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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Για ςημ Λίρθχρη μηυαμήμαςξπ  για ςημ εκςέλερη εογαριώμ ΡΣΜΖΠΖΡΖΡ ΞΣ ΔΑΡΘΙΞΣ ΞΔΘΙΞΣ 
& ΑΜΘΟΣΠΘΙΞΣ ΔΘΙΣΞΣ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΔΣΗΣΜΖΡ ΞΣ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞΣ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ ΔΞΣΡ 2022» 
από πιρςώρειπ ςξσ Υοημαςξδξςικξύ Οοξγοάμμαςξπ ςξσ Διδικξύ Τξοέα Δαρώμ ςξσ Οοάριμξσ 
αμείξσ έςξσπ 2022. 

 
Σν Γαζαξρείν Γνπκέληζζαο, έρνληαο ππόςε: 

1. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 998/79 «Πεοί ποξρςαρίαπ δαρόμ και  δαρικόμ εκςάρεχμ ςηπ υόοαπ» (ΥΔΚ 
289/ς.Α΄/29-12-1979). 

2. Σξ Π.Δ. 437/81To Π.Δ 437/81 ϊπχπ ιρυϋει, ρήμεοα. 

3. Σνλ Ν.3871/10 (ΦΔΚ Α' 141) πεξί «Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επζύλεο», όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

4. Σνλ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

5. Σνλ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη θαη δε  ηα άξζξα 118 θαη 120, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηνλ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-
03-2021) «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

6. ΣνλΝ.4727/2020  (ΦΔΚ 184 Α/23-09-2020)«Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024)- Ηιεθηξνληθέο 
Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»(Κεθάιαην ΙΑ  Φεθηαθή Γηαθάλεηα- Πξόγξακκα Γηαύγεηα, άξζξα 75-83). 

7. Σν άξζξν 64 ηνπ  Ν. 4172/13 (ΦΔΚ Α' 167/23-07-2013)  «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σν Π.Γ. 54/2018 (ΦΔΚ Α’ 103/13-06-2018) «Οξηζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ έλαξμεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ Λνγηζηηθνύ Πιαηζίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο». 

9. Σν Π.Γ.80/2016 Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο (Φ.Δ.Κ. 145/Α΄/5-8-2016). 

10. Σν Π.Γ. 28/2015 (Α΄34) Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία 

ΑΔΑ: 6ΦΝ2ΟΡ1Υ-ΦΒΦ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.05.31 08:29:55
EEST
Reason:
Location: Athens



 

 

 

2 

11. Σελ Τ.Α. 5143/2014 (ΦΔΚ Β' 3335) «Καζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ, παξαθξάηεζεο θαη 

απόδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρύεη, ην ύςνο ηεο 

νπνίαο αλέξρεηαη πιένλ ζε 0,07%,  θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο, πξν 

θόξσλ θαη θξαηήζεσλ, θάζε αξρηθήο, ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζύκβαζεο, κε θαζαξή 

αμία άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξώ πξν ΦΠΑ. 

12. Σελ ΤΑ 57654/22-5-2017 (ΦΔΚ 1781/Β’/23.5.2017) «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

13. Σελ Κ.Τ.Α.1191/14-3-2017 (ΦΔΚ Β’969/22-03-2017) «Καζνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ, ηξόπνπ 

ππνινγηζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απόδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζώο θαη ησλ ινηπώλ ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο 
ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016. 

14. Σελ αξηζ. 109684/13-4-2022 (ΑΓΑ:ΧΣΚΥΟΡ1Τ-Χ9Ο) απόθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Κηιθίο κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε ε κειέηε πληήξεζεο Γαζηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο δεκνζίσλ 

δαζώλ πεξηνρήο επζύλεο  δαζαξρείνπ Γνπκέληζζαο έηνπο 2022. 
15. Σν αξ. πξση. 267141/9-11-2021 Τπξβξλή ποξγοάμμαςξπ έογχμ και Δογαριόμ Δημϊριαπ και μη 

Δημϊριαπ δαρξπξμίαπ για ςξ επϊμεμξ έςξπ (2022)πξσηνγελέο αίηεκα(ΑΓΑΜ:22REQ010626635) 

16. Σημ σπ΄ αοιθμ. 665/9-2-2022 Απϊταρη Αμάληφηπ Τπξυοέχρηπ ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ για ςημ 
σλξπξίηρη ςξσ Φοημαςξδξςικξϋ Ποξγοάμμαςξπ «Ποξρςαρία και αμαβάθμιρη Δαρόμ 2022» (ΑΔΑ: 
96ΔΜ46Χ844-ΦΧΝ). 

17. Σελ κε αξ. πξση. 38312/1311/15-4-2022 (ΑΓΑ: 6Χ044653Π8-ΓΓ) Απόθαζε ηεο Γ/λζεο 
Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γαζηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΠΔΝ: «Έγκοιρη διάθερηπ και καςαμξμήπ 
πιρςόρεχμ ρςιπ δικαιξϋυξσπ Δαρικέπ Τπηοερίεπ για ςη διεμέογεια έογχμ και εογαριόμ 
αμςιπσοικήπ ποξρςαρίαπ ςχμ δημϊριχμ δαρόμ και δαρικόμ εκςάρεχμ, πξσ έυξσμ πεοιλητθεί 
ρςα εγκεκοιμέμα ποξγοάμμαςα δαρικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, ρςξ πλαίριξ ςξσ Φοημαςξδξςικξϋ 
Ποξγοάμμαςξπ ςξσ Διδικξϋ Υξοέα Δαρόμ ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ «Ποξρςαρία και αμαβάθμιρη 

Δαρόμ 2022», Άνξμαπ Ποξςεοαιϊςηςαπ 1, Μέςοξ 1»για ςξ πξρϊ ςχμ 12.000,00€. 
18.Σξ αοθ. 2 ςξσ Ν. 4824/2021 (Α΄156) με ςξ ξπξίξ κσοόθηκε η απϊ 13.8.2021 Π.Ν.Π. (Α΄ 143), 

«Έκςακςα μέςοα για ςημ απξςελερμαςική ποξρςαρία και ςημ ςαυεία απξκαςάρςαρη ςξσ 
πεοιβάλλξμςξπ ςημ άμερη ρςήοινη ςχμ πληγέμςχμ απϊ ςιπ πσοκαγιέπ Ιξσλίξσ/Ασγξϋρςξσ 2021 
και ρσματείπ διαςάνειπ». 

19.Σα αοθ. 47 έχπ 55 ςξσ Ν. 4915/2022 (Α΄63). 
20.Σξ Π.Δ. 29/2022 (Α΄77). 
21. Σημ ΚΤΑ με ρςξιυεία ΤΠΔΝ/ΔΔΤ/48478/3596/16.5.2022 (Β΄2415). 

22.Σημ αοιθ. 154444/25-5-2022 (ΑΓΑ:ΧΣΟ0ΟΡ1Τ-ΓΔΜ) (ΑΓΑΜ:22REQ010626725) απόθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Έγθξηζε Πξσηνγελνύο). 
23.  Σελ αλάγθε εκςέλερηπ εογαριώμ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΓΟΤΜΔΝΙΑ ΔΣΟΤ 2022γηα ηελ 
αμςιπσοική ποξρςαρία ςχμ δαρώμ και δαρικώμ εκςάρεχμ ςηπ πεοιξυήπ εσθύμηπ ςηπ 

σπηοερίαπ. 

 

Αλαθνηλώλεη όηη: 
 

πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ (ππεξεζία) ζύκθσλα κε ην άξζξν 
118 ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, γηα ηε Λίρθχρη Ληυαμήμαςξπ  για ςημ 

εκςέλερη εογαριώμ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΓΟΤΜΔΝΙΑ ΔΣΟΤ 2022». 

Κξηηήξην αλάζεζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 
βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

 
Η ύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα δύν κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο. 

 
Η ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη ςηπ εμ λϊγχ αμάθερηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 10.800,00€ 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α. 24% (8.709,68€ άμεσ Υ.Π.Α.). Πξρξρςϊ 10% ςηπ αουικήπ 
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υοημαςξδϊςηρηπ ςχμ 12.000,00 € ήςξι πξρϊ 1.200,00,θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ κάλσφη 
λειςξσογικόμ δαπαμόμ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, καςϊπιμ ρυεςικήπ απϊταρηπ ςξσ ΤΠΔΝ. 
 
Για ςημ παοξϋρα εκςέλερη ςχμ εογαριόμ έυει εκδξθεί η απϊταρη με αοιθ. ποχς.  665/09-02-2022  
(ΑΔΑ:96ΔΜ46Χ844-ΦΧΝ) ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ για ςημ αμάληφη σπξυοέχρηπ/έγκοιρη δέρμεσρηπ 
πίρςχρηπ ρσμξλικξϋ ϋφξσπ 10.000.000,00 € ρςξμ ΚΑΔ 02.001.2499 για ςξ ξικξμξμικϊ έςξπ 2022 για 
ςημ σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ΦΠ «Ποξρςαρία και αμαβάθμιρη δαρόμ 2022». 
 

Η παξνύζα Πξόζθιεζε αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 

έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο αλάζεζεο θαη ππόθεηηαη ζηνπο παξαθάησ όξνπο 

θαη πξνϋπνζέζεηο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο είλαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ 

ΟΓΙΚΟΤ & ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ 

ΓΟΤΜΔΝΙΑ ΔΣΟΤ 2022». 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ όξσλ όισλ 

ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο παξνύζαοθαη παξάιιεια λα απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από απηέο.  

 

CPV : [43210000-8]-Μεραλήκαηα ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη εηο 
δηπινύλ: 

 
Α) Φάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, κε ηα αθόινπζα: 

 

1) Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε 
ηζρύεη, δίρσο λα απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία δειώλνληαη ηα 

θάησζη: 
 

α) Γελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 73 
παξ.1 ηνπ λ.4412/2016 

 (αθνξά ζηα θπζηθά πξόζσπα- κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό. Δηδηθόηεξα: 
 1) ζηηο ΔΠΔ, ΙΚΔ, ΟΔ, ΔΔ, ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

 2) ζηηο ΑΔ ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ηα πξόζσπα 
ζηα νπνία κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο,  

 3) ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ,  
 4) ζηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν) 

 
β) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο (άξζξν 73 παξ.2 λ.4412/2016). 

 
γ) Γελ ηειεί ππό πηώρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππό 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, δελ έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, αιιά ηεξεί ηνπο όξνπο 

ΑΔΑ: 6ΦΝ2ΟΡ1Υ-ΦΒΦ



 

 

 

4 

απηήο) θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθύπηεη από παξόκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ (άξζξν 73 παξ.4 πεξ.β λ.4412/2016). 
 

δ) Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην (άξζξν 75 παξ.2 λ.441/2016). 

 
ε) Η πξνζθνξά ηζρύεη θαη δεζκεύεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν από ηελ εκέξα ππνβνιήο  ηεο θαη γηα 180  

εκέξεο. 
 

ζη) Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 
 

2) εκεηώλεηαη όηη γηα όζα δειώζεθαλ κε ηελ αλσηέξσ Τπεύζπλε Γήισζε ζα δεηεζεί ε 
πξνζθόκηζε ησλ αληίζηνηρσλ Γηθαηνινγεηηθώλ εληόο ηξηώλ εκεξώλ κόλν από ηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
Απόθαζεο Αλάζεζεο,  θαη ζπγθεθξηκέλα : 

 

α) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ηζνδύλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή αξρή, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο -  

ζηελ πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ αθνξά ηα θπζηθά πξόζσπα ηεο παξ.Α.1α 
(ελαιιαθηηθά  δπλαηή είλαη ε θαηάζεζε επηθαηξνπνηεκέλεο Τπεύζπλε δήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ Ν. 1599/1986- γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαηαηίζεηαη από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 79Α ηνπ λ.4412/2016), 
β)Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ όζν θαη θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο,  
 γ)Απνδεηθηηθό Δγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ελ ηζρύ. 

 δ)Πηζηνπνηεηηθό Γηθαζηηθήο Φεξεγγπόηεηαο ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ.  
 

ε) Λνηπά δηθαηνινγεηηθά -λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη κόλν γηα ηα λνκηθά πξόζσπα-  

 
ηα λνκηθά πξόζσπα ζα πξέπεη πξόζζεηα λα ππνβάιινπλ όια ηα έγγξαθα από ηα νπνία πξνθύπηεη 

ε ζύζηαζε θαη ε λόκηκε εθπξνζώπεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη ε ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ 
ηεο θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο. 

Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε ή θνηλνπξαμία.  

πγθεθξηκέλα απαηηνύληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, από ηα νπνία πξέπεη λα πξνθύπηνπλ : 
- ε λόκηκε ζύζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  

- ην ηειεπηαίν ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, 

- ην/ηα πξόζσπν/α πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θ.ι.π.), ηπρόλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο 

έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζώπεζεο, 
- θαζώο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειώλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ 

 
i) Γηα ηηο Αλώλπκεο Δηαηξείεο, Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.), Ιδησηηθέο 
Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (Ι.Κ.Δ.), Οκόξξπζκεο (Ο.Δ.) θαη Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείεο θαη γηα 
όζα λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε αλαθνίλσζεο ζην ΓΔΜΗ σο αθνινύζσο: 
 

α. Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο/αλαιπηηθήο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο από ην ΓΔΜΗ- κε εκεξνκελία 
έθδνζεο εληόο ηειεπηαίσλ ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξώλ 
β. Γεληθό πηζηνπνηεηηθό από ην ΓΔΜΗ ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ζύζηαζε 
ζηνηρεία θαη ηηο ηπρόλ κεηαβνιέο-κε εκεξνκελία έθδνζεο εληόο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

 
ii) ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο ηα, θαηά πεξίπησζε, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη 
λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (όπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιώλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 
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απνθάζεηο ζπγθξόηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζώκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα), ζπλνδεπόκελα από ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ 
όηη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016. 
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηόο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
 

 Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηα έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηόηππσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ ηνπο θαη 

 Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα ηδησηηθά έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από ηα 

αληίγξαθα, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν ή ζε απιή θσηνηππία 
εθόζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη επηπιένλ θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζην email ηνπ Γαζαξρείνπ Γνπκέληζζαο das-gou@damt.gov.gr ή ζε όπνηα 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε δώζεη ε ππεξεζία ελόςεη ηεο ηξέρνπζαο κεηαθνξάο ηεο ζην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. 

 
Β) Υχοιρςό Τάκελξ ευμικήπ Οοξρτξοάπ 

Για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ γίμξμςαι δεκςξί ιδιξκςήςεπ, καθόπ και υοήρςεπ μηυαμημάςχμ: 

Διαμξοτχςήοαπ γαιώμ (GRADER) με ιππξδύμαμη 180 ΖΠ (ίππχμ)και άμχ. 

Για ςημ απϊδεινη ςηπ ςευμικήπ ςξσπ ικαμϊςηςαπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ 

εμςϊπ ςξσ εμ λϊγχ τακέλξσ: 

• Υχςξαμςίγοατξ ςηπ άδειαπ ςχμ μηυαμημάςχμ (με επίδεινη ςηπ ποχςϊςσπηπ ετϊρξμ 

επιλεγεί χπ μειξδϊςηπ ξ σπξφήτιξπ). ε πεοίπςχρη πξσ ςα Σευμικά ςξιυεία δεμ 

απξςσπόμξμςαι ρςημ άδεια ςξσ μηυαμήμαςξπ, θα ποέπει μα σπξβληθεί μαζί με ςημ άδεια 

μηυαμήμαςξπ έογξσ, ςευμική έκθερη - πεοιγοατή απϊ Μηυαμξλϊγξ ή Ηλεκςοξλϊγξ 

Μηυαμικϊ ρςημ ξπξία μα αμαγοάτξμςαι ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά πξσ δεμ αματέοξμςαι 

ρςημ άδεια. 

• Υχςξαμςίγοατξ αρταλιρςηοίξσ ρσμβξλαίξσ μηυαμήμαςξπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα είμαι ρε 

ιρυϋ ςημ ημέοα ςηπ καςαλσςικήπ ημεοξμημίαπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

• Παοαρςαςικϊ πληοχμήπ ελώμ Υοήρηπ Μ.Δ πξσ μα καλϋπςξσμ ςημ ημεοξμημία ςηπ 

καςαλσςικήπ ημεοξμημίαπ ςχμ ποξρτξοόμ (ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτεςαι ξ αοιθμϊπ 

κσκλξτξοίαπ ςξσ Μ.Δ) ή βεβαίχρη πληοχμήπ ςξσπ απϊ ςημ αομϊδια σπηοερία. 

• Σπεύθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 απϊ σμεογείξ - Μηυαμξσογείξ ρυεςικά με ςξμ υοϊμξ 

γεμικήπ επιρκεσήπ - ρσμςήοηρηπ ςξσ κιμηςήοα ςξσ μηυαμήμαςξπ. 

• Ο διαμξοτχςήοαπ θα ποέπει μα διαθέςει μηυαμιρμό καςαγοατήπ απόρςαρηπ και 

εμποόρθιξ μαυαίοι. 

• Άδεια υειοιρςξύ/άδειεπ υειοιρςώμ μηυαμήμαςξπ. ε πεοίπςχρη πξσ δε ρσμπίπςει ξ 

υειοιρςήπ ςξσ μηυαμήμαςξπ με ςξμ ιδιξκςήςη μηυαμήμαςξπ, επίρημξ μϊμιμξ έγγοατξ πξσ μα 

απξςσπόμεςαι η ρυέρη ρσμεογαρίαπ ςξσ υειοιρςή με ςξμ ιδιξκςήςη. 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςξσπ υοήρςεπ μηυαμημάςχμ είμαι η έμποακςη απϊδεινη ρυέρηπ μεςανϋ 

ςξσ ποξρτέοξμςξπ και ςξσ μηυαμήμαςξπ ςξ ξπξίξ θα ποέπει μα πληοξί ςα κοιςήοια εγκσοϊςηςαπ 

ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία και μα είμαι ρε ιρυϋ, ςημ ημέοα λήνηπ ςηπ καςάθερηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ και για υοξμικϊ διάρςημα ιρυϋξπ ςξσλάυιρςξμ ένι (6) μημόμ και ρε κάθε πεοίπςχρη για 

ϊλξ ςξ υοξμικϊ διάρςημα εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 

Γ) Υχοιρςό ρτοαγιρμέμξ Τάκελξ Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 
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Η ποξρτξοά θα δίμεςαι ρε ακέοαιξ εμιαίξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςχμ ςιμόμ εκκίμηρηπ πξσ ξοίζεςαι 

ρςξ ΠΑΡΑΣΗΜΑ Β΄ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ρϋμτχμα με ςξ Έμςσπξ ρςξ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣ΄ ςηπ παοξϋραπ Ποϊρκληρηπ, ςξ ξπξίξ θα ποέπει μα είμαι αομξδίχπ σπξγεγοαμμέμξ 

και μα τέοει ρτοαγίδα ςηπ επιυείοηρηπ. Η ξλϊγοατη αμαγοατή ςηπ ςξσ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ ςηπ 

ποξρτξοάπ επί ςχμ ςιμόμ ςξσ ςιμξλξγίξσ ςχμ εογαριόμ σπεοιρυϋει ςηπ αμςίρςξιυηπ αοιθμηςικήπ. 

Υϊοξι, ΥΠΑ, κοαςήρειπ σπέο ςοίςχμ, κάθε άλλη μξμική επιβάοσμρη καθόπ και κάθε άλλη δαπάμη 

μη οηςά καθξοιζϊμεμη απϊ ςημ παοξϋρα, επιβαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ και θα ποέπει μα έυξσμ 

ρσμσπξλξγιρθεί ρςημ ποξρτξοά ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ. 

 

Ποξρτξοά πξσ θα σπεοβαίμει ςη ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ 

Υ.Π.Α 24%(10.800,00 €), θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

Δπιρημαίμεςαι όςι ξι Σπεύθσμεπ Δηλώρειπ, για ςημ πεοίπςχρη ςχμ μξμικώμ ποξρώπχμ 

σπξγοάτξμςαι από ςξμ μόμιμξ εκποόρχπξ ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 79Α ςξσ μ.4412/2016 και τέοξσμ ημεοξμημία σπξγοατήπ μεςά από ασςήμ ςηπ 

ποόρκληρηπ. 

 
ΑΠΗΠΞ 3 

ΙΑΑΗΔΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 
 

Οι εμδιατεοϊμεμξι δϋμαμςαι μα καςαθέρξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ, είςε ασςξποξρόπχπ, είςε δια 

ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσπ ή µε μϊμιμα ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ, είςε ςαυσδοξμικόπ, ρςημ 

ελλημική γλόρρα μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, απϊ ςημ 1η-06-2022,ημέοα εςάοςη και όοα 8:00 

π.μ. μέυοι ςημ 7η -06-2022,ημέοα οίςη και όοα 12:00. 

Οι ποξρτξοέπ ποχςξκξλλόμςαι ρςημ έδοα ςξσ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ ξδϊπ: Μ. Αλενάμδοξσ 24,   

Σ.Κ.613 00 ςξ αογϊςεοξ μέυοι και ςημ καςαληκςική ημέοα και όοα σπξβξλήπ ποξρτξοόμ πξσ 

αματέοεςαι ρςημ παοξϋρα. Ποξρτξοά πξσ καςαςίθεςαι μεςά ςημ όοα ασςή είμαι εκποϊθερμη και 

επιρςοέτεςαι. 

Η έγκαιοη σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ θα απξδεικμϋεςαι μϊμξ απϊ ςξμ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ ςηπ 

Τπηοερίαπ. Η ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπϊφη, ρε πεοίπςχρη 

εκποϊθερμηπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

Για πεοαιςέοχ πληοξτξοίεπ για ςημ εμ λϊγχ αμάθερη, ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα απεσθϋμξμςαι 

ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ (07:00 έχπ 15:00) ρςα ςηλέτχμα 2313309923 και 2313309989 

(αομϊδιξι σπάλληλξι Γεόογιξπ Καοαςζιάπ και Γεόογιξπ Σραγιαμμίδηπ). 

 

ΑΠΗΠΞ 4 
ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ 

 
Με ςξ άμξιγμα ςξσ τακέλξσ ςηπ ποξρτξοάπ, ανιξλξγείςαι ξ τάκελξπ ςχμ Δικαιξλξγηςικώμ 

ρσμμεςξυήπ, ήςξι η ξοθϊςηςα καςάθερηπ ςηπ Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ και ςχμ λξιπόμ 

δικαιξλξγηςικόμ. Καςϊπιμ, ανιξλξγείςαι ξ Τάκελξπ ςηπ ευμικήπ Οοξρτξοάπ, ετϊρξμ απαιςείςαι 

και με ςη ρσμδοξμή σπηοεριακόμ παοαγϊμςχμ ςξσ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ με ειδικέπ γμόρειπ επί 

ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Όρεπ ποξρτξοέπ θα ανιξλξγηθξϋμ θεςικά χπ ποξπ ςα αμχςέοχ θα ρσμευίρξσμ με ςξ άμξιγμα ςχμ 

Τακέλχμ ςχμ Ξικξμξμικώμ Οοξρτξοώμ ϊπξσ και θα καςαγοατξϋμ ξι ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ με 

τθίμξσρα ρειοά. Αμάδξυξπ αμαδεικμϋεςαι ξ ποξρτέοχμ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 

άπξφη ποξρτξοά απξκλειρςικά βάρει ςιμήπ μεςά ςημ έκπςχρη (υαμηλϊςεοη ςιμή). 

Η απξρτοάγιρη ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ δϋμαςαι μα γίμει ποιμ ςξμ έλεγυξ ςχμ σπϊλξιπχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ςχμ ξικξμξμικόμ αμαδϊυχμ. 
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ΑΠΗΠΞ 5 

ΔΙΔΚΔΡΖ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

Η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ θα παοακξλξσθείςαι απϊ αομϊδια Δπιςοξπή Παοακξλξϋθηρηπ και 

Παοαλαβήπ πξσ θα ξοιρςεί για ςξ ρκξπϊ ασςϊ, η ξπξία θα βεβαιόμει κάθε τξοά ςημ παοαλαβή ςχμ 

σπηοεριόμ. Η ρϋμβαρη πξσ θα ρσματθεί μπξοεί μα ςοξπξπξιηθεί ρε πεοίπςχρη πξσ ρσμςοέυξσμ ξι 

ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016 και ςξσπ ειδικϊςεοξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

Δάμ η ποξρτεοόμεμη ςιμή ςξσ μειξδόςη (ξικξμξμικξύ τξοέα) είμαι μικοόςεοη από ςιπ αουικέπ 

ςιμέπ μξμάδχμ, όπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ Α-1 ςξσ ιμξλξγίξσ και ποξκειμέμξσ μα 

επιςεσυθεί η μέγιρςη δσμαςή ανιξπξίηρη ςηπ υξοηγηθείραπ πίρςχρηπ, δεδξμέμξσ ςχμ 

ασνημέμχμ αμαγκώμ ρσμςήοηρηπ ςξσ δαρικξύ ξδικξύ δικςύξσ, ςόςε η αμαθέςξσρα αουή 

δύμαςαι μα ασνήρει ςιπ πξρόςηςεπ ςχμ εογαριώμ για ρσμξλική δαπάμη μέυοι ςξσ ρσμξλικξύ 

πξρξύ ςηπ παοξύραπ δαπάμηπ (ήςξι 10.800,00 Δσοώ με Τ.Ο.Α). Ζ αύνηρη ςχμ πξρξςήςχμ 

μπξοεί μα αμέλθει μέυοι ςξ 120% ςχμ αουικώμ πξρξςήςχμ ςχμ εογαριώμ ςξσ εμδεικςικξύ 

ποξϋπξλξγιρμξύ, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθο. 105 ςξσ Μ. 4412/2016 όπχπ 

ασςή ιρυύει. 

 

 

                                                                                          Ξ ΔΑΡΑΠΥΖΡ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ 

  

 

 

 

        ΑΜΩΜΘΞΡ ΕΑΙΞΡ  

Δαρξλόγξπ με Βαθμό Α΄ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α. ΔΥΜΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ 

Οι εογαρίεπ πξσ θα εκςελερθξϋμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ αμεκςέλερςεπ ποξβλεπϊμεμεπ εογαρίεπ 
ςηπ μελέςηπ με ςίςλξ: «Ρσμςήοηρη Δαρικξύ Ξδικξύ Δικςύξσ και έογχμ ποξρςαρίαπ δημξρίχμ 
δαρώμ πεοιξυήπ εσθύμηπ Δαραουείξσ  Γξσμέμιρραπ έςξσπ 2022», πξσ έυει εγκοιθεί με ςημ αοιθ. 
ποχς. 109684/13-4-2022 απϊταρη Δ/μρηπ Δαρόμ Κιλκίπ, και ατξοξϋμ ςξ δαρικϊ και αμςιπσοικϊ 
δίκςσξ ρε ϊλη ςημ πεοιξυή εσθϋμηπ ςξσ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ με ρσμξλικϊ μήκξπ 247,188 
υιλιξμέςοχμ. ε πεοίπςχρη πξσ εκςελξϋμςαι παοάλληλα εογαρίεπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ μελέςηπ απϊ 
άλλη υοημαςξδϊςηρη ςηπ σπηοερίαπ μαπ ή απϊ άλλξσπ τξοείπ (ςξπικξί Δήμξι κλπ), θα σπάουει 
ρσμεογαρία και ρσμςξμιρμϊπ ςξσ αμαδϊυξσ με ςξμ επιβλέπξμςα και ςημ σπηοερία, ποξκειμέμξσ μα 
μημ εκςελξϋμςαι εογαρίεπ ρε ίδιξσπ δαρικξϋπ δοϊμξσπ ή αμςιπσοικέπ λχοίδεπ ή ςμήμαςα ασςόμ, 
καθόπ και μα μημ παοαμείμξσμ δοϊμξι ή ςμήμαςα πξσ δεμ θα ρσμςηοηθξϋμ αμ και απαιςείςαι η 
ρσμςήοηρή ςξσπ. 

Οι εογαρίεπ θα εκςελερθξϋμ ρϋμτχμα με ςιπ παοακάςχ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και επιρημάμρειπ: 

 

1. Ο καθαοιρμϊπ, η ιρξπέδχρη και η μϊοτχρη ςξσ καςαρςοόμαςξπ θα γίμει ρε ξλϊκληοξ ςξ 

στιρςάμεμξ πλάςξπ ςξ ξπξίξ για ςξσπ δοϊμξσπ Β' Καςηγξοίαπ αμέουεςαι καςά μέρξ ϊοξ ρε 5 έχπ 6 

μέςοα και για δοϊμξσπ Γ' Καςηγξοίαπ ρε μέρχ πλάςξπ 4 έχπ 5 μέςοα. 

 

2. Καςά ςημ εκςέλερη ςχμ παοαπάμχ εογαριόμ, δεμ θα εγκαςαλείπξμςαι ποξψϊμςα εκρκατήπ ρςιπ 

άκοεπ ςχμ δοϊμχμ (ρειοάδια) και θα καςαβάλλεςαι ποξρπάθεια, ϊπξσ ασςϊ είμαι ετικςϊ, μα 

ιρξπεδόμξμςαι ςέςξιξσ είδξσπ αμαυόμαςα πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί ρςξ παοελθϊμ, διϊςι ασςά 

ατεμϊπ πεοιξοίζξσμ ςξ χτέλιμξ πλάςξπ ςξσ καςαρςοόμαςξπ και ατεςέοξσ πάμχ ρε ασςά 

αμαπςϋρρεςαι ποξξδεσςικά θαμμόδηπ και εμ ρσμευεία νσλόδηπ  βλάρςηρη, πξσ δσρυεοαίμει ακϊμη 

πεοιρρϊςεοξ ςη βαςϊςηςα και εμπξδίζει λϊγχ ρκίαρηπ ςξ ρςέγμχμα ςξσ καςαρςοόμαςξπ μεςά απϊ 

βοξυξπςόρειπ.    

 

3. Ο καθαοιρμϊπ ςχμ στιρςάμεμχμ ςάτοχμ θα γίμει ρςα ςμήμαςα ςξσ δικςϋξσ ϊπξσ λϊγχ ςχμ 

ποξρυόρεχμ πξσ έυξσμ σπξρςεί, ςα οέξμςα ϋδαςα κσλξϋμ μέρα ρςξ δοϊμξ, ασλακόμξσμ ςξ 

ξδϊρςοχμα και ςξ διαβοόμξσμ. Η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ασςόμ είμαι καθξοιρςική για ςημ 

απξκαςάρςαρη ςηπ βαςϊςηςαπ και ςημ ποξρςαρία ςξσ καςαρςοόμαςξπ ιδίχπ ρςιπ πεοιξυέπ με 

αογιλξπηλόδη ρϋρςαρη εδάτξσπ.  

 

4. Η άορη ςχμ καςαπςόρεχμ και η επίυχρη υαοαδοόρεχμ θα γίμει ρςα ςμήμαςα ςξσ δαρικξϋ 

ξδικξϋ δικςϋξσ πξσ παοξσριάζξσμ έμςξμξ ποϊβλημα ποξρπελαριμϊςηςαπ είςε απϊ καςαπςόρειπ 

ποαμόμ ή λίθχμ και καςξλιρθήρειπ σπεοκείμεμχμ ραθοόμ ή υαλαοόμ εδατόμ, είςε απϊ 

υαοαδοόρειπ ξι ξπξίεπ ρσμήθχπ δημιξσογξϋμςαι απϊ παοαςεςαμέμεπ έμςξμηπ οαγδαιϊςηςαπ 

καςαιγίδεπ (ρσμήθχπ εαοιμέπ ή θεοιμέπ) καθόπ και ρε πξλλά ςμήμαςα  ακϊμη ςχμ δαρικόμ δοϊμχμ 

πξσ δεμ έυξσμ ρσμςηοηθεί επί ρειοά πξλλόμ εςόμ λϊγχ αμεπαοκξϋπ υοημαςξδϊςηρηπ. ςα ςμήμαςα 

ασςά παοαςηοείςαι ρσρρόοεσρη ποαμόμ με αμάπςσνη θαμμόδξσπ και ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ και 

δεμςοόδξσπ τσρικήπ βλάρςηρηπ ρςα ποαμή και ςξ καςάρςοχμά ςξσπ, με ρσμέπεια ρςα ςμήμαςα 

ασςά ποξκειμέμξσ μα γίμξσμ βαςά, θα ποέπει μα εκςελερςξϋμ ξπχρδήπξςε ςέςξιξσ είδξσπ εογαρίεπ.  

Απϊ ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςχμ δοϊμχμ πξσ ποξςείμεςαι για ρσμςήοηρη, εμδέυεςαι επί μέοξσπ ςμήμαςα 

μα βοίρκξμςαι ρε καλή καςάρςαρη και μα μημ υοειαρςεί μα ρσμςηοηθξϋμ, ιδίχπ εάμ ξι καιοικέπ 

ρσμθήκεπ πξσ θα επικοαςήρξσμ ςημ ςοέυξσρα εαοιμή και θεοιμή πεοίξδξ δεμ επιτέοξσμ ρημαμςικέπ 
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ζημιέπ ρςξ ξδϊρςοχμα ή ςιπ ςάτοξσπ, ειδικά ρςα ςμήμαςα ςξσ δικςϋξσ πξσ εκςελέρςηκαμ εογαρίεπ 

ξδξρςοχρίαπ ςξ ποξηγξϋμεμξ έςξπ. Η επιμέςοηρη ςχμ εογαριόμ ρε ϊςι ατξοά ςξ  μήκξπ  κάθε 

ςμήμαςξπ μπξοεί μα γίμει με ςη βξήθεια τξοηςόμ ρσρκεσόμ GPS (ξι ξπξίεπ έυξσμ ήδη 

υοηριμξπξιηθεί παοέυξσμ μεγάλη ρυεςική ακοίβεια) και ςξσ μέρξσ πλάςξσπ με ςη υοήρη 

μεςοξςαιμίαπ αμά ρσγκεκοιμέμεπ απξρςάρειπ αμάλξγα με ςξ ξλικϊ μήκξπ ςχμ ςμημάςχμ, έςρι όρςε 

ςα απξςελέρμαςα ςχμ μεςοήρεχμ μα αμςαπξκοίμξμςαι καςά μέγιρςξ δσμαςϊ βαθμϊ ρςιπ 

ποαγμαςικέπ εκςελερμέμεπ πξρϊςηςεπ.   

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β. ΘΛΞΚΞΓΘΞ ΔΠΓΑΡΘΩΜ - ΔΜΔΔΘΙΘΙΞΡ ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ 

Ωπ ςιμέπ εκκίμηρηπ ςηπ παοξϋραπ ποϊρκληρηπ ξοίζξμςαι ξι ςιμέπ ςχμ υχμαςξσογικόμ εογαριόμ ςξσ 
Σιμξλξγίξσ Δταομξγήπ ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ χπ ακξλξϋθχπ: 

 

Α/
Α 

Δίδξπ Δογαριώμ 
Άοθοξ  

Αμαθεώοηρηπ 
ΑΔΞ 

Δίδξπ 
μξμά
δαπ 

Οξρόςηςεπ 
μελέςηπ 

Οξρόςηςεπ 
εκςέλερηπ 

(Δμδεικςικέπ) 

ιμή 
μξμάδαπ 

Δαπάμη 

€ € 

1 
Ιρξπέδχρη 
καςαρςοόμαςξπ  

1140(άοθο. 501, 
Δογαρία 

διαμξοτχςήοα) 
m2 

1.176.380,0
0 

230.771,25 0,032 7.384,68 

2 

Καθαοιρμϊπ και 
μϊοτχρη  ςάτοξσ 
ςοιγχμικήπ διαςξμήπ ή 
εοείρμαςξπ ρε κάθε είδξπ 
έδατξπ 

ΟΔΟ-1310 m  129.350,00 1.300,00 0,650 845,00 

3 
Άορη  καςαπςόρεχμ για 
κάθε είδξσπ έδατξπ 

ΟΔΟ-1420 m3 6.250,00 400,00 1,200 480,00 

     
Ρύμξλξ Α΄: 8.709,68 

     
Τ.Ο.Α 24%: 2.090,32 

     
ΓΔΜΘΙΞ ΡΣΜΞΚΞ:  10.800,00 

 
Ξι ακοιβείπ πξρόςηςεπ ςχμ εογαριώμ πξσ θα εκςελερςξύμ (ςόρξ ρε πξρόςηςα όρξ και ρε είδξπ), 
εναοςάςαι ατεμόπ από ςημ έκπςχρη πξσ θα επιςεσυθεί και ατεςέοξσ από ςιπ ξδηγίεπ ςηπ ςηπ 
σπηοερίαπ ρε ρσμδσαρμό με ςιπ άμερεπ αμάγκεπ Δαρξποξρςαρίαπ  και μέυοι ςημ κάλσφη ςηπ 
υοημαςξδόςηρηπ (10.800,00 € με Τ.Ο.Α. 24%) και υχοίπ μα γίμει σπέοβαρη ςχμ πξρξςήςχμ πξσ 
ποξβλέπξμςαι ρσμξλικά ρςημ εγκεκοιμέμη μελέςη.  

Ζ αύνηρη ςχμ πξρξςήςχμ μπξοεί μα αμέλθει μέυοι ςξ 120% ςχμ αουικώμ πξρξςήςχμ ςχμ 

εογαριώμ ςξσ εμδεικςικξύ ποξϋπξλξγιρμξύ, ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθο. 

105 ςξσ Μ. 4412/2016 όπχπ ασςή ιρυύει. 

 

 

 

 
 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ - ΔΘΔΘΙΖ ΡΣΓΓΠΑΤΖ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΩΜ 
 

Άοθοξ 1ξ – Αμςικείμεμξ  
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Η ρσγγοατή ασςή ατξοά ςημ εκςέλερη εογαριόμ ρσμςήοηρηπ ςξσ δαρικξϋ ξδικξϋ δικςϋξσ  
πεοιξυήπ εσθϋμηπ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ για ςημ αμςιπσοική πεοίξδξ 2022. Οι εογαρίεπ πξσ 
θα εκςελερςξϋμ ατξοξϋμ κσοίχπ ςιπ εογαρίεπ ιρξπέδχρηπ ςξσ καςαρςοόμαςξπ για κάθε είδξπ 
έδατξπ, με διάρςοχρη ςχμ καςάλληλχμ σλικόμ εκρκατήπ εμςϊπ ςξσ στιρςάμεμξσ καςαρςοόμαςξπ, 
έςρι όρςε μα καλστθξϋμ ϊλεπ ξι υαοαδοόρειπ και ασλακόρειπ πξσ έυξσμ ποξέλθει απϊ ςιπ 
βοξυξπςόρειπ ρςξ καςάρςοχμα ςχμ δοϊμχμ καθόπ επίρηπ και ςη διαμϊοτχρη (ιρξπέδχρη) ςξσ 
καςαρςοόμαςξπ με απϊνερη και απξμάκοσμρη ςηπ τοσγαμόδξσπ βλάρςηρηπ πξσ έυει αμαπςσυθεί 
εμςϊπ ςξσ καςαρςοόμαςξπ ςχμ δαρικόμ δοϊμχμ και αμςιπσοικόμ ζχμόμ. Δπίρηπ ρε ξοιρμέμξσπ 
κλάδξσπ ή ςμήμαςα ςχμ δαρικόμ δοϊμχμ πξσ σπάουξσμ ςάτοξι απαγχγήπ ξμβοίχμ πξσ έυξσμ 
επιυχθεί θα γίμει καθαοιρμϊπ ςξσπ έςρι όρςε μα απξκαςαρςαθεί η λειςξσογικϊςηςα ςηπ διαςξμήπ 
ςξσπ και δξθεί καςάλληλη κλίρη ρςξ καςάρςοχμα όρςε ςα μεοά ςηπ βοξυήπ μα ρσλλέγξμςαι απϊ ςιπ 
ςάτοξσπ και μα ξδηγξϋμςαι εκςϊπ καςαρςοόμαςξπ, ρε καςάλληλα ρημεία εκοξήπ (κξφίμαςα). 
Η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ εμςξλέπ ςηπ Τπηοερίαπ ςημ Σευμική 
Πεοιγοατή και ςξσπ ϊοξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη. 
Δεμ θα καςαβληθξϋμ γεμικά ένξδα, εογξλαβικϊ ϊτελξπ ξϋςε απξζημίχρη επιτσλακήπ.  

Ποξωπϊθερη απαρυϊληρηπ ςχμ μηυαμημάςχμ απξςελεί η ϋπαονη άδειαπ κσκλξτξοίαπ και η 
μϊμιμη κσκλξτξοία ςξσπ.  
Τπεϋθσμξι για ςη  μϊμιμη κσκλξτξοία είμαι μϊμξ ξι κάςξυξι ςχμ μηυαμημάςχμ έογξσ. ε 
πεοίπςχρη ζημιόμ ή ξπξιξσδήπξςε αςσυήμαςξπ  ξ ιδιξκςήςηπ  ςξσ μηυαμήμαςξπ θεχοείςαι 
απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ και δεμ δικαιξϋςαι καμία απξζημίχρη. Δπίρηπ ρε πεοίπςχρη ζημιάπ 
ή αςσυήμαςξπ ποξπ ςοίςξσπ ξ ιδιξκςήςηπ ςξσ μηυαμήμαςξπ τέοει ςημ απξκλειρςική εσθϋμη. 
H ρσμξλική δαπάμη ςχμ αμχςέοχ εμεογειόμ αμέουεςαι ρςξ πξρϊμ ςχμ 10.800,00 € 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΥΠΑ 24% και θα βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Διδικξϋ Υξοέα Δαρόμ 
ςξσ ΠΡΑΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ έςξσπ 2022. 
 
Άοθοξ 2ξ – Ιρυύξσρεπ Διαςάνειπ 

Η  αμάθερη εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ θα γίμει με κοιςήοιξ ςη υαμηλϊςεοη ςιμή.  
Η διαδικαρία θα διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ :  

 ςξσ μ. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 118 και 119,  

 ςξσ μ. 4412/2016 «Δημϊριεπ σμβάρειπ Έογχμ, Ποξμηθειόμ και Τπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ 
Οδηγίεπ 201/24/Δ και 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

 ςξσ Π.∆. 437/1981 (ΥΔΚ. Α΄ 120), «Πεοί Μελέςηπ και εκςέλερηπ δαρξςευμικόμ έογχμ», ϊπχπ 
ιρυϋει. 

 ςξσ μ. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ 
παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Οδηγίαπ 2012/17 
ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Ιξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 
ρςξ ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεπ διαςάνειπ” και ςξσ μ. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ 
ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2007 -2013»,  και ςξσ μ. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και 
εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2007 -2013», 

 ςξσ μ. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικϊςεοα ςξ άοθοξ 59 «Άορη πεοιξοιρμόμ ρσμμεςξυήπ 
εογξληπςικόμ επιυειοήρεχμ ρε δημϊρια έογα», 

 ςξσ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 
Οδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει 

 ςξσ μ. 4250/2014 «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Καςαογήρειπ, σγυχμεϋρειπ Νξμικόμ Ποξρόπχμ 
και Τπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ Σξμέα-Σοξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λξιπέπ οσθμίρειπ» (Α’ 74 ) και ειδικϊςεοα ςξ άοθοξ 1 ασςξϋ,- ςξσ μ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κϋοχρη 
ςξσ Κόδικα Νϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ σμέδοιξ», 

 ςξσ μ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κϋοχρη ςξσ Κόδικα Νϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ σμέδοιξ», (ετϊρξμ 
απαιςείςαι) 

 ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ μ.4024/2011 (Α 226) «σγκοϊςηρη ρσλλξγικόμ ξογάμχμ ςηπ διξίκηρηπ και 
ξοιρμϊπ ςχμ μελόμ ςξσπ με κλήοχρη», 
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 ςξσ μ. 4013/2011 (Α’ 204) «ϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ και 
Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ…» , 

 ςξσ μ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καςαυόοιρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ 
μξμαουιακϊ και ςξπικϊ Σϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ», 

 ςξσ μ. 3469/2006 (Α’ 131) “Δθμικϊ Σσπξγοατείξ, Δτημεοίπ ςηπ Κσβεομήρεχπ και λξιπέπ 
διαςάνειπ”, 

 ςξσ μ. 2690/1999 (Α' 45) “Κϋοχρη ςξσ Κόδικα ∆ιξικηςικήπ ∆ιαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ” 
ϊπχπ ιρυϋει , 

 ςξσ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 
ρςξιυεία”, 

 - Σηπ με αοιθ. 50844/11-5-2018 Απϊταρηπ ςξσ Τπξσογξϋ Οικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ 
«σγκοϊςηρη και ξοιρμϊπ μελόμ γμχμξδξςικήπ επιςοξπήπ επί ςηπ επάοκειαπ ςχμ λητθέμςχμ 
επαμξοθχςικόμ μέςοχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξπ απϊδεινη ςηπ ανιξπιρςίαπ ςξσπ» (ΤΟΔΔ 279), 
ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ ϊμξια απϊταρη 77868 - 18/07/2018 (ΤΟΔΔ 441). 

 ςηπ με αο. 57654/2017 Τπξσογικήπ Απϊταρηπ (Β’ 1781) «Ρϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ 
λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ 
(ΚΗΜΔΗ) ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ», 

 ςξσ π.δ 80/2016 “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ διαςάκςεπ” ( Α΄ 145 ). 

 ξι ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκ δξθείρεπ καμξμιρςικέπ διαςάνειπ (πλημ ασςόμ πξσ ήδη 
ποξαματέοθηκαμ), καθόπ και άλλεπ διαςάνειπ πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα 
ξοιζϊμεμα ρςα έγγοατα ςηπ παοξϋραπ, καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, 
εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ δικαίξσ και γεμικϊςεοα κάθε διάςανη 
(Νϊμξσ, Π.Δ., Τπξσογικήπ Απϊταρηπ, κ.λ.π.) και εομημεσςική εγκϋκλιξπ πξσ διέπει ςημ 
αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ, 
ιρυϋξσμ και σπεοςεοξϋμ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. Ποξρθήκεπ και εμ γέμει ποξραομξγέπ 
άοθοχμ ςηπ διακήοσνηπ (πέοαμ ςχμ ϊρχμ ήδη ποξβλέπξμςαι οηςόπ ρςξ κείμεμξ ςηπ ποϊςσπηπ 
διακήοσνηπ) μπξοξϋμ μα ποξρςίθεμςαι και μα πεοιλαμβάμξμςαι, μϊμξ ετϊρξμ είμαι απϊλσςα 
ρσμβαςέπ με ςημ ιρυϋξσρα κάθε τξοά μξμξθερία. 

 
Άοθοξ 3ξ- Εκςέλερη ρύμβαρηπ  
Οι εογαρίεπ θα εκςελερςξϋμ ρϋμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Τπηοερίαπ. Ωπ υοϊμξπ εκςέλερηπ 
ςηπ εογαρίαπ ξοίζεςαι η διάοκεια 60 ημεοώμ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  
 
Άοθοξ 4ξ – Εγγσήρειπ Σσμμεςξυήπ – Καλήπ Εκςέλερηπ 
Α. Δγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ  
Δεμ απαιςείςαι. 
Β. Δγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ 
Σξ ϋφξπ ςηπ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ καθξοίζεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ανίαπ 
ςηπ ρϋμβαρηπ εκςϊπ ΥΠΑ και καςαςίθεςαι ποιμ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ.  
Η εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρςημ πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
ϊπχπ ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  
Οι εγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ επιρςοέτξμςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική 
και πξιξςική παοαλαβή ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ.  
Οι παοαπάμχ εγγσήρειπ θα είμαι ρϋμτχμεπ με ςξ άοθοξ 72 ςξσ Ν.4412/2016.  
 
Άοθοξ 5ξ – Τευμικά Σςξιυεία Ποξρτξοώμ 
 
Καςά ςημ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ και ρε κάθε πεοίπςχρη ποιμ ςημ έμαονη ςχμ 
εογαριόμ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ρςημ σπηοερία ςα παοακάςχ 
δικαιξλξγηςικά:  

 Υχςξαμςίγοατξ ςηπ άδειαπ ςχμ μηυαμημάςχμ πξσ θα υοηριμξπξιήρει.  
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 Υχςξαμςίγοατξ αρταλιρςηοίχμ ρσμβξλαίχμ ςχμ μηυαμημάςχμ πξσ θα 
υοηριμξπξιήρει. 

 Παοαρςαςικά πληοχμήπ Σελόμ Φοήρηπ Μ.Δ. για ςξ έςξπ 2022 ετϊρξμ ποξβλέπεςαι 
απϊ ςξ μϊμξ η καςαβξλήπ ςξσπ. 

 
Άοθοξ 6ξ – Ποξϋπξλξγιρμόπ - Οικξμξμικά  Σςξιυεία Ποξρτξοώμ 

Η ζύκβαζε αθνξά εθηέιεζε εξγαζηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο 
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηεο εγθεθξηκέλεο, κε ηελ  αξηζ. πξση. 109684/13-4-2022 απόθαζε Γ/λζεο 

Γαζώλ Κηιθίο νξηζηηθήο κειέηεο κε ηίηιν: «πληήξεζε Γαζηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ θαη έξγσλ 
πξνζηαζίαο πεξηνρήο επζύλεο Γαζαξρείνπ Γνπκέληζζαο έηνπο 2022» θαη αθνξνύλ εξγαζίεο 

ηζνπέδσζεο - κόξθσζεο θαηαζηξώκαηνο,  θαζαξηζκόο ηάθξσλ θαη άξζε θαηαπηώζεσλ ησλ Γαζηθώλ 

Γξόκσλ, έσο ηνπ πνζνύ ησλ 10.800,00 € κε Φ.Π.Α. 24% θαη έσο ηηο πνζόηεηεο ηεο εγθεθξηκέλεο 
κειέηεο. 

Η αθξηβήο πνζόηεηα ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ (ηόζν ζε πνζόηεηα όζν θαη ζε είδνο), 
εμαξηάηαη αθελόο από ηελ έθπησζε πνπ ζα επηηεπρζεί θαη αθεηέξνπ από ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο 

ζε ζπλδπαζκό κε ηηο άκεζεο αλάγθεο Γαζνπξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ δαζηθώλ 

ζπκπιεγκάησλ  θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (10.800,00 € κε Φ.Π.Α. 24%). 
 
Καθαοή ανία σπηοεριόμ:                      8.709,68 € 
Υϊοξπ Ποξρςιθέμεμηπ Ανίαπ (24%):        2.090,32 € 

Ρύμξλξ:                                             10.800,00 € 
 
Ωπ ςιμέπ εκκίμηρηπ ςχμ εογαριόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ ξοίζξμςαι ξι ςιμέπ ςξσ Σιμξλξγίξσ Δταομξγήπ 
ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ. 
 
Η ποξρτξοά  δξθεί με  εμιαίξ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ, ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ, επί ςξσ ςιμξλξγίξσ, ρε 
έμςσπξ πξσ θα υξοηγηθεί απϊ ςημ Τπηοερία. 
  
Άοθοξ 7ξ  - Χοόμξπ Ιρυύξπ Ποξρτξοώμ. 
Οι ποξρτξοέπ δερμεϋξσμ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ για ένι (6 μήμεπ) απϊ ςημ ημέοα λήνηπ ςηπ 
ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςξσπ. Η παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα λαμβάμει 
υόοα κας' αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςημ  ποξβλεπϊμεμη απϊ ςα έγγοατα ςηπ 
ρϋμβαρηπ αουική διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ. Μεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ 
αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα απξςελέρμαςα ςηπ διαδικαρίαπ 
αμάθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, καςά πεοίπςχρη, 
αιςιξλξγημέμα, ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ διαδικαρίαπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι 
ξικξμξμικξί τoοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ είςε μα 
παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ 
αμόςαςξσ ξοίξσ παοάςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είςε ϊυι. ςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, η 
διαδικαρία ρσμευίζεςαι με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ και απξκλείξμςαι ξι λξιπξί 
ξικξμξμικξί τoοείπ. 
 
Άοθοξ  8ξ - Καςακύοχρη – ρύμαφη ρύμβαρηπ 
Η έκδξρη ςηπ απϊταρη καςακϋοχρηπ και η σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ με ςξμ αμάδξυξ θα 
γίμει ρϋμτχμα με ςη ρυεςική μξμξθερία και ςξ αοθ. 4.2 ςηπ Διακήοσνηπ .  
 
Άοθοξ  9ξ  - Ολξκλήοχρη εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ 
α) Η ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ ξλξκληοχθεί η εκςέλερη ϊλχμ ςχμ 
ποξβλεπϊμεμχμ εογαριόμ απϊ ςξμ αμάδξυξ και έυει παοέλθει η καςαληκςική ημεοξμημία για 
ςημ πεοαίχρη ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ έυει ςεθεί ρςημ ποϊρκληρη. 
β) Παοαλήτθηκαμ ξοιρςικά πξρξςικά και πξιξςικά ϊλεπ ξι σπηοερίεπ (εογαρίεπ) πξσ 
εκςελέρςηκαμ. 
γ) Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβλήθηκαμ 
κσοόρειπ ή εκπςόρειπ και 
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δ) Δκπληοόθηκαμ και ξι λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μέοη 
και απξδερμεϋθηκαμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη.  
 
Άοθοξ  10ξ  -  Χοόμξπ, ςόπξπ και ςοόπξπ παοάδξρηπ – Επιςοξπή παοαλαβήπ 
Η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ εμςξλέπ ςηπ αομϊδιαπ Τπηοερίαπ και ςξσπ 
ϊοξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη.  
Ωπ υοϊμξπ εκςέλερηπ ςηπ εογαρίαπ ξοίζεςαι η διάοκεια 60 ημεοώμ απϊ ςημ επξμέμη ημέοα 
ςηπ σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
Ο αμάδξυξπ ξτείλει μα αμςαπξκοιθεί ρςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςημ ρϋμβαρη 
σπξυοεόρεχμ  πξσ θα ςξσ ζηςηθξϋμ. 
Η παοακξλξϋθηρη και η παοαλαβή ςχμ εογαριόμ θα γίμει, απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή ςξσ 
Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ, με ρυεςικϊ Ποχςϊκξλλξ Οοιρςικήπ Παοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ θα σπξβληθεί 
για έγκοιρη  ρςη Δ/μρη Δαρόμ Κιλκίπ.  
 
Άοθοξ  11ξ  - Κήοσνη ξικξμξμικξύ τξοέα εκπςώςξσ – Αμχςέοα βία 
1.Ο αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςημ αμάθερη πξσ έγιμε ρςξ ϊμξμα ςξσ 
και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμϊμεμξσ 
ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ: α) αμ δεμ εκπληοόρει ςιπ 
ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ ή δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ σπηοερίαπ, πξσ 
είμαι ρϋμτχμεπ με ςημ ρϋμβαρη ή ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ και β) αμ σπεοέβη σπαίςια ςη 
ρσμξλική ποξθερμία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, λαμβαμξμέμχμ σπϊφη ςχμ παοαςάρεχμ.  
2.ςημ πεοίπςχρη ρσμδοξμήπ λϊγξσ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ρϋμβαρη παοξυήπ 
σπηοεριόμ καςά ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ 1, η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ 
αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ ασςξϋ και πεοιλαμβάμει 
ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ξ αμάδξυξπ θέςξμςαπ 
ποξθερμία για ςη ρσμμϊοτχρή ςξσ. Η ςαρρϊμεμη ποξθερμία ποέπει μα είμαι εϋλξγη και 
αμάλξγη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και πάμςχπ ϊυι μικοϊςεοη ςχμ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ. 
Αμ η ποξθερμία, πξσ ςέθηκε με ςημ ειδική ϊυληρη, παοήλθε υχοίπ ξ αμάδξυξπ μα 
ρσμμξοτχθεί, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ 
άποακςη πάοξδξ ςηπ ποξθερμίαπ ρσμμϊοτχρηπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. ςημ 
απϊταρη ποξρδιξοίζξμςαι ξι λϊγξι ςηπ μη ρσμμϊοτχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ ποξπ ςημ ειδική 
ϊυληρη και αιςιξλξγείςαι η έκπςχρη με αματξοά ρςξσπ λϊγξσπ πξσ ξδήγηραμ ρε ασςήμ.  
3.Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ή αμάθερη ή ςημ 
ρϋμβαρη ϊςαμ: 
α) Η ρϋμβαρη δεμ σπξγοάτηκε με εσθϋμη ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη.  
β) σμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ. 
4.ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη, αμάθερη ή 
ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη 
ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυή 
ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 
α) Ολική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  
β) Δπιπλέξμ μπξοεί μα επιβληθεί ποξρχοιμϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ 
ρσμβάρεχμ ποξμηθειόμ ή σπηοεριόμ ςχμ τξοέχμ πξσ εμπίπςξσμ ρςξ πεδίξ εταομξγήπ ςξσ 
παοϊμςξπ μϊμξσ καςά ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 74 ςξσ Ν.4412/216.  
Ο αμάδξυξπ πξσ επικαλείςαι αμχςέοα βία σπξυοεξϋςαι, μέρα ρε είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςϊςε 
πξσ ρσμέβηραμ ςα πεοιρςαςικά πξσ ρσμιρςξϋμ ςημ αμχςέοα βία, μα αματέοει εγγοάτχπ ασςά 
και μα ποξρκξμίρει ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςα απαοαίςηςα απξδεικςικά ρςξιυεία.  
 
Άοθοξ  12ξ  - Τοόπξπ πληοχμήπ - Κοαςήρειπ 
Η σπξβξλή ςξσ τακέλξσ πληοχμήπ θα γίμει μεςά ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ έγκοιρηπ ςξσ 
Ποχςξκϊλλξσ Οοιρςικήπ Παοαλαβήπ ςχμ εογαριόμ και ςημ σπξβξλή ρςημ σπηοερία ςχμ 
απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ πληοχμήπ απϊ ςξμ αμάδξυξ. 

Ο αμάδξυξπ θα επιβαοσμθεί με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ και κάθε είδξσπ τϊοξσπ ρϋμτχμα 
με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία. 
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Άοθοξ  13ξ  -  Ειδικξί Όοξι 

 Η σπξβξλή ποξρτξοάπ απξςελεί ςεκμήοιξ ϊςι ξ διαγχμιζϊμεμξπ έυει λάβει πλήοη γμόρη και 
απξδέυεςαι ϊλξσπ αμεναιοέςχπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ποϊρκληρηπ και ςχμ λξιπόμ εγγοάτχμ ςηπ 
ρϋμβαρηπ και γμχοίζει πλήοχπ ςιπ ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 

 Απϊ ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςχμ δοϊμχμ πξσ ποξςείμεςαι για ρσμςήοηρη, εμδέυεςαι επί μέοξσπ 
ςμήμαςα μα βοίρκξμςαι ρε καλή καςάρςαρη και μα μημ υοειαρςεί μα ρσμςηοηθξϋμ, ιδίχπ εάμ ξι 
καιοικέπ ρσμθήκεπ πξσ θα επικοαςήρξσμ ςημ ςοέυξσρα εαοιμή και θεοιμή πεοίξδξ δεμ επιτέοξσμ 
ρημαμςικέπ ζημιέπ ρςξ ξδϊρςοχμα ή ςιπ ςάτοξσπ, ειδικά ρςα ςμήμαςα ςξσ δικςϋξσ πξσ 
εκςελέρςηκαμ εογαρίεπ ξδξρςοχρίαπ ςξ ποξηγξϋμεμξ έςξπ. Η επιμέςοηρη ςχμ εογαριόμ ρε ϊςι 
ατξοά ςξ  μήκξπ  κάθε ςμήμαςξπ μπξοεί μα γίμει με ςη βξήθεια τξοηςόμ ρσρκεσόμ GPS (ξι ξπξίεπ 
έυξσμ ήδη υοηριμξπξιηθεί παοέυξσμ μεγάλη ρυεςική ακοίβεια) και ςξσ μέρξσ πλάςξσπ με ςη υοήρη 
μεςοξςαιμίαπ αμά ρσγκεκοιμέμεπ απξρςάρειπ αμάλξγα με ςξ ξλικϊ μήκξπ ςχμ ςμημάςχμ, έςρι όρςε 
ςα απξςελέρμαςα ςχμ μεςοήρεχμ μα αμςαπξκοίμξμςαι καςά μέγιρςξ δσμαςϊ βαθμϊ ρςιπ ποαγμαςικέπ 
εκςελερμέμεπ πξρϊςηςεπ.   

 Ο υειοιρμϊπ ςξσ ή ςχμ μηυαμημάςχμ πξσ θα υοηριμξπξιήρει ξ αμάδξυξπ (ιρξπεδχςήοχμ), θα 
γίμεςαι απϊ έκαρςξ έμπειοξ και επιδένιξ υειοιρςή πξσ θα έυει ςξ απαιςξϋμεμξ αμάλξγξ δίπλχμα ή 
επαγγελμαςική άδεια. ε πεοίπςχρη πξσ ξ υειοιρςήπ κοιθεί ακαςάλληλξπ απϊ ςξμ επιβλέπξμςα, 
ςϊςε ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςξμ αμςικαςαρςήρει εμςϊπ πέμςε (5) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ 
ειδξπξίηρή ςξσ. ε πεοίπςχρη μη ρσμμξοτόρεχπ ξ αμάδξυξπ σπϊκειςαι ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ μη 
ςήοηρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 Η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ θα γίμει ρϋμτχμα ςη ρυεςική μελέςη, ςξ υέδιξ και ςξ Υάκελξ 
Αρτάλειαπ και Τγείαπ καθόπ και ςιπ σπξδείνειπ ςηπ επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ. 
Δογαρίεπ πξσ θα εκςελερςξϋμ με ποχςξβξσλία ςξσ αμαδϊυξσ, θα θεχοηθξϋμ χπ μη γιμϊμεμεπ, δεμ 
θα παοαλητθξϋμ και ξι δαπάμεπ ασςόμ θα βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ. 

 Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα πάοει όλα ςα απαοαίςηςα μέςοα εμάμςια ρςα αςσυήμαςα καθώπ 
και εμάμςια ρςημ ποόκληρη πσοκαγιάπ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριώμ. ημ εσθύμη ςηπ 
απξζημίχρηπ για κάθε αςύυημα ή ζημία πξσ θα ρσμβεί, αμαλαμβάμει ρςξ ακέοαιξ ξ αμάδξυξπ.  

 Η Τπηοερία έυει ςη δσμαςϊςηςα, αμάλξγα με ςημ εκςίμηρη ςηπ, μα υοηριμξπξιεί ςα 
μηυαμήμαςα ςξσ αμαδϊυξσ για ςημ ρσμςήοηρη ςξσ δαρικξϋ και αμςιπσοικξϋ δικςϋξσ ρε 
ξπξιαδήπξςε πεοιξυή εσθϋμηπ ςηπ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ εγκεκοιμέμη μελέςη και  ϊπξςε και 
ϊπξσ κοίμει απαοαίςηςξ, γεγξμϊπ ςξ ξπξίξ ξτείλει μα απξδέυεςαι ξ Αμάδξυξπ.  

 ε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ δεμ αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και ρςιπ 
εμςξλέπ ςηπ Τπηοερίαπ, η Διεσθϋμξσρα Τπηοερία δϋμαςαι, πέοα απϊ ςημ επιβξλή ςχμ κσοόρεχμ, 
μα ποξβαίμει ρε εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ βαςϊςηςαπ με μιρθχμέμα μηυαμήμαςα ρςιπ πεοιξυέπ δοάρειπ 
πξσ αματέοξμςαι ρςη ρϋμβαρη ςξσ Αμαδϊυξσ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ άμερχμ αμαγκόμ με 
καςαλξγιρμϊ ςηπ αμςίρςξιυηπ δαπάμηπ ρςξμ αμάδξυξ. 

 Πέοαμ ςχμ ποξαματεοϊμεμχμ πεοί πξιμικόμ οηςοόμ και έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ, 
επιρημαίμεςαι ιδιαιςέοχπ ϊςι ξ Αμάδξυξπ είμαι πξιμικά και αρςικά σπεϋθσμξπ για ςσυϊμ 
αςϋυημα ή διακξπή ςηπ κσκλξτξοίαπ πξσ μπξοεί μα ποξκληθεί απϊ ςη μη ςήοηρη ςχμ 
αμχςέοχ ρσμβαςικόμ ςξσ σπξυοεόρεχμ.  

 Γεμικά καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ποέπει μα λητθξϋμ απϊ ςξμ αμάδξυξ ϊλα ςα 
αμαγκαία μέςοα  με δικέπ ςξσ δαπάμεπ για ςημ απξτσγή ξπξιχμδήπξςε ζημιόμ. Γεμικά, 
ξπξιαδήπξςε ζημιά η ξπξία ξτείλεςαι ρε αμέλεια ςξσ αμαδϊυξσ ή ρςξμ  ςοϊπξ με ςξμ ξπξίξ 
εκςελεί ασςϊπ ςη ρϋμβαρη ή ρε αμέλεια ςξσ εογαςξςευμικξϋ ποξρχπικξϋ ςξσ, βαοϋμει 
απξκλειρςικά ςξμ αμάδξυξ ξ ξπξίξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαβάλλει ξλϊκληοη ςημ δαπάμη 
επαμξοθόρεχπ ςηπ ζημιάπ.  

 Ο Αμάδξυξπ είμαι ξ μϊμξπ και απξκλειρςικϊπ σπεϋθσμξπ για ξπξιξδήπξςε ςοξυαίξ αςϋυημα 
ή ζημία ρςη θέρη εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ρσμβεί, ξτειλϊμεμξ ρε αμέλεια ή μη λήφη ςχμ 
αμαγκαίχμ μέςοχμ αρταλείαπ απϊ ςξμ ίδιξ είςε απϊ ςξσπ εογαζξμέμξσπ πξσ απαρυξλεί καςά 
ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ακϊμη ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λάβει ϊλα ςα μέςοα 
αρτάλειαπ για ςημ ποϊληφη αςσυημάςχμ και ςημ παοξυή ποόςχμ βξηθειόμ για ςξ 
εογαςξωπαλληλικϊ ςξσ ποξρχπικϊ. Όλα ςα μηυαμήμαςα πξσ θα απαρυξληθξϋμ θα ποέπει μα 
είμαι αρταλιρμέμα, μα έυξσμ πληοχμέμα ςα ςέλη υοήρηπ – κσκλξτξοίαπ και ξι υειοιρςέπ μα 
έυξσμ ςα απαοαίςηςα ςσπικά ποξρϊμςα (άδεια υειοιρςή κ.λ.π) και μα είμαι αρταλιρμέμξι 
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ρςξσπ ξικείξσπ αρταλιρςικξϋπ τξοείπ. Σημ εσθϋμη ςήοηρηπ ςχμ παοαπάμχ τέοει πλήοχπ ξ 
αμάδξυξπ.  

 Με ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ, ποξωπξςίθεςαι ϊςι ξ διαγχμιζϊμεμξπ έυει λάβει γμόρη 
ςχμ δσρυεοειόμ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και είμαι απϊλσςα εμήμεοξπ ςχμ ρσμθηκόμ 
εκςέλερηπ ασςήπ απϊ κάθε πλεσοά, ϊπχπ και ςχμ εμδευξμέμχμ δσρυεοειόμ και 
καθσρςεοήρεχμ, απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ και ϊςι έυει λάβει σπϊφη ςξσ, ϊςι δεμ θα ςξσ 
αμαγμχοιρςεί καμία απαίςηρη ρυεςική με απξζημίχρη, καςά ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ, λϊγχ ςχμ 
ρσμθηκόμ, ςχμ καθσρςεοήρεχμ, ςχμ δσρυεοειόμ κάθε είδξσπ και ςέλξπ ϊςι έυει μελεςήρει, 
με ςξ ρκξπϊ μα ρσμμξοτχθεί και ςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη πξσ απξςελξϋμ,  ςη βάρη 
εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 Όπχπ έυει ςξμιρθεί και ρε άλλεπ θέρειπ, ξ αμάδξυξπ είμαι πξιμικά και αρςικά σπεϋθσμξπ 
για ξπξιξδήπξςε αςϋυημα ήθελε ρσμβεί ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ, ή ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ, ρςημ 
θέρη εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ξτειλϊμεμεπ ρε αμέλεια ή μη λήφη ςχμ αμαγκαίχμ μέςοχμ 
αρταλείαπ.  
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ΄ – Σπόδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ιαλήπ Δκςέλερηπ  

 

 

 
Ομξμαρία Σοάπεζαπ / Πλήοηπ επχμσμία Πιρςχςικξϋ 

Ιδοϋμαςξπ......................................................................... 

Καςάρςημα.............................................................................................  

Ημεοξμημία Έκδξρηπ..........  

Δσοό.................................…  
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Οοξπ ςξ Δαραουείξ Γξσμέμιρραπ  

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ..................ΔΤΡΩ ….. 

 

 Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσόμεθα με ςημ παοξϋρα επιρςξλή η ξπξία παοέυεςαι 

αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, ςξσ 

πξρξϋ ςχμ ………………….. (ξλξγοάτχπ ςξ πξρϊ) … εσοό (….αοιθμηςικόπ ςξ πξρϊ… €) σπέο ς… 

……………………………………………………., Δ/μρη ………………………, με ΑΥΜ ………………. για ςημ καλή 

εκςέλερη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ με αοιθμϊ………. σμξλικήπ ανίαπ ……….. πξσ ατξοά ςημ μίρθχρη 

μηυαμήμαςξπ για ςημ εκςέλερη εογαριόμ αμςιπσοικήπ ποξρςαρίαπ και ξδξπξιίαπ ςηπ μελέςηπ: 

«ΡΣΜΖΠΖΡΖ ΞΣ ΔΑΡΘΙΞΣ ΞΔΘΙΞΣ & ΑΜΘΟΣΠΘΙΞΣ ΔΘΙΣΞΣ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΔΣΗΣΜΖΡ ΞΣ 

ΔΑΡΑΠΥΔΘΞΣ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ ΔΞΣΡ 2022», ρϋμτχμα με ςημ σπ΄ αοιθμ. 160376/31-05-2022 

Ποϊρκληρη ςξσ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ.  Η παοξϋρα εγγϋηρη καλϋπςει μϊμξ ςιπ σπξυοεόρειπ 

ς……... εμ λϊγχ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ καλή εκςέλερη ςηπ αμχςέοχ ρϋμβαρηπ καθ΄ ϊλξ ςξμ 

υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ. Σξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά 

υχοίπ καμιά απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ 

απαίςηρηπ εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ, απϊ ςημ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Απξδευϊμαρςε μα 

παοαςείμξσμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ απλϊ έγγοατξ ςηπ Τπηοερίαπ ραπ, με ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημά ραπ θα μαπ σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. ε 

πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ ιρυϋξμ ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ. Ή παοξϋρα ιρυϋει μέυοι και ςημ ...........................................  

Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ Δημϊριξ και 

ςα ΝΠΔΔ ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ 

έυει καθξοιρθεί απϊ ςξ Τπξσογείξ Οικξμξμικόμ για ςημ Σοάπεζά μαπ.  

 

(Δνξσριξδξςημέμη Τπξγοατή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε – τέδιο ύμβαζης 

 
ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΣΟΞΣΠΓΔΘΞ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΞΡ & ΔΜΔΠΓΔΘΑΡ 
ΔΟΘΗΔΩΠΖΡΖ ΔΤΑΠΛΞΓΖΡ ΔΑΡΘΙΖΡ ΟΞΚΘΘΙΖΡ  
ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 
ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ  
ΛΖΛΑ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΔΑΡΞΔΥΜΘΙΩΜ ΔΠΓΩΜ 

 Γνπκέληζζα…-…-2022 

  

 Αξηζ. Πξση: ……..     

 
ΡΣΛΤΩΜΖΘΙΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 
«Δκςέλερηπ Δογαριώμ ¨αμςιπσοικήπ ποξρςαρίαπ και ξδξπξιίαπ¨ ςηπ μελέςηπ: «Ρσμςήοηρη 
δαρικξύ ξδικξύ δικςύξσ και έογχμ ποξρςαρίαπ δημξρίχμ δαρώμ πεοιξυήπ εσθύμηπ Δαραουείξσ 
Γξσμέμιρραπ έςξσπ 2022» απϊ πιρςόρειπ ςξσ Διδικξϋ Υξοέα Δαρόμ ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ έςξσπ 
2022 πξρξύ (...............€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% . 

 
ςη Γξσμέμιρρα, ρήμεοα …………. 2022  ημέοα ……….    ξι καςχςέοχ ρσμβαλλϊμεμξι : 
1. ………………………………..………….. με ςημ ιδιϊςηςα ςξσ ποξψρςαμέμξσ ςξσ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ. 
2. ……………………………………………. με έδοα ς.. ................... (ΑΥΜ ..................) αμάδξυξπ 
Δκςέλερηπ Δογαριώμ ¨αμςιπσοικήπ ποξρςαρίαπ και ξδξπξιίαπ¨ ςηπ μελέςηπ: «Ρσμςήοηρη 
δαρικξύ ξδικξύ δικςύξσ και έογχμ ποξρςαρίαπ δημξρίχμ δαρώμ πεοιξυήπ εσθύμηπ Δαραουείξσ 
Γξσμέμιρραπ έςξσπ 2022», ρσμτόμηραμ και απξδέυςηκαμ ςα ακϊλξσθα : 

Ο ποόςξπ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ, για λξγαοιαρμϊ ςξσ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ, έυξμςαπ σπϊφη : 
1. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 209 ςξσ Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
2. Σιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 13 ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Ν. 3731/2008  
3. Σξσ Ν. 3852/ΥΔΚ 87 Α΄/7-06-2010 «Νέα Αουιςεκςξμική  ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ διξίκηρηπ Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ». 

4. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Νϊμξσ 4412/2016 “Δημϊριεπ σμβάρειπ Έογχμ, Ποξμηθειόμ και Τπηοεριόμ 
(ποξραομξγή ρςιπ Οδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)” ϊπχπ ιρυϋει. 

5. Σξσ Π.Δ. 437/81 «πεοί Μελέςηπ και Δκςέλερηπ Δαρξςευμικόμ Έογχμ».  
6. Ση ρυεςική Μελέςη πξσ ρσμέςανε ςξ Δαραουείξ Γξσμέμιρραπ και εγκοίθηκε με ςημ αοιθ. 

109684/13-4-2022 (ΑΔΑ:ΩΣΚΦΟΡ1Τ-Ω9Ο) Απϊταρη ςηπ Δ/μρηπ Δαρόμ Κιλκίπ. 

7. Σξ απϊ 267141/9-11-2021 ποχςξγεμέπ αίςημα ρςξ ΚΗΜΔΗ πξσ έλαβε ΑΔΑΜ 22REQ010626635. 
8. Σημ αοιθ. 315398/17-12-2021 απϊταρη σμςξμιρςή ΑΔΜΘ πεοί Θεόοηρηπ και Έγκοιρηπ 

Ποξγοάμμαςξπ Έογχμ και Δογαριόμ Δημϊριαπ Δαρξπξμίαπ  Διεϋθσμρηπ Δαρόμ Κιλκίπ,  έςξσπ  
2022,  πξσ  ποξςείμεςαι μα υοημαςξδξςηθεί απϊ ςξ ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ (Διδικϊ Υξοέα  Δαρόμ). 

9. Σημ αοιθ. 38312/1311/15-4-2022 (ΑΔΑ: 6Ω044653Π8-ΓΓ) Απϊταρη ςηπ Δ/μρηπ 
Ποξγοαμμαςιρμξϋ και Δαρικήπ Πξλιςικήπ ςξσ ΤΠΔΝ με ςημ ξπξία καςαμεμήθηκε ρςξ Δαραουείξ 
Γξσμέμιρραπ ςξ πξρϊμ ςχμ 12.000,00 € απϊ πιρςόρειπ ςξσ Ποάριμξσ Σαμείξσ έςξσπ 2022 εκ 
ςξσ ξπξίξσ πξρξρςϊ 10% ήςξι πξρϊ 1.200,00 € θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ κάλσφη 
λειςξσογικόμ δαπαμόμ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, καςϊπιμ ρυεςικήπ απϊταρηπ ςξσ 
ΤΠΔΝ. 

10. Σημ αοιθ. 154444/25-5-2022(ΑΔΑ:ΩΣΟ0ΟΡ1Τ-ΔΔΜ – ΑΔΑΜ:22REQ010626725) απϊταρη ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ έγκοιρη διεμεογείαπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 
118 ςξσ Ν.4412/2016, ςηπ σπηοερίαπ: «Ρσμςήοηρη δαρικξύ ξδικξύ δικςύξσ αμςιπσοικξύ 
δικςύξσ πεοιξυήπ εσθύμηπ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ έςξσπ 2022» για δαπάμη 10.800,00 
Δσοό με ΥΠΑ και έγκοιρη λειςξσογικόμ δαπαμόμ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ ίδιαπ σπηοερίαπ για 
δαπάμη 1.200,00 Δσοό 

11. Σημ αοιθ. Ποχς. 160376/31-05-2022 (ΑΔΑ:……………..)(ΑΔΑΜ:………………………………) ποϊρκληρη 
εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ. 

12. Σημ αοιθ. ................. απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ.  
13. Σημ αοιθ......................... Ποϊρκληρη για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ  
14. Tημ αοιθ. ................... απϊταρη καςακϋοχρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα: 

………………………………….., πξσ έλαβε ΑΔΑ ...............& ΑΔΑΜ: ………………………………….. 
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15. Tημ αοιθ. .................. Δγγσηςική Δπιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ ςξσ ......................... πξρξϋ  
..................... € 

 
Αμαθέςει  

 
ρςξ δεύςεοξ ςημ  Δκςέλερη Δογαριώμ ¨αμςιπσοικήπ ποξρςαρίαπ και ξδξπξιίαπ¨ ςηπ μελέςηπ: 

«Ρσμςήοηρη δαρικξύ ξδικξύ δικςύξσ και έογχμ ποξρςαρίαπ δημξρίχμ δαρώμ  πεοιξυήπ 
εσθύμηπ Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ έςξσπ 2022»,  χπ ενήπ: 

Η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςιπ εμςξλέπ ςηπ αομϊδιαπ Τπηοερίαπ και ςξσπ ϊοξσπ 
πξσ αματέοξμςαι ρςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη, έχπ 60 ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ημέοα σπξγοατήπ 
ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, δηλαδή έχπ ςημ ………………..2022. 
Σξ ρσμξλικϊ ξικξμξμικϊ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋρηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ έχπ  ……………. (€) 
……………………… …………………………………….. Σξ πιξ πάμχ ρσμξλικϊ ξικξμξμικϊ αμςικείμεμξ 
πεοιλαμβάμει: σμξλική δαπάμη παοξυήπ σπηοεριόμ …………………. € και ςξ Υϊοξ Ποξρςιθέμεμηπ 
Ανίαπ (Υ.Π.Α. 24%) ………€ 
Δεμ πεοιλαμβάμξμςαι γεμικά ένξδα, ξϋςε εογξλαβικϊ ϊτελξπ. Ο αμάδξυξπ ξτείλει μα αμςαπξκοιθεί 
ρςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη σπξυοεόρεχμ πξσ θα ςξσ ζηςηθξϋμ. 
Ποξωπϊθερη απαρυϊληρηπ ςχμ μηυαμημάςχμ απξςελεί η ϋπαονη άδειαπ κσκλξτξοίαπ και η μϊμιμη 
κσκλξτξοία ςξσπ. Τπεϋθσμξι για ςημ μϊμιμη κσκλξτξοία είμαι μϊμξ ξι κάςξυξι ςχμ μηυαμημάςχμ 
έογξσ.       
Ο Αμάδξυξπ είμαι ξ μϊμξπ και απξκλειρςικϊπ σπεϋθσμξπ για ξπξιξδήπξςε ςοξυαίξ αςϋυημα ή ζημία 
ρςη θέρη εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ρσμβεί, ξτειλϊμεμξ ρε αμέλεια ή μη λήφη ςχμ αμαγκαίχμ 
μέςοχμ αρταλείαπ απϊ ςξμ ίδιξ είςε απϊ ςξσπ εογαζξμέμξσπ πξσ απαρυξλεί καςά ςημ εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ. Ακϊμη ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λάβει ϊλα ςα μέςοα αρτάλειαπ για ςημ ποϊληφη 
αςσυημάςχμ και εκδήλχρηπ πσοκαγιάπ και ςημ παοξυή ποόςχμ βξηθειόμ για ςξ εογαςξωπαλληλικϊ 
ςξσ ποξρχπικϊ. Όλα ςα μηυαμήμαςα θα ποέπει μα είμαι αρταλιρμέμα, μα έυξσμ πληοχμέμα ςα ςέλη 
υοήρηπ – κσκλξτξοίαπ ετϊρξμ απαιςείςαι και ξι υειοιρςέπ μα έυξσμ ςα απαοαίςηςα ςσπικά ποξρϊμςα 
(άδεια υειοιρςή κ.λ.π) και μα είμαι αρταλιρμέμξι ρςξσπ ξικείξσπ αρταλιρςικξϋπ τξοείπ. Σημ εσθϋμη 
ςήοηρηπ ςχμ παοαπάμχ τέοει πλήοχπ ξ αμάδξυξπ. 
Η Τπηοερία έυει ςη δσμαςϊςηςα, αμάλξγα με ςημ εκςίμηρη ςηπ, μα υοηριμξπξιεί ςα μηυαμήμαςα ςξσ 
αμαδϊυξσ για ςημ ρσμςήοηρη βαςϊςηςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κοίμει απαοαίςηςξ, γεγξμϊπ ςξ ξπξίξ 
ξτείλει μα απξδέυεςαι ξ Αμάδξυξπ. 
ε πεοίπςχρη πξσ ξ Αμάδξυξπ δεμ αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και ρςιπ 
εμςξλέπ ςηπ Τπηοερίαπ, η Διεσθϋμξσρα Τπηοερία δϋμαςαι, πέοα απϊ ςημ επιβξλή ςχμ κσοόρεχμ, 
μα ποξβαίμει ρε εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ βαςϊςηςαπ με μιρθχμέμα μηυαμήμαςα ρςιπ πεοιξυέπ δοάρειπ 
πξσ αματέοξμςαι ρςη ρϋμβαρη ςξσ Αμαδϊυξσ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ άμερχμ αμαγκόμ με 
καςαλξγιρμϊ ςηπ αμςίρςξιυηπ δαπάμηπ ρςξμ αμάδξυξ. 
ε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί αδσμαμία ςξσ Αμαδϊυξσ μα αμςαπξκοιθεί ρε σπξυοεόρειπ ςξσ, με 
εσθϋμη ςξσ, θα καςαλξγίζξμςαι ρε βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ καςά ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα. 
Πέοαμ ςχμ ποξαματεοξμέμχμ πεοί πξιμικόμ οηςοόμ και έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ, επιρημαίμεςαι 
ιδιαιςέοχπ ϊςι ξ Αμάδξυξπ είμαι πξιμικά και αρςικά σπεϋθσμξπ για ςσυϊμ αςϋυημα ή διακξπή ςηπ 
κσκλξτξοίαπ πξσ μπξοεί μα ποξκληθεί απϊ ςη μη ςήοηρη ςχμ αμχςέοχ ρσμβαςικόμ ςξσ 
σπξυοεόρεχμ. 
Ο αμάδξυξπ έυει λάβει γμόρη ςχμ δσρυεοειόμ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και είμαι απϊλσςα εμήμεοξπ 
ςχμ ρσμθηκόμ εκςέλερηπ ασςήπ απϊ κάθε πλεσοά, ϊπχπ και ςχμ εμδευξμέμχμ δσρυεοειόμ και 
καθσρςεοήρεχμ, απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ και ϊςι έυει λάβει σπϊφη ςξσ, ϊςι δεμ θα ςξσ αμαγμχοιρςεί 
καμία απαίςηρη ρυεςική με απξζημίχρη, καςά ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ, λϊγχ ςχμ ρσμθηκόμ, ςχμ 
καθσρςεοήρεχμ, ςχμ δσρυεοειόμ κάθε είδξσπ και ςέλξπ ϊςι έυει μελεςήρει, με ςξ ρκξπϊ μα 
ρσμμξοτχθεί και ςα λξιπά ρσμβαςικά ςεϋυη πξσ απξςελξϋμ, ςη βάρη εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
Έςρι ρσμςάυθηκε ςξ ρσμτχμηςικϊ ασςϊ και ατξϋ διαβάρθηκε σπξγοάτεςαι ρε 4 αμςίγοατα απϊ 
ςξσπ ρσμβαλλϊμεμξσπ χπ ενήπ: 
 

 Ξ Δαράουηπ Γξσμέμιρραπ                         Ξ Αμάδξυξπ 
 
   

                         ……………………………..                                       ……………………………..   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ – Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

& ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΓΑΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΓΟΤΜΔΝΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΣΔΛΔΗ 
ΓΑΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ: «¨Αμςιπσοικήπ ποξρςαρίαπ και ξδξπξιίαπ¨ 
ςηπ μελέςηπ: «Ρσμςήοηρη δαρικξύ ξδικξύ 
δικςύξσ και έογχμ ποξρςαρίαπ δημξρίχμ 
δαρώμ πεοιξυήπ εσθύμηπ Δαραουείξσ 
Γξσμέμιρραπ έςξσπ 2022» 

ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ : ΟΠΑΡΘΜΞ ΑΛΔΘΞ- ΔΘΔΘΙΞΡ ΤΞΠΔΑΡ ΔΑΡΩΜ 
ΔΞΣΡ 2022 

 
ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ: Έχπ 10.800,00 εσοώ με ΤΟΑ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σξσ / ςηπ 

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………με έδοα …………………..……… ξδϊπ ……………………….… αοιθμ. ……  Σ.Κ. 

………………… 

ςηλ. ………………………………..   Email: …………………………………………………………..………. 

Ποξπ: 

ξ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ 

Ατξϋ έλαβα γμόρη ςηπ αοιθ. 160376/31-05-2022 Ποϊρκληρηπ Δκδήλχρηπ Δμδιατέοξμςξπ ςξσ 

Δαραουείξσ Γξσμέμιρραπ πξσ αμαγοάτεςαι ρςημ επικεταλίδα, ςχμ λξιπόμ ρςξιυείχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

καθόπ και ςχμ ρσμθηκόμ εκςέλερηπ ςχμ παοαπάμχ εογαριόμ, σπξβάλλχ ςημ παοξϋρα ποξρτξοά 

και δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και υχοίπ επιτϋλανη ϊλα ασςά και αμαλαμβάμχ ςημ εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ με ςξ ακϊλξσθξ εμιαίξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςχμ ςιμόμ ςξσ Σιμξλξγίξσ ςηπ 

Τπηοερίαπ. 
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ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΩΗ 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ¨ανηιπσρικής προζηαζίας και οδοποιίας¨ με μίζθωζη μητανήμαηος για 

ηην σνηήρηζη δαζικού οδικού δικηύοσ περιοτής εσθύνης Δαζαρτείοσ Γοσμένιζζας έηοσς 2022: 

 
π ξ ν ζ θ έ ξ σ 

Δληαίν πνζνζηό έθπησζεο επί ησλ ηηκώλ εθθίλεζεο πνπ νξίδεηαη ζην ηηκνιόγην ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο 

αξηζ.  160376/31-5-2022 πξόζθιεζεο ηνπ Γαζαξρείνπ Γνπκέληζζαο: 

 

αξηζκεηηθώο  

νινγξάθσο  

 

 

Γνπκέληζζαο,  …. – …. – 2022 

Ο Πξνζθέξσλ 

 

 

                   ( θξαγίδα - Τπνγξαθή ) 
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