εργασίες καθαρισµού ερεισµάτων κάτω από στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας                  - 15 - 
  

 
Άρθρο 15:  Δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) 
 
15.1 Δικαιολογητικά 
α) Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12 
και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.9 και 
κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.12 της παρούσας.  
 
β)  Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνία του άρθρου 7. 
 
γ) Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης 
να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.  
 
δ) Η πλήρωση των απαιτήσεων όσον αφορά τις ενώσεις, πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 
ένωσης.  
 
15.2 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγω αποκλεισμού του άρθρου 13 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α) για την παράγραφο 13.1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της 
παραγράφου 13.1 του άρθρου 13. 

β) για την παράγραφο 13.2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

- φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) 
για τον οικονομικό φορέα. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του 
ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 
υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

- ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησης τους 
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

γ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. α), β) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  13.1 και 13.2 του άρθρου 13, το 
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έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
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 περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 13.1 και 13.22 του άρθρου 13 της 
παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

 

Άρθρο 16:  Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών.  

 
 
Άρθρο 17:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

17.2 Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω 

αναφερόμενα στοιχεία: 

 α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
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δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση  ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 

της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

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

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται, 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

17.3 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέλη 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 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. 

17.4 Οι εγγυητικές επιστολές κατ΄ επιλογή του αναδόχου από ένα  ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

17.5 Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

 
Άρθρο 18:  Ενστάσεις  (σύμφωνα μ ε τα άρθρα 127 & 205 του ν. 4412/2016) 

18.1  Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
18.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 
παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 
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ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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 ή μερικώς δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.  
 
18.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παραβόλου. 
 
18.4 Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016,  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 αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 
Άρθρο 19:  Γλώσσα διαδικασίας 
 
19.1 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 περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 19.2 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 
36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

19.3 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 5.10.1961. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 
36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

19.4 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 
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στην ελληνική. 

19.5 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. 

 
Άρθρο 20:  Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
20.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α»)  
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 
απαιτείται) 
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 
- 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», 
  - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
   - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει , 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 
 
20.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του  
Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 
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 η απόφαση του Υφυπουργού 
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Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις 
οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  
 
20.3  Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
20.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν 
μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.   
 
 
Άρθρο 21:  Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 
 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες της Π.Ε. 
Καβάλας και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
 
Άρθρο 22:  Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστούν ου υπηρεσίες είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των  περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό 
2. Η παρούσα διακήρυξη 
3. Η οικονομική προσφορά 
4. Το περιγραφικό τιμολόγιο  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6. Τεχνική Περιγραφή 
7. Ο προϋπολογισμός Δημοπράτησης  

 
Άρθρο 23:  Παροχή διευκρινήσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 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 μέχρι τρεις μέρες πριν τη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
 
 
Άρθρο 24:  Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
 
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας / υπηρεσίας. 
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 Άρθρο 25:  Διάφορες ρυθμίσεις 
 
Η έγκριση υλοποίησης της δημοπρατούμενης υπηρεσίας αποφασίστηκε με την υπ΄αρίθμ. 
71950/1101/24.05.2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 6ΤΥΟ7ΛΒ-ΞΞΑ), με 
προϋπολογισμό74.400,00 €, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 531 με 
Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 με κωδικό υποέργου: Κ24 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµ 766/02.08. 2018 Α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Π.Α.Μ.Θ. 
Κοµοτηνή 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:     Αποχιονισµός και 

Εργασίες καθαρισµού ερεισµάτων κάτω από 

στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας 

CPV: 90620000-9  
Υπηρεσίες εκχιονισµού 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

    Οι υπηρεσίες αφορούν στην στοιχειώδη συντήρηση και λειτουργία του εθνικού και 

επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καβάλας, µήκους 650 χλµ. κυρίως τους χειµερινούς µήνες για 

την αντιµετώπιση δυσµενών καιρικών συνθηκών. Τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται κατά τη χειµερινή 

περίοδο προκειµένου να διατηρηθεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας περιλαµβάνουν εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης προβληµάτων από 

παγετό. Οι εργασίες αποχιονισµού σκοπό έχουν να διατηρήσουν τη βατότητα των οδών του δικτύου 

σε ικανοποιητικό για την εποχή επίπεδο ή να διανοίγουν τους δρόµους στις περιπτώσεις που αυτοί 

έχουν κλείσει λόγω έντονων και εκτεταµένων χιονοπτώσεων.  

Επιπλέον αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί η υπηρεσία καθαρισµού των ερεισµάτων 

σε επιλεγµένα σηµεία του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα κάτω από στηθαία ασφαλείας.  

Προβλέπεται τέλος η δυνατότητα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών (π.χ. κατολισθήσεις) µε την 

άµεση παροχή υπηρεσιών από κατάλληλα µηχανήµατα.  

 

Συνοπτικά, αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι: 

• Οι υπηρεσίες χειµερινής συντήρησης (προµήθεια άλατος, αλατοδιανοµές και αποχιονισµοί) 

• Καθαρισµός των ερεισµάτων κάτω από τα στηθαία ασφαλείας  

• Αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών 

 

Για την επίτευξη του αποχιονισµού θα χρησιµοποιηθούν υπηρεσίες δύο (2) κατάλληλων 

εκχιονιστικών µηχανηµάτων τα οποία θα βρίσκονται σε επιφυλακή  (24ώρη διατήρηση) ολόκληρη τη 

χειµερινή περίοδο  (15.12.2018 – 31.03.2019) και επιπλέον θα προσφέρει υπηρεσίες ένας (1) 

τροχοφόρος φορτωτής, όποτε χρειαστεί,  για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.   

Για τις υπηρεσίες καθαρισµού των ερεισµάτων, θα απαιτηθεί ένας εκσκαφέας – φορτωτής (τύπου 

JCB), ένας φορτωτής (τύπου CAT) , ένας µικρός εκσκαφέας (τύπου Bobcat)) και ένα φορτηγό.  

Τα παραπάνω µηχανήµατα θα χρησιµοποιηθούν και για τις ανάγκες έκτακτης επέµβασης σε 

περίπτωση που αυτό απαιτηθεί. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: 

Στην αρχή της χειµερινής περιόδου και οπωσδήποτε πριν την 01.12.2018 ο ανάδοχος πρέπει να 

έχει προµηθεύσει την Π.Ε. Καβάλας µε την ποσότητα άλατος που θα του έχει παραγγελθεί 

εγκαίρως (τουλάχιστον 1 µήνα πριν).  

Από τις 15.12.2018 ξεκινάει η «επιφυλακή των µηχανηµάτων» η οποία θα είναι σε ισχύ µέχρι τις 

31.03.2019. Οι ηµεροµηνίες είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξουν από την Υπηρεσία, ανάλογα 

µε τα δεδοµένα της εποχής.  

Οι εντολές θα δίνονται λαµβάνοντας υπόψη:  

• Τις διαµορφωθείσες καταστάσεις λόγω ύπαρξης χιονοπτώσεων ή παγετού 

• Το σχέδιο αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού του οδικού δικτύου αρµοδιότητας ∆.Τ.Ε. 

Π.Ε. Καβάλας 

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η διευθύνουσα υπηρεσία θα δίνει εντολές για αλατοδιανοµή  ή εργασίες 

εκχιονισµού και οι οποίες πρέπει να εκτελούνται άµεσα από τον ανάδοχο, εντός µίας ώρας. Οι 

υπηρεσίες εκχιονισµού θα αφορά στο σύνολο του οδικού δικτύου αρµοδιότητας της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. 

Καβάλας και νήσου Θάσου και περιλαµβάνει τόσο το εθνικό  όσο και το επαρχιακό οδικό δίκτυο.  

 

Μετά το πέρας της χειµερινής περίοδο ο ανάδοχος θα ξεκινήσει τις εργασίες καθαρισµού των 

ερεισµάτων, µε την κοπή χόρτων και αποµάκρυνσης φερτών, ειδικά κάτω από στηθαία ασφαλείας 

σύµφωνα µε τις εντολές και υποδείξεις της διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Οποιαδήποτε χρονική στιγµή και όσο χρόνο είναι σε εξέλιξη η σύµβαση ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συνδράµει µε τα µηχανήµατά του σε αντιµετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων ύστερα από εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ: 

•  Στην τιµή µισθώµατος του µηχανήµατος / οχήµατος θα περιλαµβάνονται και θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας του, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών 

συντήρησης, επισκευής, προµήθειας ανταλλακτικών, καυσίµων, καθώς και κάθε σχετικό έξοδο 

του µηχανήµατος και του χειριστού.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αναπληρωτή χειριστή (µε τα ίδια τυπικά προσόντα 

του κύριου χειριστή του µηχανήµατος) που θα αντικαθιστά τον κύριο χειριστή σε περίπτωση 

παρατεταµένης εργασίας του µηχανήµατος πέραν του νοµίµου ωραρίου εργασίας.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλα τα αναγκαία µέτρα (εξοπλισµό παράκαµψης 

εµποδίων στη λεπίδα) για την αποφυγή ζηµιών στον τάπητα κυκλοφορίας – «µάτια γάτας» 

και άλλων στοιχείων (π.χ. ορθοστάτες) του οδικού δικτύου.  

• Εάν το µηχάνηµα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ο µειοδότης υποχρεούται στην αυθηµερόν 

αποκατάστασή της και στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή πρέπει να 

αντικαταστήσει το χαλασµένο µηχάνηµα µε άλλο που να λειτουργεί µε τους ίδιους όρους. Σε 
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αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί σε καταλογισµό ποινικών ρητρών ή ακόµη 

και σε λύση της Σύµβασης µονοµερώς. 

• Άσχετα µε την έδρα του µηχανήµατος ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προσφέρει άµεσα τις 

υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε σηµείο του εθνικού ή επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (ακόµα και στην νήσο Θάσο) εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες του 

αποχιονισµού και εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.  

• Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να έχει το µηχάνηµα, µε τον χειριστή του, σε θέση επιφυλακής 

µε τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, κ.λ.π. και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.  

• Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού οι χειριστές των προσφερόµενων µηχανηµάτων 

θα πρέπει να έχουν κινητό τηλέφωνο το οποίο θα είναι σε λειτουργία σε 24ώρη βάση ώστε 

οι επικοινωνίες µε το κέντρο συντονισµού να είναι άµεσες. Οι χειριστές υποχρεούνται να 

απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται µε τους αρµόδιους για την 

επίβλεψη της υπόψη σύµβασης (∆/νουσας Υπηρεσίας, επιβλέποντες µηχανικούς και το 

εκάστοτε προσωπικό επιφυλακής στο γραφείο) δίνοντας σε κάθε περίπτωση ακριβείς 

πληροφορίες για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και την κατάσταση του οδικού δικτύου. Αν 

διαπιστωθεί οποιαδήποτε πρόβληµα συνεργασίας ή παροχής ανακριβών ή ψευδών 

στοιχείων  και πληροφοριών, η ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την 

άµεση αντικατάσταση του χειριστή.  

• Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποχιονισµού διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι δεν 

τηρούνται οι όροι της διακήρυξης (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά µηχανήµατος, τυπικά προσόντα 

χειριστή) η ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας θα κάνει χρήση των σχετικών µε την έκπτωση διατάξεις 

του νόµου 4412/2016. 

• Η οικονοµική επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. µπορεί να µην εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 

και να δηµοπρατήσει πάλι τις υπηρεσίες µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους.  

• Η ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας δεν έχει καµιά ευθύνη για κάθε ατύχηµα κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών ή ζηµιάς των µηχανηµάτων ή αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη ή σε τρίτους.  

• Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογισθεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου 

εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και 

η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. 

• Οι ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές και µπορούν να προσαρµοστούν 

στα δεδοµένα της χειµερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πληρωθεί τις 

ώρες που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια του αποχιονισµού  και όχι το σύνολο των ωρών που 

προϋπολογίζεται (σε περίπτωση που οι ώρες απασχόλησης υπολείπονται των ωρών που 

ορίζονται στον προϋπολογισµό και έχει υποβάλλει ο ανάδοχος στην προσφορά του). 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του, όπως αυτές καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής 

υπηρεσιών, µε ευθύνη του, σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα  στο 
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πρόγραµµα αποχιονισµού, θα καταλογίζονται ποινικέ ρήτρες και σε περίπτωση γενικότερης 

αδυναµίας θα εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την έκπτωση διατάξεις του νόµου 

4412/2016. 

• Οι χειριστές των µηχανηµάτων µε τα µηχανήµατα θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση 

επιφυλακής (Εργοτάξιο ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας στο Κοκκινόχωµα Καβάλας) το αργότερο µέσα 

σε µία (1) ώρα από τη σχετική εντολή για την εκτέλεση των εργασιών ή σε άλλο σηµείο της 

νήσου Θάσου που θα υποδειχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η εντολή µπορεί να δοθεί 

µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, όπως γραπτή εντολή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), γραπτού 

µηνύµατος σε κινητό τηλέφωνο ή τηλεφωνική επαφή ή οποιαδήποτε άλλο διαθέσιµο µέσο.  Ο 

χρόνος µετακίνησης ενός εκχιονιστικού µηχανήµατος στην νήσο Θάσο προσµετρείται στο χρόνο 

εργασίας. 

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο 

προσωπικό του φορέα της σύµβασης, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

παροχής των υπηρεσιών.  

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ: 

 Η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών καλύπτεται από πόρους του έργου: «Επισκευή και 

συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του 

έργυο 2012ΕΠ03100000)» µε Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 και κωδικό υποέργου:Κ.24 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά πρόσωπα, ατοµικές επιχειρήσεις ή 

επιχειρήσεις µε οποιαδήποτε νοµική µορφή που είναι ιδιοκτήτες ή µισθωτές µηχανηµάτων έργου 

(ΜΕ). Τα εκχιονιστικά µηχανήµατα θα πρέπει να είναι χαρακτηρισµένα από την άδεια 

κυκλοφορίας τους ως εκχιονιστικά ή πολυµηχανήµατα µε εξοπλισµό διασποράς αλατιού 

(αλατιέρες) και λεπίδα αποχιονισµού ή τροχοφόρα φορτωτικά µηχανηµάτων (φορτωτές, εκσκαφείς 

– φορτωτές) και παρεµφερείς τύποι που έχουν την ικανότητα προσαρµογής λεπίδας αποχιονισµού 

στο εµπρόσθιο τµήµα τους.  

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά (εκτός των 

δικαιολογητικών φερεγγυότητας / νοµιµότητας που ορίζει η διακήρυξη): 

• Φωτοτυπία της σχετικής Άδειας Κυκλοφορίας του µηχανήµατος 

• Φωτογραφία του οχήµατος 

• Φωτοτυπία της ασφάλειας του µηχανήµατος 

• Τέλη κυκλοφορίας (αποδείξεις εξόφλησης τυχόν οφειλόµενων τελών) 

• Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας των χειριστών 
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• Φωτοτυπία διπλώµατος ή άδειας ικανότητας οδήγησης χειριστών του προσφερόµενου 

µηχανήµατος.  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι το προσφερόµενο µηχάνηµα καλύπτει τον 

απαραίτητο ζητούµενο εξοπλισµό. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: 

1. ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ : Πρέπει να είναι τροχοφόρα 

µηχανήµατα έργου (ΜΕ) χαρακτηρισµένα στην άδεια κυκλοφορίας τους ως εκχιονιστικά ή 

πολυµηχανήµατα µε εξοπλισµό διασποράς αλατιού (αλατιέρες) και λεπίδα αποχιονισµού. Το 

αποχιονιστικό µηχάνηµα θα έχει διπλό διαφορικό και πραγµατική ισχύ (ιπποδύναµη) 210 PS και 

άνω. Επιπλέον θα έχει δυνατότητα κίνησης στους τέσσερεις (4) τροχούς (4Χ4).  

 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Θα φέρει επ’.αυτού, κατάλληλα συνδεδεµένα και 

προσαρµοσµένα τα παρακάτω παρελκόµενα: 

• Αποχιονιστική λεπίδα, εγκατεστηµένη στο πρόσθιο τµήµα του, υδραυλικά συνδεόµενη και 

χειριζόµενη από την καµπίνα του χειριστού µε δυνατότητα περιστροφής και λειτουργίας 

αριστερά και δεξιά, µε πλάτος 3,00 έως 4,30 µέτρων και ελάχιστο ύψος 1,10 µέτρου. Η 

υπόψη λεπίδα θα φέρει όλες τις απαραίτητες διατάξεις απορρόφησης κραδασµών, θα είναι 

πλήρως συντηρηµένη και σε άψογη κατάσταση λειτουργικότητας, θα πληροί όλους τους 

κανόνες ασφαλείας για τον καθαρισµό των οδών. Θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό 

παράκαµψης εµποδίων.  

• Αλατοδιανοµέα, χωρητικότητας τουλάχιστον έξι (6) κυβικών µέτρων µε δυνατότητα 

ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του διανεµόµενου αλατιού, 

εγκατεστηµένου στην καρότσα του µηχανήµατος, πλήρως συντηρηµένο και σε άψογη 

κατάσταση λειτουργικότητας.  

• Επιπλέον εξοπλισµός: Επίσης υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε: 

            Τρίγωνο, περιστρεφόµενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, σε καλή κατάσταση 

µπαταρία εκκίνησης,  σε καλή κατάσταση ελαστικά, προβολείς εργασίας (εµπρός – 

πίσω), αντιολισθητικές αλυσίδες και συρµατόσκοινα ρυµούλκησης. Επίσης θα φέρει 2 

πυροσβεστήρες των 3.0 και 6.0 kgr και φαρµακείο πλήρως εξοπλισµένο.  

 

 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: Ο χειρισµός των εκχιονιστικών µηχανηµάτων µε µηχανήµατα / εξαρτήµατα 

διασποράς αλατιού θα γίνεται από χειριστές – οδηγούς που έχουν το δικαίωµα χρήσης τους 

(δηλαδή η άδεια χειριστή ή το δίπλωµα οδήγησης τους θα καλύπτει τις προδιαγραφές του 

µηχανήµατος που θα χειρίζονται).  
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2..ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ : Πρέπει να είναι τροχοφόρο µηχάνηµα έργου (ΜΕ), εργοστασιακού 

τύπου JCB 3CX-4 ή ισοδύναµου,  χαρακτηρισµένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως εκσκαφέας-

φορτωτής. Το µηχάνηµα θα έχει πραγµατική ισχύ (ιπποδύναµη) 80 - 95 PS.  

 

3..ΦΟΡΤΩΤΗΣ : Πρέπει να είναι τροχοφόρο µηχάνηµα έργου (ΜΕ), εργοστασιακού τύπου CAT 950  

ή ισοδύναµου, χαρακτηρισµένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως φορτωτής. Το µηχάνηµα θα έχει 

χωρητικότητα κάδου 2,5 έως 3,0 m3 

 

4. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ: Πρέπει να είναι τροχοφόρο µηχάνηµα έργου (ΜΕ), εργοστασιακού τύπου 

BOBCAT 334D ή ισοδύναµου,  χαρακτηρισµένο στην άδεια κυκλοφορίας του ως εκσκαφέας. Το 

µηχάνηµα θα έχει πραγµατική ισχύ (ιπποδύναµη) 40 - 50 PS.  

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: Ο χειρισµός των φορτωτών / εκσκαφέων θα γίνεται από χειριστές που έχουν το 

δικαίωµα χρήσης τους (δηλαδή η άδεια χειριστή ή το δίπλωµα οδήγησης τους θα καλύπτει τις 

προδιαγραφές του µηχανήµατος που θα χειρίζονται).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Καβάλα, 18/06/2018 

   
   Ο αν. Προϊστάµενος  Τµήµατος 
          Συγκοινωνιακών Έργων 
             Καβάλα, 18/06/2018 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
           Ο  Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 

Καβάλα, 18/06 /2018 

 
 
 
 
 

  

              Γεώργιος Νάστος  
         Πολεοδόµος Μηχανικός 

              Γεώργιος Κυπραίος  
         Τοπογράφος Μηχανικός 

                  Θωµάς Καραβάς 
           Τοπογράφος Μηχανικός 





Αριθµός 
Τιµολογίου

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ ή 
ΗΜΕΡΕΣ 

ανά 
µηχάνηµα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.1
Εργασία εκχιονιστικού µηχανήµατος µε λεπίδα 
αποχιονισµού και αλατοδιανοµέα

2 ΩΡΑ 150 300 65,00 €     19.500,00 €      

1.2
Επιφυλακή εκχιονιστικού µηχανήµατος µε λεπίδα 
αποχιονισµού και αλατοδιανοµέα

2 ΗΜΕΡΑ 110 220 50,00 €     11.000,00 €      

1.3 Προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευση άλατος ΤΌΝΟΙ 323 65,00 €     20.995,00 €      

2.1 Εργασία εκσκαφέα φορτωτή τύπου JCB 1 ΩΡΑ 50 50 40,00 €     2.000,00 €        
2.2 Εργασία τροχοφόρου φορτωτή τύπου CAT 1 ΩΡΑ 50 50 50,00 €     2.500,00 €        
2.3 Εργασία µικρού εκσκαφέα (τύπου Bobcat) 1 ΩΡΑ 50 50 30,00 €     1.500,00 €        

2.4
Εργασία φορτηγού ανατρεπόµενου ωφέλιµου 
φορτίου 25 τόνων

1 ΩΡΑ 50 50 50,00 €     2.500,00 €        

59.995,00 €      
14.398,80 €      
74.393,80 €      

Καβάλα 18.06.2018
Ο συντάξας

Γεώργιος Νάστος
Πολεοδόµος Μηχανικός

Ελέγθηκε 18.06.2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 18.06.2018
Ο αν. προϊστάµενος Τ.Σ.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Γεώργιος Κυπραίος
Τοπογράφος Μηχανικός

Ο προϊστάµενος ∆.Τ.Ε.

Θωµάς Καραβάς
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Αποχιονισµός και εργασίες 
καθαρισµού ερεισµάτων κάτω από στηθαία στο οδικό 
δίκτυο Ν. Καβάλας
CPV: 90620000-9  Υπηρεσίες εκχιονισµού
προϋυπολογισµός: 74.393,80 €

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 





 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως προδιαγράφεται 
στα λοιπά τεύχη. 
 
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων υπηρεσιών όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος 
και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
τα κάτωθι : 
1.1.1 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας οικογενειακού, 
θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρέσιµων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού 
(επιστηµονικού διευθύνοντος την εκτέλεση της σύµβασης, τεχνικού ειδικευµένου ή όχι, 
προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των συνεργείων κλπ.) 
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της 
Ελλάδος) για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. 
Οι δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου στο έργο προσωπικού 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Ι.Κ.Α, ανεξάρτητα αν η εν λόγω υπηρεσία εκτείνεται εντός 
ή εκτός της ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α και τις δαπάνες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α ή το Τ.Σ.Α 
κλπ όλου του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια 
και τους λοιπούς χώρους εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, ανεξάρτητα αν δεν 
υπάγεται όλη η παρεχόµενη υπηρεσία στις περί Ι.Κ.Α διατάξεις. 
 
1.1.2 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, µεταφορών, 
µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. για την περίπτωση πρόκλησης 
ατυχήµατος κατά την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
 
1.1.3 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της 
οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας 
όλων των όµορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης της σύµβασης και 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά 
ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ. 
 
1.1.4 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους µηχανήµατος ή 
άλλου εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύµβασης, µέσα στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:     Αποχιονισµός και 

Εργασίες καθαρισµού ερεισµάτων κάτω από 

στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας 

CPV: 90620000-9 
Υπηρεσίες εκχιονισµού 





φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, 
η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους 
ανεξαρτήτως αιτίας, η αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, 
ανταλλακτικά κλπ. 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την 
εκτέλεση των εργασιών, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης 
της σύµβασης έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την 
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
1.1.5 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν 
εµπόδια στο χώρο του , από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για 
αυτά τα εµπόδια φορείς, από την ανάγκη εκτέλεσης της σύµβασης κατά φάσεις λόγω των 
παραπάνω εµποδίων. 
 
1.1.6 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και αποζηµίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, 
απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
1.1.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση, επισκευή και 
λειτουργία των µηχανηµάτων, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης 
περιλαµβανοµένων όλων των απαιτούµενων προς τούτο υλικών -αναλώσιµων και µη - 
καυσίµων, λιπαντικών, των προβλεπόµενων στοιχείων εξοπλισµού, ανταλλακτικών κλπ. 
 
1.1.8 Οι δαπάνες που απαιτούνται για την προµήθεια και τη χρήση των 
τηλεπικοινωνιακών µέσων από τον ανάδοχο όπως προβλέπεται από τους όρους 
δηµοπράτησης, τα οποία θα πρέπει να χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα µέλη του 
αναδόχου και της Υπηρεσίας που θα απασχολούνται από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση 
της σύµβασης και την Υπηρεσία αντίστοιχα. 
 
1.2 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το κονδύλιο για 
ΦΠΑ (24%). 
 
1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 
 
 

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1.1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 
Υποχρεωτικά εξοπλισµός:  Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή. 
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα 
παρακάτω: Τις εργασίες (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για 
εκτέλεση αποχιονισµού, αλατοδιανοµής ή και των δύο ταυτόχρονα, εντός της χειµερινής 
περιόδου επιφυλακής, στα οδικό δίκτυο αρµοδιότητας Π.Ε. Καβάλας, τόσο στο 





ηπειρωτικό τµήµα όσο και στην νήσο Θάσο, σύµφωνα µε την συγγραφή υποχρεώσεων 
και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Καβάλας ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, 
οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, εξαιρέσιµες κ.λ.π. Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να 
µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του 
µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε 
καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση αλατιού. 
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή, για εκτέλεση εργασιών, 
ορίζεται αυτός που αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών µετά από εντολή της 
Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος µε την αποχώρηση αυτών µετά από την 
άρση της εντολής της Υπηρεσίας. 
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται η εκτέλεση των εργασιών 
αποχιονισµού, αλατοδιανοµής ή και των δύο ταυτόχρονα. 
∆εν περιλαµβάνεται η  αποζηµίωση επιφυλακής. Σε περίπτωση µη απασχόλησης του 
µηχανήµατος έργου δικαιούται αποζηµίωση µε το άρθρο της επιφυλακής του 
εκχιονιστικού µηχανήµατος. Οι εντολές, για το ξεκίνηµα και το πέρας της εργασίας,  θα 
δίνονται µόνο από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καβάλας. 
 
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε 
είδους ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη 
και έντεχνη εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών 
όρων της µελέτης. 
 (Τιµή για 1 ώρα εργασίας αποχιονιστικού µηχανήµατος πλήρως εφοδιασµένου και 
εξοπλισµένου, περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που απαιτούνται για 
την πλήρως τελειωµένη εργασία)  
Εκχιονιστικό Μηχάνηµα µε Λεπίδα Αποχιονισµού και Αλατοδιανοµέα  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1.2 ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΠΙ∆Α 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 
Υποχρεωτικά εξοπλισµός:  Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή. 
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η παραµονή του µηχανήµατος, 
πλήρως εφοδιασµένου και εξοπλισµένου και παντελώς έτοιµου για εργασία, σε θέση 
επιφυλακής (εργοτάξιο της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, στο Κοκκινόχωµα Καβάλας ή σε 
οποιοδήποτε σηµείο της νήσου Θάσου υποδειχθεί από την ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας) για το 
χρονικό διάστηµα της χειµερινής περιόδου 15.12.2018 – 31.03.2019 (µε δυνατότητα 
αλλαγής των ηµεροµηνιών ανάλογα τις καιρικές συνθήκες).  
Κατά τη συγκεκριµένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο επιφυλακής του 
χειριστού του µηχανήµατος, αλλά απαιτείται η άµεση (εντός µίας (1) ώρας) ανταπόκριση  
και παρουσία του για ανάληψη εργασίας µόλις αυτό ζητηθεί από την ∆.Τ.Ε. Π.Ε. 
Καβάλας. Στη τιµή έχουν συµπεριληφθεί οι δαπάνες που απαιτούνται για την 
αποθήκευση του µηχανήµατος, τη φύλαξή του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, προσέλευση του χειριστή του ή άλλου αρµοδίου τεχνικού, για έλεγχο του 
µηχανήµατος, προκειµένου να διασφαλίζεται η επιθυµητή κατάσταση πλήρους 
ετοιµότητας καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους που απαιτούνται για την πλήρως 
τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους της δηµοπράτησης.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικά) : 65,00 





Απαγορεύεται η απουσία του µηχανήµατος που τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής. Η 
απουσία του µηχανήµατος, πέραν των ποινικών ρητρών, δίδει το δικαίωµα στην αρµόδια 
υπηρεσία να εφαρµόσει τις σχετικές διατάξεις για την έκπτωση του αναδόχου.  
Σε περίπτωση που το µηχάνηµα εκτελέσει εργασίες αποχιονισµού ή αλατοδιανοµής 
αποζηµιώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος τιµολογίου και το αντίστοιχο 
χρονικό διάστηµα εργασιών αφαιρείται από την κατάσταση επιφυλακής.  
 
(Τιµή για 1 ηµέρα επιφυλακής ενός εκχιονιστικού µηχανήµατος πλήρως εφοδιασµένου και 
εξοπλισµένου, σε συγκεκριµένη θέση επιφυλακής έτοιµου να αναλάβει εργασία εντός µίας 
ώρας από την στιγµή που ειδοποιηθεί ο χειριστής του από την ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας,  
περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών, κάθε είδους, που απαιτούνται σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης)  
Επιφυλακή Εκχιονιστικού Μηχανήµατος µε Λεπίδα Αποχιονισµού και 
Αλατοδιανοµέα  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΑΤΟΣ 

Για την προµήθεια άλατος που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη χειµερινή συντήρηση, την 
µεταφορά και την αποθήκευση του σε υπαίθριους ή στεγασµένους αποθηκευτικούς 
χώρους (πιθανές θέσεις: στο εργοτάξιο της ∆.Τ.Ε. στο Κοκκινόχωµα Καβάλας, στην  
Λεκάνη στα ορεινά του Ν. Καβάλας, στη Χρυσούπολη και στη νήσος Θάσος), 
σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προµήθειας άλατος απαλλαγµένου από προσµίξεις,  
• µεταφοράς του άλατος µε κατάλληλα καλυµµένα φορτηγά, έτσι ώστε να µην 
ρυπαίνεται  και απορροφά υγρασία,  από τον τόπο του προµηθευτή στον 
χώρο αποθήκευσης, 

• απόθεσης σε κωνικούς σωρούς στον χώρο αποθήκευσης µε ανατροπή και 
χρήση φορτωτή 

• εργασίας όλου του απαιτούµενου προσωπικού, 
• σταλίες των φορτηγών και του φορτωτή 
• εργασίας του προσωπικού χειρισµού του µηχανήµατος 
• χρήσης του µηχανήµατος µε τα αναλώσιµά του 
• πλήρωσης (εργασίας και µηχανηµάτων) των οχηµάτων µε αλάτι 
• σταλίας των οχηµάτων και του φορτωτή. 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω κι αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται 
για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
 
(Τιµή ανά τόνο άλατος)   

  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικά) : 50,00 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικά) : 65,00 





ΑΡΘΡΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η ωραία αποζηµίωση για την 
απασχόληση µηχανήµατος έργου µε τον χειριστή του για τον καθαρισµό των ερεισµάτων 
κυρίως κάτω από τα στηθαία ασφαλείας και την αποκατάσταση ζηµιών σε περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών και σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• εργασίας του απαιτούµενου προσωπικού  
• χρήσης των µηχανηµάτων µε τις οποιεσδήποτε φθορές και απώλειες 
συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων, λιπαντικών, κλπ. 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν αναγράφεται αλλά απαιτείται 
για την εκτέλεση της εργασίας. 
 
Επιµετράται η ώρα από την εκκίνηση του µηχανήµατος έως την ώρα επιστροφής στη 
βάση του, για οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδος 
(περιλαµβανοµένων Κυριακών, αργιών κλπ.) και για οσεσδήποτε συνεχόµενες ώρες 
απασχόλησης. 
 
(Τιµή ανά ώρα απασχόλησης µηχανήµατος έργου). 
 
ΑΡΘΡΟ 2.1  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ  ΦΟΡΤΩΤΗ τύπου JCB 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2.2  ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ τύπου CAT 

 
ΑΡΘΡΟ 2.3  ΕΡΓΑΣΙΑ µικρού ΕΚΣΚΑΦΕΑ (τύπου Bobcat) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2.4  ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ανατρεπόµενου ωφέλιµου φορτίου 25 τόνων 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Καβάλα, 18/06/2018 

   
   Ο αν. Προϊστάµενος  Τµήµατος 
          Συγκοινωνιακών Έργων 
             Καβάλα, 18/06/2018 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
           Ο  Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 

Καβάλα, 18/06 /2018 

 
 
 
 

  

              Γεώργιος Νάστος  
         Πολεοδόµος Μηχανικός 

              Γεώργιος Κυπραίος  
         Τοπογράφος Μηχανικός 

                  Θωµάς Καραβάς 
           Τοπογράφος Μηχανικός 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικά) : 40,00 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικά) : 50,00 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικά) : 30,00 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
(Αριθµητικά) : 50,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:     Αποχιονισµός και 

Εργασίες καθαρισµού ερεισµάτων κάτω από 

στηθαία στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας 

CPV: 90620000-9  
Υπηρεσίες εκχιονισµού 

 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

        Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 

γενικών και ειδικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθούν οι υπηρεσίες 

της επικεφαλίδας, σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους. 

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας είναι αρµόδια Υπηρεσία για το εθνικό και επαρχιακό 

οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας όπως έχει καθοριστεί µε την υπ΄αρίθµ. οικ.937/20.09.2011Απόφαση 

Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. περί «Αρµοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόµευσης στο οδικό 

δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελούν οι υπηρεσίες αποχιονισµού του οδικού δικτύου 

αρµοδιότητας Π.Ε. Καβάλας καθώς και οι υπηρεσίες καθαρισµού των ερεισµάτων κυρίως κάτω 

από τα στηθαία ασφαλείας. Επιπλέον µε την παρούσα προβλέπονται υπηρεσίες αντιµετώπισης 

έκτακτων καταστάσεων. Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες φέρουν αριθµό αναφοράς, σύµφωνα µε την 

ταξινόµηση CPV: 90620000-9 Υπηρεσίες εκχιονισµού 

 

Αρθρο 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η δηµοπράτηση, η ανάθεση και η εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. Ειδικά για τις διαδικασίες εκτέλεσης της σύµβασης ισχύουν τα άρθρα 200 – 205 

καθώς και τα 216 – 220.   

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των µηχανηµάτων που 

της διατίθενται µε την παρούσα εργασία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία 

όλες τις άδειες κυκλοφορίας των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν και τα λοιπά 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.  

Επιτρέπεται και επιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος εξαιτίας βλάβης ή άλλου 

κωλύµατος και η προσκόµιση της άδειας του νέου µηχανήµατος.  
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών καλύπτεται από πόρους του έργου: «Επισκευή και 

συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συνέχιση του 

έργυο 2012ΕΠ03100000)» µε Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 και κωδικό 

υποέργου:Κ.24 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Είναι υποχρεωµένη να συγκροτήσει συνεργεία παροχής των υπηρεσιών και ευθύνεται για την 

ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  

Επίσης είναι υποχρεωµένη για τη συγκρότηση της τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής που 

προβλέπεται στο άρθρο 221, παρ. 11δ του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Επιτρέπονται οι αυξοµειώσεις στις ενδεικτικές επιµέρους ποσότητες υπηρεσιών του 

προϋπολογισµού και η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης µέχρι το ποσό της 

εγκεκριµένης πίστωσης των 74.400,00 € σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016. . Οι επιµέρους ποσότητες του προϋπολογισµού είναι ενδεικτικές και δύναται να 

αναπροσαρµοστούν σύµφωνα µε τις ανάγκες  που θα προκύψουν κατά τη χειµερινή περίοδο.  

Μετά το πέρας της χειµερινής περιόδου και αφού ολοκληρωθεί η επιµέτρηση των υπηρεσιών του 

αποχιονισµού (συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας άλατος) θα αναπροσαρµοστούν οι 

ποσότητες των υπηρεσιών καθαρισµού των ερεισµάτων, πάντα εντός του συµβατικού πλαισίου. 

Οι τροποποιήσεις θα είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και 

ειδικά την παρ. 1α.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Λόγω της ειδικής φύσεως των υπηρεσιών δεν ορίζεται χρόνος εγγύησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, µετά το τέλος της καλής εκτέλεσης των επιµέρους 

υπηρεσιών µετά την προσκόµιση του τιµολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου 

από την Υπηρεσία. Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική 

παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει το 

κατά το νόµο προβλεπόµενο πρωτότυπο παραστατικό, στο οποίο θα αναγράφονται επακριβώς οι 

ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν. 

Η πιστοποίηση των εργασιών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που προβλέπεται στην παρ. 

11δ, του άρθρου 221 του Ν. 4412/16.  

  

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Εάν λόγω βλάβης ή συντηρήσεως και µόνον απουσιάσει µηχάνηµα, οφείλει ο ανάδοχος να το 

αντικαταστήσει άµεσα µε άλλο αντίστοιχο µηχάνηµα.  

Κατά τη διάρκεια εργασιών αποχιονισµού ή εκτέλεσης εργασιών καθαρισµού ερεισµάτων και στην 

περίπτωση ακινητοποίησης οποιουδήποτε µηχανήµατος λόγω βλάβης, δεν θα καταβάλλεται 

αποζηµίωση και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη άµεσα (σε εύλογο µικρό 

χρονικό διάστηµα) διαφορετικά πρέπει να αντικαταστήσει το µηχάνηµα αυτό µε άλλο αντίστοιχο, 

µε ανάλογες προδιαγραφές το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.  

Αν οι υπηρεσίες καθυστερήσουν µε υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβληθούν 

ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος: α) δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις 

κείµενες διατάξεις και β) αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 

λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύµφωνα µε το 

άρθρο 203 του Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 

Υποχρεούται όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης να επιτρέπει και να διευκολύνει την 

εκτέλεση από την Υπηρεσία ή µε άλλη εργολαβία οποιονδήποτε εργασιών µη περιλαµβανοµένων 

στην προκειµένη σύµβαση.    

 

ΑΡΘΡΟ 14ο:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Κατά την διάρκεια των εργασιών καθώς και µετά την αποπεράτωση των εργασιών πριν από την 

παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από τον χώρο των εργασιών κάθε φύσης 
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άχρηστα υλικά που προέρχονται από εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν και να προβεί στο 

πλήρη καθαρισµό του χώρου εργασιών και εργοταξίου χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του.   

 

ΑΡΘΡΟ 15ο:  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

Γενικά κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία 

µέτρα, µε δικές του δαπάνες, για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζηµιών στα στοιχεία της οδού όπως 

τάπητα κυκλοφορίας, αρµοί γεφυρών – αρµοκαλύπτρα, πινακίδες σήµανσης, στηθαία ασφαλείας, 

«µάτια γάτας», εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. και στις παρακείµενες ιδιωτικές κατασκευές κ.λ.π., για τα 

οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.  

Γενικά οποιαδήποτε ζηµιά η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο 

εκτελεί αυτός τις εργασίες ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού του προσωπικού, βαρύνει 

αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη τη δαπάνη 

επανορθώσεως της ζηµιάς.  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο:  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ 

Ο ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχηµα ή 

ζηµιά συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφάλειας από τον ίδιο 

είτα από τους εργαζόµενους που απασχολεί στην παραπάνω εργασία. Ακόµη ο ανάδοχος 

υποχρεούται να λάβει όλα τα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την παροχή 

πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή 

άλλου ατυχήµατος ή ζηµιάς στο τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών ο ανάδοχος έχει όλες τις αστικές 

και ποινικές ευθύνες.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο:  ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο διαγωνιζόµενος µε την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται  ότι έχει λάβει γνώση των 

δυσχερειών στην περιοχή που θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες αποχιονισµού και καθαρισµού 

ερεισµάτων  και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης αυτών  από κάθε πλευρά, 

όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιαδήποτε λόγο.  Ακόµη ότι 

έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση, κατά 

οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και 

τέλος ότι έχει µελετήσει, µε το σκοπό να συµµορφωθεί, τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, 

µαζί µε την παρούσα  Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του και σύµφωνα µε τα οποία θα πρέπει 

να προσφέρει τις υπηρεσίες του.  

Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί στο προσωπικό 

του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες της σύµβασης.  
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Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφτούν τους χώρους που αφορούν το αντικείµενο του έργου 

για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

Θεωρείται δεδοµένο ότι οι διαγωνιζόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των 

ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καµία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα µπορεί να επικαλείται 

άγνοια συνθηκών και αναγκών για περιπτώσεις προβληµάτων ή αδυναµίας εκτέλεσης υπηρεσιών 

που προβλέπονται στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδοµή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 

συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού 

που θα χρησιµοποιεί.  

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της διευθύνουσας υπηρεσίας της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. 

Καβάλας (Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων) προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει 

απόλυτη συµµόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της 

εργασίας του.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις 

ηµέρες διενέργειας της διαδικασίας.  

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών αµείβεται 

και ασφαλίζεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 

απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει 

αυτοί να κατέχουν νόµιµη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες.   

Οι οδηγοί και οι χειριστές θα πρέπει να έχουν τις ανάλογες επαγγελµατικές άδειες.  

Τα µηχανήµατα θα είναι εφοδιασµένα µε τις ειδικές προβλεπόµενες άδειες και θα είναι κατάλληλα 

για την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα µε τον ισχύοντα ΚΟΚ και τις 

υγειονοµικές διατάξεις. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Τµήµατος 

Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας ως προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας 

οφείλει να συµµορφώνεται.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφάλειας επί ατυχηµάτων 

αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη, που 

θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση 

σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας.  

Οι δαπάνες συµµετοχής των δηµοσιεύσεων και κάθε σχετική δαπάνη για την σύναψη της 

σύµβασης.  

Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του προσωπικού του 

αναδόχου.  

Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και οι δαπάνες 

για την κανονική λειτουργία του εξοπλισµού (καύσιµα κ.λ.π.) περιλαµβάνονται ανοιγµένες στις 

τιµές του τιµολογίου της µελέτης και δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Καβάλα, 18/06/2018 

   
   Ο αν. Προϊστάµενος  Τµήµατος 
          Συγκοινωνιακών Έργων 
             Καβάλα, 18/06/2018 

                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
           Ο  Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 

Καβάλα, 18/06 /2018 

 
 
 
 
 

  

              Γεώργιος Νάστος  
         Πολεοδόµος Μηχανικός 

              Γεώργιος Κυπραίος  
         Τοπογράφος Μηχανικός 

                  Θωµάς Καραβάς 
           Τοπογράφος Μηχανικός 
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