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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Με την παρούσα εργασία προβλέπεται η επισκευή-συντήρηση οδών, πεζοδρόμων,  

πεζοδρομίων και λοιπών δηµοτικών χώρων, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα 

οµαλής βατότητας και κυκλοφορίας τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων. Οι 

καιρικές συνθήκες, ο κυκλοφοριακός φόρτος, η παλαιότητα των οδών, πεζοδρόμων, 

πεζοδρομίων και λοιπών  δηµοτικών χώρων καθώς και οι επεµβάσεις διαφόρων 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας έχουν επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην 

υφιστάμενη κατάσταση όλων των παραπάνω.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εντολές της 

Υπηρεσίας. 

 

 

 

                                                                               ΚΟΜΟΤΗΝΗ 01-03-2017 

                                                                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                 ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                                ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α Είδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ 

  ΕΝΙΑΙΑ               

1 Επισκευή φθορών 

ασφαλτικού οδοστρώματος 

δι'ασφαλτικού μίγματος 

Χρήσις ασφαλτικού 

διαλύματος ΜΕ 0 (ΟΔΝ 

Ν4720Α.2) 

1.1 ΟΔΝ Ν4720Α.2 Μ2 830 25,00 20750,00   

2 Επισκευή -Πλακόστρωσις 

πεζοδρομίων, νησίδων και 

πλατειών (ΟΔΝ Ν2922.13) 

1.2 ΟΔΟ 2922:100% Μ2 810 27,10 21959,10   

3 Επισκευή τμημάτων 

λιθοστρώτου πεζοδρομίου 

δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

κυβολίθων (ΟΔΝ Ν2922.12) 

1.3 ΥΔΡ 6151:100% Μ2 455 31,60 14382,55   

4 Επισκευή τμημάτων 

λιθοστρώτου οδοστρώματος 

δια ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ 

κυβολίθων (ΟΔΝ Ν2922.9) 

1.4 ΟΔΟ 2922:100% Μ2 100 28,60 2863,00   

  ΣΥΝΟΛΟ           59954,65 59955,65 

            Άθροισμα   59955,65 

  Ενιαίος Φ.Π.Α. 24 %             14389,12 

                74343,77 

                          

 

                 ΚΟΜΟΤΗΝΗ               01-03-2017 

 

                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας                                              Η προϊσταμένη Δ/σης           

 

 

Κολιδάκης Δημήτριος                                  Πάσσου Δέσποινα 

Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος                           Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός                    
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1 Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας και που 

ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στη περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 

από τη θέση και την έκταση αυτών περιλαμβάνονται :  

α. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που 

αναφέρονται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τα λοιπά τεύχη και σχέδια, 

όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας της εργασίας.  

β. Γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να 

θεμελιωθεί, που να έχει σχέση προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και 

τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 

μηχανικών μέσων.  

1.2 Έτσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε 

δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου :  

α. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και 

προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για την εργασία, με όλες τις 

απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και τις κάθε είδους μετακινήσεις, μέχρι την πλήρη ενσωμάτωσή 

τους, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.  

β. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφάλισης (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, 

άλλους ημεδαπούς και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά περίπτωση όπως απαιτείται 

κ.λ.π.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος την 

εργασία προσωπικού, του εξειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, 

συνεργείων κλπ ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός 

της Ελλάδος).  

γ. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του αναδόχου, την εξεύρεση (ενοικίαση ή αγορά), οργάνωση, 

διαρρύθμιση κλπ των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις αυτών, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού 

ρεύματος κλπ ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων αναδόχου και 
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Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους 

δημοπράτησης.  

δ. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των παραπάνω εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών.  

ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την εκτέλεση δοκιμών.  

στ. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής προκατασκευασμένων στοιχείων (που περιλαμβάνουν και τις 

δαπάνες υλικών, εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων κλπ) με τις 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο).  

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (μεταφορών, μηχανημάτων κλπ).  

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή τρίτων ή την 

πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.  

θ. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  

ι. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για τα έργα, 

μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η αποθήκευση, φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 

επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή και συντήρηση, οι για οποιαδήποτε αιτία ημεραργίες, η 

παραλαβή, μεταφορά επί τόπου και επιστροφή αυτών, οι άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα 

καύσιμα, λιπαντικά κλπ.  

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές αποθέσεις μέχρι 

τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων, κλπ, εκτός αν περιγράφεται 

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.  

ιβ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεση των 

έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας κλπ, λόγω των εμποδίων που εισάγει η εξασφάλιση 

της υπάρχουσας κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σε συνδυασμό με τη κατά φάσεις εκτέλεση των 

έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα και τις τμηματικές προθεσμίες προόδου των έργων.  

ιγ. Οι τυχόν αναγκαίες μελέτες και υποστήριξης των κυρίων αγωγών και οχετών ΟΚΩ που 

συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.  

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών μέτρων - 

έργων ασφάλειας, για τη μη παρακώλυση της ομαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας, όπως π.χ. :  

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, πλάτους μικρότερου των 5,00 μ που τυχόν θα 

απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών σε οδούς μικρής 

σημασίας.  

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων, κινητών ή όχι. Οι δαπάνες μεταφοράς, 

προσέγγισης, απομάκρυνσης αυτών, καθώς επίσης και της καθημερινής κάλυψης σκαμμάτων με 

σιδηρά φύλλα (λαμαρίνες), όπου τούτο απαιτείται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων 

και πεζών, όπως και οποιονδήποτε κατασκευών αντιστήριξης των πρανών των ορυγμάτων για λόγους 

ασφαλείας της κυκλοφορίας και των κατασκευών.  

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.  

ιστ. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών 

(παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των 

προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα 

άρθρα του Τιμολογίου).  
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ιζ. Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων, αγωγών ή τεχνικών 

έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα 

άρθρα του Τιμολογίου).  

ιη. Οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, που προέρχονται από κάθε 

είδος εγκαταστάσεις και δίκτυα εταιριών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.  

ιθ. Οι δαπάνες των ειδικών μελετών που προβλέπονται από την ΕΣΥ (μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων κλπ.)  

κ. Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος 

σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

κα. Οι δαπάνες του κάθε είδους διοδίων, επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, 

ειδικούς φόρους κλπ.  

κβ. Οι δαπάνες από τις κάθε είδους αντλήσεις και την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπόγειων και 

πηγαίων νερών, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και τους Οργανισμούς ή 

και τις Εταιρίες Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 

Τιμολογίου).  

κδ. Οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στις ισχύουσες 

Συγγραφές Υποχρεώσεων (ΕΣΥ, ΤΣΥ, ΓΣΥ) και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

1.3 Στις τιμές μονάδας του έργου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία ενδέχεται να 

επιβαρυνθεί ο ανάδοχος για την αδιάκοπη εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων 

αποχετευτικών δικτύων όμβριων της περιοχής.  

1.4 Ανάλογα προβλήματα και η αντίστοιχη προσοχή του αναδόχου με τις συνεπαγόμενες δαπάνες, 

μπορούν να προκύψουν από τη διατήρηση της λειτουργίας και τη μεγάλη σημασία που έχουν 

ορισμένοι άλλοι αγωγοί και λοιπές εγκαταστάσεις υπόλοιπων δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) Και οι 

δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές του Τιμολογίου.  

1.5 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για γενικά έξοδα κλπ για 

πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού, δηλαδή για τις δαπάνες 

επιστασίας, τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη χαρτοσήμου, 

συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κλπ. τόκους των κεφαλαίων, τις κάθε είδους 

μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, τις πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και 

εμποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και 

γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό 

αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των εργασιών καθορίζεται σε 

....................................... ............... ως προς τις τιμές του Τιμολογίου  

1.6 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του αναδόχου επιβαρύνει 

τον Κύριο του έργου. 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

 

 

 
ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΕΝΙΑΙΑ  

 

1  Άρθρο 1.1       ΟΔΝ Ν4720Α.2  

 

Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δι'ασφαλτικού μίγματος και χρήση 

ασφαλτικού διαλύματος ΜΕ 0  

Προμήθεια επί τόπου του έργου και διάστρωση ασφαλτικού μίγματος πάχους 10cm, 

ασφαλτικού διαλύματος προεπαλείψεως "ΜΕ 0" καθώς και του υλικού βάσεως 20 cm.  

Kοπή με ασφαλτοκόπτη, εκσκαφή και καθαίρεση του φθαρμένου υλικού για την 

επισκευή φθορών, τμημάτων οδών έως Δέκα (10,00) Μ2, με την προμήθεια επί τόπου και 

διαστρώσης όλων των υλικών σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και κατά τα λοιπά 

ως εν άρθρω 4720 του Περιγραφικού Τιμολογίου.  

(Ανά m2 τοποθετηθέντος ασφαλτικού μίγματος)  

(1 m2)  
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα  

Αναθεωρείται με :  

Ευρώ : Είκοσι  πέντε                                                                                € 25,00  

 

 

2  Άρθρο 1.2            ΟΔΝ Ν2922.13  

 

Επισκευή-Πλακόστρωσις μικρών τμημάτων πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών 

(ανά m2).  

Στην τιμή περιλαμβάνεται:  

Η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των πλακών (0,40 * 0,40) Λευκών η έγχρωμων και 

όλων των απαιτούμενων υλικών.  

Η δαπάνη για την πλήρη κατασκευή ενός (1,00) Μ2 πλακόστρωσης ήτοι:  

Εκσκαφή, κοπή με ασφαλτοκόπτη και καθαίρεση αόπλου η οπλισμένου σκυροδέματος 

όπου απαιτείται με φορτοεκφώρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και 

καθαιρέσεων.  

Η τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος, μετά της 

τσιμεντοκονίας αρμολογήσεως και στερεώσεως των πλακών, καθώς και η δαπάνη 

κατασκευής της βάσεως εδράσεως αυτών 0,10 Μ3 C 12/15.  

To άρθρο αναφέρεται σε τμήματα πεζοδρομίου έως Δέκα (10,00) Μ2  

(1 m2)  
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα  

Αναθεωρείται με : ΟΔΟ 2922: 100,00%  

Ευρώ : Είκοσι επτά και Έντεκα                                                            € 27,11 
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3 Άρθρο 1.3               ΟΔΝ Ν2922.12  

 

 

Επισκευή λιθόστρωτου πεζοδρομίου δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων  

(εργασία και υλικά) και άμμου εδράσεως συμπιεσμένου πάχους 5 εκ. εκτελουμένων κατά 

τα οριζόμενα ΠΤΠ Ο186 και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνουσαν 

πάσαν δαπάνην εξευρέσεως των καταλλήλων πηγών λήψεως υλικών παραγωγής του 

απαιτούμενου υλικού (άμμου μετά συντρίματος κλπ.) πληρούντος τους όρους της ΠΤΠ 

0186 τυχόν πλύσεων του υλικού φορτ/σεως και μεταφοράς τούτου επί τόπου του έργου 

μετά της δαπάνης του απολυμένου χρόνου φορτ/σεως, κοσκινίσματος πιθανής πολλαπλής 

θραύσεως εμπλουτισμού τούτου δια συντρίματος των δαπανών διαστρώσεως και 

κυλινδρώσεως της άμμου (μετά του συντρίματος) εις το απαιτούμενο πάχος (πεπιεσμένο) 

δομήσεως των κυβολίθων, μορφώσεως της διατομής πληρώσεως των αρμών, της 

προμήθειας του ύδατος της διαστρώσεως συμπληρωματικής άμμου προς πλήρωση των 

αρμών μετά το κοπάνισμα της τελικής κυλινδρώσεως και εν γένει πάσης εργασίας 

πλήρους επισκευής ενός τετραγωνικού μέτρου λιθοστρώτου οδοστρώματος προς 

κυκλοφορία.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη αποξύλωσης, εκσκαφής για την δημιουργία της 

σκάφης ,κατασκευής της Υπόβασης και Βάσης έδρασης η δαπάνη της μεταφοράς και 

φορτ/σεως των κυβολίθων.  

Εργασία και υλικά πλήρους επισκευής ενός τετραγωνικού μέτρου κυβολιθοστρώτου 

οδοστρώματος σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας, κατά τα λοιπά ως εν ΠΤΠ 0186 και 

ΕΣΥ ορίζεται πλήν τρόπου επιμετρήσεως και πληρωμής.  

Το άρθρο αναφέρεται σε τμήματα οδού έως Δέκα (10,00) Μ2  

( 1 Μ2).  
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα  

Αναθεωρείται με : ΥΔΡ 6151: 100,00%  

Ευρώ : Τριάντα ένα και Εξήντα ένα λεπτά                                  € 31,61 

 

 

 

 

4  Άρθρο 1.4                              ΟΔΝ Ν2922.9  

 

Επισκευή λιθοστρώτου οδοστρώματος δια ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ κυβολίθων  

(εργασία και υλικά) και άμμου εδράσεως συμπιεσμένου πάχους 5 εκ. εκτελουμένων κατά 

τα οριζόμενα ΠΤΠ Ο186 και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνουσαν 

πάσαν δαπάνην εξευρέσεως των καταλλήλων πηγών λήψεως υλικών παραγωγής του 

απαιτούμενου υλικού (άμμου μετά συντρίματος κλπ.) πληρούντος τους όρους της ΠΤΠ 

0186 τυχόν πλύσεων του υλικού φορτ/σεως και μεταφοράς τούτου επί τόπου του έργου 

μετά της δαπάνης του απολυμένου χρόνου φορτ/σεως, κοσκινίσματος πιθανής πολλαπλής 

θραύσεως εμπλουτισμού τούτου δια συντρίματος των δαπανών διαστρώσεως και 

κυλινδρώσεως της άμμου (μετά του συντρίματος) εις το απαιτούμενο πάχος (πεπιεσμένο) 

δομήσεως των κυβολίθων, μορφώσεως της διατομής πληρώσεως των αρμών, της 

διαλογής και μεταφοράς των γρανιτικών κυβολίθων από την θέση αποθήκευσης στον 

τόπο του έργου, της προμήθειας του ύδατος της διαστρώσεως συμπληρωματικής άμμου 

προς πλήρωση των αρμών μετά το κοπάνισμα της τελικής κυλινδρώσεως και εν γένει 

πάσης εργασίας πλήρους επισκευής ενός τετραγωνικού μέτρου λιθοστρώτου 

οδοστρώματος προς κυκλοφορία.  
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη αποξύλωσης, εκσκαφής για την δημιουργία της 

σκάφης ,κατασκευής της Υπόβασης και Βάσης έδρασης η δαπάνη της μεταφοράς και 

φορτ/σεως των κυβολίθων.  

Εργασία και υλικά πλήρους επισκευής ενός τετραγωνικού μέτρου κυβολιθοστρώτου 

οδοστρώματος, κατά τα λοιπά ως εν ΠΤΠ 0186 και ΕΣΥ ορίζεται πλην τρόπου 

επιμετρήσεως και πληρωμής.  

Το άρθρο αναφέρεται σε τμήματα οδοστρωμάτων έως Δέκα (10,00) Μ2  

( 1 Μ2).  
Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα  

Αναθεωρείται με : ΟΔΟ 2922: 100,00%  

Ευρώ : Είκοσι οκτώ και Εξήντα τρία λεπτά                                         € 28,63  

 

 

 

 
                                          ΚΟΜΟΤΗΝΗ               01-03-2017 

 

                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας                                              Η προϊσταμένη Δ/σης           

 

 

Κολιδάκης Δημήτριος                                  Πάσσου Δέσποινα 

Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος                           Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός                    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αρ. Μελέτης: 21/2017 

CPV: 45233141-9 

ΚΑΕ: 30.7333.10 

 

     ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντηρήσεις φθορών οδών και πεζοδρομίων πόλης Κομοτηνής 2017»  

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1: Διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 3852/2010. 

2. Την παρ. 4 του άρθρ. 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του αρθρ. 22 του Ν.  3536/07. 

3. Του Ν. 4412/2016  

4. Του άρθρ. 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

5. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 

και την παρ. 4 του αρθρ. 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρ. 22 του Ν. 3536/07. 

6. Του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2238/94.  

 

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 

1. Διακήρυξη δημοπρασίας 

2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 
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3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 3: Εργασία 

     α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία Συντηρήσεις φθορών 

οδών και πεζοδρομίων πόλης Κομοτηνής 2017. 

     β) Τόπος παροχής της εργασίας : η περιοχή του Δήμου Κομοτηνής.  

     γ) Προϋπολογισθείσα δαπάνη 74.343,77 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  

Φ.Π.Α. 

 

 

Άρθρο 4: Εγγυήσεις 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να 

καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία 

ορίζεται σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) της συμβατικής δαπάνης.  

Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων 

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.  

Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.  

 

 

Άρθρο 5: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι περιοχή του Δήμου Κομοτηνής.  

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι έξι (6) μήνες. 
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Άρθρο 6: Παραλαβή εργασιών  

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

 

 

Άρθρο 7: Τρόπος Πληρωμής 

Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 7 της συγγραφής υποχρεώσεων. 

 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 

οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 

πληρωμή ποσό.  

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

το νόμο.  

 

Άρθρο 8: Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ 

με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

 

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών  

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που 

θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογους χώρους.   

 

Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του 
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αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η 

εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την 

καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας.  

 

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. 

   

   

                                          ΚΟΜΟΤΗΝΗ               01-03-2017 

 

                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας                                              Η προϊσταμένη Δ/σης           

 

 

Κολιδάκης Δημήτριος                                  Πάσσου Δέσποινα 

Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κος                           Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός                    
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