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                      57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Γεμενετζής Δημήτριος
Τηλ.: 2310-570-746
Fax:  2310-570-747
E-mail: d.gemenetzis@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: Έγκριση  διενέργειας  και  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπηρεσίας 
“Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)”, 
προϋπολογισμού 24.600,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5) Την  αναγκαιότητα  της  υπηρεσίας  “Ανάθεση  εργασιών  διαγράμμισης  οδών  του 

Δήμου Δέλτα (2016)”.

6) Την υπ’ αριθμ.  262/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της 

πίστωσης ποσού 24.600,00 Ευρώ στον Κ.Α. 02.30.6117.005.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε  τη  διενέργεια  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Ανάθεση  εργασιών 

διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)», προϋπολογισμού 19.838,71 ευρώ, χωρίς 

Φ.Π.Α.  ήτοι  24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.  24%, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής.
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Β. Εγκρίνουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Ανάθεση 

εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)».

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  ΄΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2016)΄΄

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  31/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 € (19.838,71 + 4.761,29 (ΦΠΑ 
24%))

Κ.Α.: 02.30.6117.005
CPV: 45233221-4 (Εργασίες διαγράμμισης οδικών 
επιφανειών)

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Δημητριάδης Τζιάνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Περιεχόμενα:
1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Παραρτήματα

Σίνδος, Νοέμβριος 2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2016)

Προϋπολογισμός: 24.600,00 €

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Μελ.: 31/2016

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.: 02.30.6117.005

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρηματοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

CPV: 45233221-4

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αναφέρεται  στις  εργασίες  διαγράμμισης  οδών  από 

ασφαλτικό οδόστρωμα με αντανακλαστικό υλικό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 
του Δήμου Δέλτα, λόγω έλλειψης αναλόγου μηχανήματος στο Δήμο καθώς και προσωπικού με 
την ανάλογη τεχνική εμπειρία.

Διαγράμμιση  ασφαλτικού  οδοστρώματος  με  ανακλαστική  βαφή,  νέα  ή 
αναδιαγράμμιση,  οποιουδήποτε  σχήματος,  μορφής  και  διαστάσεων  (διαμήκης,  εγκάρσια 
ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με 
γυάλινα  σφαιρίδια  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1423  και  1424,  συνοδευόμενο  με  πιστοποιητικό 
επιδόσεων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1436,  δοκιμών  πεδίου  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1824  και  φυσικών 
χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την 
ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’.

Η  εργασία  της  διαγράμμισης  θα  επιμετράται  για  ένα  τετραγωνικό  μέτρο  έτοιμης 
διαγράμμισης οδοστρώματος σε τετραγωνικά.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
η  προμήθεια  του  υλικού  διαγράμμισης,  η  προσκόμισή  του  επί  τόπου  του  έργου  και  η 

προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται),
η  διάθεση  του απαιτουμένου  προσωπικού,  μέσων και  εξοπλισμού  για  την  εκτέλεση  των 

εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους,
ο  καθαρισμός  του  οδοστρώματος  από  κάθε  είδους  χαλαρά  υλικά  με  χρήση  μηχανικού 

σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση,
η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα), 
η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα,  κατάλληλο για τον τύπο του 

χρησιμοποιουμένου υλικού,
η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 
η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την 

πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΟΔΩΝ
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Για το λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN1871 “Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες” και συγκεκριμένα οι κατηγορίες 
LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UV1 για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την 
επίδραση ασφάλτου καθώς επίσης διέπονται και από τα Πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων 
έργων: Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών»

Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

1. Να  αποτελείται  από  χρωστική,  ακρυλικές  ρητίνες  κα  τους  κατάλληλους  οργανικούς 
διαλύτες.
2. Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται κα να δίνει σταθερό υμένα.
3. Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία 
κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος.
4. Να είναι ικανό να αποτρέψει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω 
τριχοειδούς  ανύψωσης  και  να  εξασφαλίζει  στα  σφαιρίδια  τη  μέγιστη  πρόσφυση,  ώστε  να 
προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά.
5. Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα 
μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται εύκολα 
με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση.
6. Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, 
που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλικιακής ακτινοβολίας, 
της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου.
7. Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών.
8. Να έχει περιεκτικότητα σε TiO ≥ 13% κ.β.
Το ποσοστό  TiO  στο  χρώμα,  προσδιορίζεται  σύμφωνα  με  το  ASTM D1394  –  Αναγωγική 
μέθοδος JONES
1. Να έχει ιξώδες 70-80 K.U. (KREΒS UNITS)
     Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D562
2. Να έχει χρόνο ξήρανσης (No PICK-UP TIME) ≤ 20 min
     Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D711
3. Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3
      Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D 1210
4. Να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση ≥ 50 kgr
      Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80μm πάνω σε γυάλινο 
δοκίμιο διαστάσεων 15cm x 7 cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού υμένα 
προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε πυριαντήριο επί 3 ώρες 
σε θερμοκρασία 105º C - 110º C και εν συνεχεία κλιματίζεται επί 30 λεπτά σε θερμοκρασία 25º ± 
2º C και σχετική υγρασία 50% ± 5%.

Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το ASTM D 968.
Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμος CEN EN 196 – 1.

5. Το  χρώμα  δεν  πρέπει  να  παρουσιάζει  ρηγματώσεις,  απολεπίσεις  ή  απώλεια 
πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως:
Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127μm πάνω σε πλακίδιο λευκοσιδήρου 
διαστάσεων 7,5 cm x 12,5 cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Ο 
υμένας ξηραίνεται στους 21º C - 26º C σε οριζόντια θέση επί 18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται 
σε πυραντήριο σε θερμοκρασία 55º C ± 2º C επί 2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου 
τουλάχιστον επί μισή ώρα και κάμπτεται γύρω από ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5 mm.
6. Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια προσφύσης, ξεφλουδίσματος ή άλλες 
αλλοιώσεις  εκτός  μιάς  ελαφράς  απώλειας  της  στιλπνότητας  του,  όταν  δοκιμάζεται  ως 
ακολούθως:
Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380μm σε καθαρό γυάλινο δοκίμιο.
Ο υμένας ξηραίνεται στους 21ºC - 26ºC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες.
Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 18 
ώρες, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται.
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7. Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε 
πάχος υγρού υμένα περίπου 400μm, πρέπει να δίνει  υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και  να 
προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα και οποιαδήποτε άλλη 
ασυνέχεια. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε 
καθαρό γυαλί.
8. Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM – D1309 και πρέπει να 
είναι  ≥ 6. Το ΚΕΔΕ προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από το ΕΝ 1871 
εξοπλισμό για την δοκιμή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 6 μηνών) 
είναι πρακτικά αδύνατη για τη εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ως  προς  την  δειγματοληψία  ισχύει  η  προδιαγραφή  που  εγκρίθηκε  με  την 
απόφαση BM5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 799 Τ.Β΄/9-11-84), και για την συσκευασία η παράγραφος 
3.1 του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα» έτους 
1982.

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι 
δεδομένου ότι  δεν γίνονται  οι  έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 
«Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)».

Επιπλέων των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ’αριθμ.3012678/1852/99/19-7-99 
έγγραφο  του  Γενικού  Χημείου  του  Κράτους,  εφόσον  πρόκειται  για  παρασκεύασμα  που 
ταξινομείται  ως  επιβλαβές  και  εύφλεκτο,  σύμφωνα με  την  Απόφαση Α.Χ.Σ.  1197/89 (ΦΕΚ 
567/Β/90) «Περί επικινδύνων παρασκευασμάτων» και το Παρ/μα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 
(ΦΕΚ 705/Β/20-9-94) «Περί επικινδύνων ουσιών» θα επισημαίνεται με τα σύμβολα κινδύνου F, 
Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις R: R11 πολύ εύφλεκτο και 
R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται και τις τυποποιημένες οδηγίες προφύλαξης φράσεις S:
S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισμα
S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση
S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας» σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) «Περί 
καθορισμού  κανόνων  για  το  σύστημα  ειδικής  πληροφόρησης  σχετικά  με  τα  επικίνδυνα 
παρασκευάσματα» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 (ΦΕΚ 431/Β/17-5-
95).

Οι  ισχύουσες διατάξεις  για  τη διενέργεια  της ανάθεσης και  εκτέλεσης εργασίας είναι 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Γενικής-Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

Ως  τρόπος  ανάθεσης  προτείνεται  η  απ'  ευθείας  ανάθεση  λόγω  του  ύψους  του 
προϋπολογισμού (μικρότερο ή ίσο από 20.000 €) και λόγω της ταχύτερης διαδικασίας του εν 
λόγω τρόπου ανάθεσης (άρθρο 118, Ν.4412/16).  Ειδικότερα μετά την άμεση εφαρμογή του 
Ν.4412/2016 και λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, η διαδικασία της ανάθεσης 
μετατοπίστηκε χρονικά με αποτέλεσμα να είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη της όσο το δυνατόν 
συντομότερης διενέργειάς της.

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα ανάλογα μηχανήματα με τους χειριστές τους και να έχει 
όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά, για το προσωπικό και τα μηχανήματά του. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει τις ανάλογες άδειες. Η ανάθεση των 
εν λόγω εργασιών αφορά στην αμοιβή του αναδόχου, των υλικών, της εργασίας, των καυσίμων, 
καθώς  και  των  ανταλλακτικών  των  μηχανημάτων  και  καμιά  επιπλέον  αμοιβή  δεν  μπορεί  να 
δικαιολογηθεί.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι συγκεκριμένος, οι δε ποσότητες του μπορούν 
να τροποποιηθούν με τρόπο τέτοιο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην ξεπεράσει αυτός το 
ποσό των  24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ο προσδιορισμός των σημείων 
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παρέμβασης θα προκύπτει από τις επιτόπου ανάγκες του Δήμου.  Η πληρωμή θα γίνεται 
τμηματικά με το πέρας των εργασιών κάθε τμήματος παρέμβασης, μετά από συννενόηση με 
τον Δήμο.

Ο  προϋπολογισμός  Δαπάνης  των  προαναφερόμενων  εργασιών  θα  βαρύνει  τον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016, με Κ.Α. 02.30.6117.005 ‘’Ανάθεση εργασιών 
διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)’’, με εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 24.600,00 
€.

Σίνδος,  24/11/2016
Ο Συντάξας

Δημητριάδης Τζιάνος
 Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2016)
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ.: 31/2016
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α.Τ Μ.Μ Ποσότητα
ΔΑΠΑΝΗ

Μερική Ολική

1 Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος. 1 Μ2 5.220,713 3,80 19.838,71
ΣΥΝΟΛΟ 19.838,71 19.838,71
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.838,71

Φ.Π.Α. (24%) 4.761,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.600,00

Θεωρήθηκε
O συντάξας Η προϊσταμένη Τ.Τ.Υ. 

Σίνδος, 24/11/2016 Σίνδος,       24/11/2016

Δημητριάδης Τζιάνος Νικοπούλου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τιμή 
Μον.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 31/2016

ΓΕΝΙΚΗ &  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο υπηρεσίας

Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  υπηρεσία  ''ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2016)''.

Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  πραγματοποιηθεί  με  απ'  ευθείας  ανάθεση, με  κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 24.600,00 € (συμπερ. 
Φ.Π.Α. 24%).

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον τακτικό  προϋπολογισμό του Δήμου για  το  έτος  2016 με  Κ.Α. 
02.30.6117.005 και χρηματοδότηση από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, και τον  αντίστοιχο του 
2017, εφόσον δεν ολοκληρωθεί η υπηρεσία εντός του 2016.

Άρθρο 2  ο  :   Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης  και η εκτέλεση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
:

1. του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, άρθρο 118 
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων».
4. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/ 26.3.2014). (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 

111  Α/7-5-14)  : Διοικητικές  Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

5.  Του Ν 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων  -  Εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  89/665/ΕΟΚ  του  
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης  Φεβρουαρίου  1992 (L 76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

6.  Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  
πράξεων  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  
«Πρόγραμμα  διαύγεια»  (ΦΕΚ  Α΄112/13.7.2010)  και  την  αρ.  πρωτ.  
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης  
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

7.  Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) περί «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

8.  Του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/Α΄)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία υπηρεσίας
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά είναι:
α)   Σύμβαση.
β)   Προσφορά.
γ)   Προϋπολογισμός.
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δ)   Γενική & Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων.
ε)   Τεχνική περιγραφή.

Άρθρο 4ο : Υπογραφή Σύμβασης 
Ο  Δήμος  Δέλτα,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  105  του  Ν.  4412/2016,  θα 

κοινοποιήσει  αμέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της 
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  εκτός  από  τον 
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων  και  μέσων  στο  στάδιο  της  προδικαστικής  και  δικαστικής  προστασίας  και  από  τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

 Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να  υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση, 
κηρύσσεται  έκπτωτος  σύμφωνα  με  το  άρθρο  του  105  του  Ν.  4412/2016,  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.  Εκτός  αν ο 
ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας.  Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η 
οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η Προϊσταμένη 
Αρχή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση της απόφασης αυτής 
αποτελεί  προϋπόθεση  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  ανάθεσης.  Αν  η  ένσταση  απορριφθεί, 
οριστικοποιείται η έκπτωση του αναδόχου. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

1. Ολοκληρώθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. 
2. Παραλήφθηκε οριστικά η παρεχόμενη υπηρεσία. 
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
4.  Εκπληρώθηκαν και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  

συμβαλλόμενα μέρη και 
5. αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Άρθρο 5ο : Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρόνο έξι (06) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, εντός 
του οποίου είτε θα εξαντληθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, 
είτε  όσες  απαιτηθούν  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  Δήμου,  ο  οποίος  δεν  έχει  υποχρέωση  να 
απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί 
τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα 
από  σχετικό  αίτημα  του  αναδόχου  που  υποβάλλεται  πριν  από  τη  λήξη  της  διάρκειας  της,  σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα  κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Άρθρο 6ο  : Εγγύηση 

Δεν  απαιτείται  εγγύηση  συμμετοχής  σε  διαδικασίες  απευθείας  ανάθεσης (άρθ.72,παρ1α, 
Ν4412.2016).

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α..

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 

κατασκευής  στις  περιπτώσεις  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

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, 
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 τον τίτλο της σύμβασης, 
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 μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  καλύπτει  συνολικά  και  χωρίς  διακρίσεις  την 
εφαρμογή  όλων  των  όρων της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του 
αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η μη προσκόμιση εγγυήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για την συνομολόγηση και 
υπογραφή της σύμβασης και  συνεπάγεται τις εις βάρος του  νόμιμες κυρώσεις.

Ο Δήμος Δέλτα θα ελέγξει την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών, κατόπιν επικοινωνίας 
με τους φορείς έκδοσής της.
Άρθρο 7ο : Χρόνος και Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Ο χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
Δήμου Δέλτα, εντός της διάρκειας της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Οι  υπηρεσίες  θα  παρέχονται  τμηματικά,  κατόπιν  εντολής  της  Υπηρεσίας  (έγγραφης  ή 
προφορικής)  μετά  από συννενόηση με  τον  ανάδοχο,  σε  διάστημα όχι  μεγαλύτερο των δέκα (10) 
ημερών από την ειδοποίηση, ανάλογα με την περίπτωση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες , με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής , οι οποίες υπολογίζονται 
και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 218, παρ.2 & 3,  του Ν.4412/2016.  
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Η επιβολή  ποινικών  ρητρών  δεν  στερεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  τον 
ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 9ο : Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας
Η παραλαβή της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  γίνεται  από την  ορισθείσα επιτροπή παραλαβής 

(άρθρο 221, παρ.5 του Ν.4412/2016). 
Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος   έλεγχος,  σύμφωνα  με  τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να παραστεί και ο ανάδοχος.
Όσον αφορά τις διαδικασίες παραλαβής σε περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εφαρμόζονται 
τα οριζόμενα στο άρθρο 219, του Ν.4412/2016. 

Σε  περίπτωση  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  ή 
αντικατάστασής τους, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 220, του Ν.4412/2016.

Κατόπιν  των  ανωτέρω ελέγχων,  από τις  αρμόδιες  κατά  περίπτωση  επιτροπές  παραλαβής, 
συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που εγκρίνεται από το 
αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με  απόφασή  του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον 
ανάδοχο. 

Άρθρο 10ο : Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας
Η  παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία. (άρθρο 216, Ν.4412/2016). Η ανωτέρω υπηρεσία 
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν  σε  τροποποίηση  του  αντικειμένου  και  παράταση  της  διάρκειας  της  σύμβασης,  με  την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132, του Ν.4412/2016).

Η  αρμόδια  υπηρεσία  με  απόφαση  της,  ιδίως  σε  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  που  η 
εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. 
Με εισήγηση του  επόπτη  η  υπηρεσία  που διοικεί  τη  σύμβαση μπορεί  να  απευθύνει  έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, 
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για 
την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας 
ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο 
ζητηθεί. Οι καταγραφές του ημερολογίου αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

Άρθρο 11ο : Τρόπος πληρωμής
Η  πληρωμή  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  της  σύμβασης  θα  γίνεται  τμηματικά,   με  την 

εξόφληση  του  100%  της  εκάστοτε   αξίας,  σύμφωνα  με  την  εξέλιξη  τους  και  τη  σύνταξη  των 
πρωτοκόλλων  οριστικής  παραλαβής  για  το  τμήμα  που  αφορά  η  πληρωμή.  (άρθρο  200,  παρ.5α, 
Ν.4412/2016)

Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που  προσκομίζονται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  είναι  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 200, παρ. 5 του Ν.4412/2016. Πέραν των κατ’ ελάχιστο δικαιολογητικών οι 
αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  το  έλεγχο  και  την  πληρωμή,  μπορούν  να  ζητήσουν  και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 
σύμβασης.
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Μετά από την παραλαβή της υπηρεσίας, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 
προσκόμιση  των  νόμιμων  δικαιολογητικών  και  την  ολοκλήρωση  κάθε  νόμιμου  ελέγχου  από  την 
Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή 
εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107): 
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».

Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ατυχήματα,  ζημιές,  φόροι,  τέλη,  χαρτόσημα,  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  χωρίς  καμιά  ευθύνη  και 
υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται 
από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με 
τον  τρόπο  που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή  υποχρεώσεων,  πλην  του  Φ.Π.Α.  με  τον  οποίο 
βαρύνεται ο Δήμος.

Σίνδος, 24/11/2016
                           Ο Συντάξας

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΖΙΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σίνδος,      24 / 11 /2016

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμ.Τ. Υ.

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ''ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                               ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2016)''
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.600,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
                                                                                Κ.Α. :  02.30.6117.005
                                                                         C.P.V.: 45233221-4

Ι  V  . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ''ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2016)''
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ   TON   ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ  

Του/Της………………………………………………………………………………………

(ή της εταιρίας ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)………………………………………..

με έδρα τ…………………………….οδός……………………………αριθ:………………

Τ.Κ………………………………τηλ.……………………Fax……………………………….

ΑΦΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΥΠΟΨΗ

Την αριθ. πρωτ. ……………. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία ''Ανάθεση εργασιών 

διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)'' του Δήμου Δέλτα.

Όλους τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην εν λόγω Πρόσκληση.

          ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

Ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της 

υπηρεσίας προσφέροντας τις κάτωθι τιμές: 

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ Μ2 5.220,00
ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Φ.Π.Α. 24%:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :

                                                                                    ΣΙΝΔΟΣ, ….…/………/201...
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  -  ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ''ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2016)''

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

                                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ 
ΧΡΩΜΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΟΔΩΝ

Μ2

2 ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΚΙΛΑ

                 
                                                                                                             ΣΙΝΔΟΣ, …………………
                                                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  -  ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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