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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 

(Μέτρα 313, 321, 322, 323) ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΤΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 

– 2013 – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΟΝΑΔΑ Β6 

 

 

Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης, έγκρισης υπογραφής σύμβασης, 
προέγκρισης Α.Π.Ε. κ.λ.π θα πρέπει να γίνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Π.Α.Α. 2007 – 2013 για όλες τις κατηγορίες πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από την 4η 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, δηλαδή εκτός από τα έργα υποδομών, θα γίνεται και για τις 
προμήθειες και για τις υπηρεσίες και για τις μελέτες. Η διαδικασία αυτή αποτυπώνεται στη Σύμβαση μεταξύ 
ΟΤΔ και Δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου. 

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε μια από τις φάσεις υλοποίησης των 
Δημοσίων Έργων του Άξονα 4. 

 

1.Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών δημοπράτησης 

Η διαδικασία εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης, 
εφαρμόζεται ως ακολούθως:  

Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης,  την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και Δικαιούχου για 
την υλοποίηση του έργου και πριν από την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης έργου υποβάλλεται 
φάκελος από τον Δικαιούχο προς την ΟΤΔ.  Η ΟΤΔ,  μετά την εξέταση του φακέλου,  συντάσσει με επαρκή 
τεκμηρίωση τη Γνωμοδότηση – Λίστα Εξέτασης Σταδίου Δημοπράτησης του έργου,  η οποία διαβιβάζεται 
στην Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 μαζί με το φάκελο προέγκρισης του έργου.  Η ΟΤΔ ελέγχει 
την τήρηση των αναγκαίων μέτρων τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των πράξεων.   

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου το ενδεικτικό περιεχόμενο του φακέλου που υποβάλλεται από 
τον Δικαιούχο περιλαμβάνει: 

1. Διαβιβαστικό  του Δήμου 
2. Θεωρημένες μελέτες του έργου  
3. Τεύχη Δημοπράτησης* (επικαιροποιημένα με βάση τα τελευταία εγκεκριμένα τιμολόγια του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Δ/νση Δασών, 
Εφορεία Αρχαιοτήτων κ.α.) 
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους (όπου 

απαιτείται) 
 Τεχνική περιγραφή 
 Προμετρήσεις 
 Προϋπολογισμός μελέτης 
 Τιμολόγιο μελέτης  
 Ανάλυση τιμών (όπου απαιτείται) 
 Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού κατασκευής 
 Διακήρυξη και περίληψη διακήρυξης 
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

4. Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 
5. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης. 
6. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για αποδοχή της απόφασης ένταξης.  
7.  Απόφαση Δ.Σ. (ή Κ.Σ.) ή Οικονομικής Επιτροπής, έγκρισης μελετών.  
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* Τα αντίστοιχα Τεύχη Δημοπράτησης για προμήθειες και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία 

 Διακήρυξη (παρ. 6 άρθρο 3 Υ.Α. ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. 11389/93, [ΕΚΠΟΤΑ] ΦΕΚ Β’185/2-3-1993, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 

 Περίληψη Διακήρυξης 
 Προμετρήσεις (όπου απαιτείται) 
 Τεχνικές Προδιαγραφές και Παραρτήματα ή/και σχέδια(όπου απαιτείται) 
 Τιμολόγιο Μελέτης  
 Προϋπολογισμός μελέτης 
 Τεχνική Περιγραφή 
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων     
 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων     
 Χωροθέτηση των προς προμήθεια ειδών (όπου απαιτείται)(σε σχέδια κάτοψης ή/και σε 

τοπογραφικό διάγραμμα) 
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για αποδοχή της απόφασης ένταξης. 

 

* Τα αντίστοιχα Τεύχη Δημοπράτησης και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία για μελέτες και υπηρεσίες        
(π.χ. κατασκευή ιστότοπου) 

 Τεχνική Περιγραφή 
 Διακήρυξη 
 Περίληψη Διακήρυξης 
 Συγγραφή Υποχρεώσεων με τα παραρτήματα της 
 Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων-Προδιαγραφών  με τα παραρτήματα του 
 Τεύχος Προεκτιμώμενης αμοιβής ή Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 
 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για αποδοχή της απόφασης ένταξης  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε 
επικυρωμένα αντίγραφα 

2. Στη Διακήρυξη και Περίληψη πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός ΣΑ 082/8, ο κωδικός έργου 
2010ΣΕ08280000, ο τίτλος έργου,  ο προϋπολογισμός, το πρόγραμμα και η συγχρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με ποσοστό συγχρηματοδότησης … % από το Ε.Γ.ΤΑ.Α. και … % από 
Εθνική Δαπάνη).  

3. Στο Παράρτημα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ LEADER και ΣΧΕΔΙΟ της Περίληψης Διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται από τη Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 προς την ΟΤΔ απόφαση 
προέγκρισης δημοπράτησης του έργου. Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου η Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 
δύναται να ζητήσει από την ΟΤΔ ότι συμπληρωματικά ή άλλα στοιχεία απαιτηθούν. 
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2.Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών υπογραφής σύμβασης 
έργου 

Η διαδικασία εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών υπογραφής σύμβασης 
έργου,  εφαρμόζεται ως ακολούθως:  

Μετά την αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης και των ειδικών όρων της από τον Δικαιούχο και την 
διενέργεια δημοπράτησης του έργου και πριν την υπογραφή της σύμβασης του έργου υποβάλλεται 
φάκελος από τον Δικαιούχο προς την ΟΤΔ.  Η ΟΤΔ,  μετά την εξέταση του φακέλου,  συντάσσει με επαρκή 
τεκμηρίωση τη Γνωμοδότηση – Λίστα Εξέτασης Σχεδίου Σύμβασης του έργου,  η οποία διαβιβάζεται στην 
Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 μαζί με το φάκελο προέγκρισης του έργου.  Η ΟΤΔ ελέγχει την 
τήρηση των αναγκαίων μέτρων τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των πράξεων.  

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου το ενδεικτικό περιεχόμενο του φακέλου που υποβάλλεται από 
τον Δικαιούχο περιλαμβάνει: 

1. Διαβιβαστικό του Δήμου 
2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αποδοχής της απόφασης προέγκρισης 

δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης. 
3. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή Δημοτικού Συμβουλίου για τον  καθορισμό των 

όρων δημοπράτησης- έγκρισης της διακήρυξης Δημοπρασίας και των Συμβατικών 
Τευχών 

4. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας 
5. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθμός Φ.Ε.Κ./ ημερομηνία)  
6. Δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (όπου απαιτείται) 
7. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή Δ.Σ. για τον Ορισμό επιτροπής διαγωνισμού (Ν. 

3263/2004) 
8. Πρακτικό δημοπράτησης (Συγκεντρωτικός πίνακας προσφορών- Έλεγχος 

ομαλότητας) με έντυπα οικονομικής προσφοράς (όλων των διαγωνιζομένων) 
9. Ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Πρακτικού (για ενημέρωση των 

δικαιούχων και υποβολή ενστάσεων εντός 5 ημερών)  
10. Έγκριση πρακτικού δημοπράτησης από τη Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό  

Συμβούλιο και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
11. Έλεγχος νομιμότητας από το αρμόδιο όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
12. Έγγραφο προληπτικού ελέγχου νομιμότητας όπου απαιτείται από τον Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.  
13. Ανακοίνωση Πρακτικού και αποδεικτικό τοιχοκόλλησης 
14. Ενστάσεις και προσφυγές των διαγωνιζομένων και οι αποφάσεις των αρμοδίων 

αρχών 
15. Έγγραφο ενημέρωσης των διαγωνιζομένων για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  
16. Σχέδιο Σύμβασης (συμβατό με την προκήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου κ.α.) 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε 
επικυρωμένα αντίγραφα, ακόμη και στις περιπτώσεις των δημοσιευμάτων στον Τύπο. (Προσοχή η 
ημερομηνία δημοπράτησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση της 
περίληψης στο Φ.Ε.Κ, ενώ όταν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων οι 
ημέρες είναι τουλάχιστον 52) 

2. Ειδικά όσον αφορά στα δημοσιεύματα στον τύπο, θα πρέπει να φαίνεται εκτός από το 
απόσπασμα, ο τίτλος και η ημερομηνία του φύλλου της εφημερίδας. 

3. Στις προκηρύξεις θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμός 
1974/2006 (Παράρτημα VI) 

4. Σύμφωνα με τον Νόμο 3463/2006 (Κώδικας Δήμων – Κοινοτήτων), την εγκύκλιο 60/30-12-
2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Έλεγχος  νομιμότητας  πράξεων  Ο.Τ.Α.,  Αστική  και  Πειθαρχική  ευθύνη αιρετών  μέχρι  την  
έναρξη  λειτουργίας  της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας Εποπτείας  Ο.Τ.Α.  (άρθρο  238  του  Ν.  
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3852/2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης»» και την Απόφαση 16852/6-4-2011 «Πρότυπος 
Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Συμβουλίων» του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται 
υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α, εφόσον αφορούν: 
«…..την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών …….. κ.α.» 

5. Σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 Άρθρο 278 παράγραφος 1 «Για τις συμβάσεις προμήθειας 
αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών 
συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών 
επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, 
χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) 
ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά 
προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από τη σύναψή τους, από τον Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους» 

6. Σχετικά με τις δημοσιεύεις της Περίληψης Διακήρυξης για την ανάθεση δημοσίων έργων, ισχύουν 
τα εξής: 
 η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του π.δ. 609/85 που ορίζει ότι η περίληψη πρέπει να 

δημοσιεύεται α) στην Εφημερίδα των Ε.Κ. (για έργα με προϋπολογισμό άνω του ορίου 
εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17 και 2004/18), β) στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων 
της ΕτΚ, γ) σε δύο ημερήσιες εφημερίδες  

 και επιπλέον οι δημοσιεύσεις σε εφαρμογή του ν. 3548/07: 
 δηλαδή σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες 

που έχουν την έδρα τους στο νομό που θα λάβει χώρα η εκτέλεση του έργου (σε νομούς 
που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα αρκεί η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον 
εβδομαδιαίες) ή σε δύο τοπικές εφημερίδες, αν το έργο εκτελείται στους νομούς 
Αττικής και Θεσσαλονίκης (αν δεν εκδίδεται στην έδρα του δήμου τοπική εφημερίδα 
τότε πρέπει να δημοσιευτεί σε δύο εβδομαδιαίες).  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται από την Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 του Π.Α.Α. προς την ΟΤΔ, 
έγκρισης υπογραφής σύμβασης έργου.  Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου η Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 
δύναται να ζητήσει από την ΟΤΔ ότι συμπληρωματικά ή άλλα στοιχεία απαιτηθούν. 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο του έργου η ΟΤΔ μέσα σε χρονικό διάστημα 1 
μηνός οφείλει να υποβάλει στην Ε.Υ. Ε. – Μονάδα Β6 φάκελο που να περιλαμβάνει: 

 Διαβιβαστικό του Δήμου 
 Συμφωνητικό υπογεγραμμένο  
 Ακριβές αντίγραφο εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης 
 Τροποποιημένο τεχνικό δελτίο  
 Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου 
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3.Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών έγκρισης 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου και πριν την τροποποίηση σύμβασης σε όλες τις κατηγορίες 
έργων που υλοποιούνται με την σύναψη δημοσίων συμβάσεων υποβάλλεται φάκελος από τον Δικαιούχο 
προς την ΟΤΔ.  Η ΟΤΔ,  μετά την εξέταση του φακέλου,  συντάσσει με επαρκή τεκμηρίωση τη Γνωμοδότηση 
– Λίστα Εξέτασης Τροποποίησης ΑΠΕ του έργου,  η οποία διαβιβάζεται στην Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 του Π.Α.Α. 
2007 – 2013 μαζί με το φάκελο προέγκρισης του έργου.  Η ΟΤΔ ελέγχει την τήρηση των αναγκαίων μέτρων 
τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις 
για την ορθή εκτέλεση των πράξεων.  Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου το ενδεικτικό 
περιεχόμενο του φακέλου που υποβάλλεται από τον Δικαιούχο περιλαμβάνει: 

1. Διαβιβαστικό του Δήμου 
2. Αιτιολογική έκθεση  
3. Το σώμα (πίνακας) του Α.Π.Ε. (κατάλληλα υπογεγραμμένο και θεωρημένο) 
4. Αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που πιστοποιήθηκαν 
5. Αναλυτικές προμετρήσεις για τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον ΑΠΕ 
6. Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) (εφόσον 

υπάρχουν νέες εργασίες) 
7. Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ελεγμένες 

επιμετρήσεις 
8. Πίνακας Προθεσμιών 
9. Πίνακες υπολογισμού των αναθεωρήσεων (εφόσον υπολογίζονται στον παρόντα ΑΠΕ) με 

τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα 
10. Πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας απολογιστικών ασφάλτου (όπου απαιτείται) 
11. Εάν υπάρχει παράταση εργασιών (Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η αντίστοιχη 

τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος). 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε 
επικυρωμένα αντίγραφα κατάλληλα υπογεγραμμένα.  

2. Στο Παράρτημα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε ΣΧΕΔΙΟ του Πίνακα Προθεσμιών  
3. Σύμφωνα με το Νόμο 3481/2006 – Άρθρο 4 (για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών»), πριν την 

έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την Προϊσταμένη Αρχή, απαιτείται και η 
σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται από τη Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 του Π.Α.Α. 2007 - 2013 η 
προέγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου η 
Ε.Υ.Ε. - Μονάδα Β6 δύναται να ζητήσει από την ΟΤΔ ότι συμπληρωματικά ή άλλα στοιχεία απαιτηθούν. 

4.Διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης (βλέπε και ΚΥΑ 401/2010,  όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει – άρθρο 20 – παρ. 8) 

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου το ενδεικτικό περιεχόμενο του φακέλου που υποβάλλεται από 
τον Δικαιούχο στην ΟΤΔ περιλαμβάνει: 

1. Διαβιβαστικό του Δήμου 
2. Εντολή Πληρωμής (Συνοπτική Επιμέτρηση, πίνακας εγγυητικών, πίνακας κρατήσεων κ.α.)  
3. Ελεγμένες Επιμετρήσεις  
4. Π.Π.Α.Ε. (για τις ελεγμένες επιμετρήσεις) 
5. Πίνακας Προθεσμιών  
6. Ακριβές Αντίγραφο εγγυητικής δεκάτων (εφόσον υπάρχει) 



 6/13 

7. Πίνακες υπολογισμού των αναθεωρήσεων (εφόσον περιλαμβάνονται στον παρόντα 
λογαριασμό) με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα 

8. Πρωτόκολλο υπολογισμού αξίας απολογιστικών ασφάλτου (όπου απαιτείται) 
9. Φωτογραφία πινακίδας έργου (στον 1ο λογαριασμό) 
10. Εάν υπάρχει παράταση εργασιών (Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η αντίστοιχη 

τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος) 
11. Εάν έχει προηγηθεί προέγκριση Α.Π.Ε. (τότε πρέπει να υποβληθεί και η Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Α.Π.Ε. και το πρακτικό έγκρισης του Α.Π.Ε. από το 
Τεχνικό Συμβούλιου του Νομού (όπου απαιτείται)) 

Εάν ο λογαριασμός περιλαμβάνει όλες τις εγκεκριμένες εργασίες (έχουν δηλαδή εκτελεστεί όλες οι 
εργασίες) ή είναι ο τελικός λογαριασμός, τότε θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον τα παρακάτω: 

 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών 
 Τελική Επιμέτρηση 
 Πρωτόκολλο Προσωρινής ή Οριστικής Παραλαβής του Έργου 
 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής ή Οριστικής Παραλαβής 

του έργου 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Η Εντολή πληρωμής θα πρέπει να είναι κατάλληλα θεωρημένη (ανάδοχος, επιβλέπων μηχανικός, 
προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας) 

2. Το Πρακτικό έγκρισης Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο του Νομού απαιτείται όταν γίνεται χρήση 
των επι έλατον δαπανών  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνεται 
από την ΟΤΔ σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/2010,  όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

Συνημμένα:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που περιλαμβάνει: 
 Σχέδιο Περίληψης 
 Σχέδιο Σύμβασης 
 Πίνακας Προθεσμιών 
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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
             ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                     ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
                                                                           ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 

                                                
 
 

 
4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4    «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» 

 
ΜΕΤΡΟ .…………………………………………………………………………………………………...  

 
             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης … % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και … % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός 
ΣΑΕ082/08280000)  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………………….    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………….               ΔΗΜΟΣ…………………. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Ο Δήμος…..….. διακηρύττει ότι την ……….. του μηνός  ………….. του έτους ……….. ημέρα ……………. και ώρα 
……… π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο ……………….., θα διεξαχθεί με ανοιχτή 
Δημοπρασία με το σύστημα:  Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,  του άρθρου 6 του 
Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «………………………………………..».  
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι:……….. και πρόκειται για έργο με τίτλο «………………………». 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ………..., με προϋπολογισμό  
……………... (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ……….., με προϋπολογισμό 
…………….. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ………………, με 
προϋπολογισμό…………. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ……………….  ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των …………………. ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου………..….  (και διεύθυνση), μέχρι τις 
……….. (ημερομηνία). Πληροφορίες στο τηλέφωνο………………………….., αρμόδιος υπάλληλος………….. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου …. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: (Προσοχή!  
στο σημείο αυτό θα γραφούν όλα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 21 της Διακήρυξη, όλες οι παράγραφοι του 
Άρθρου) Θα πρέπει να γραφούν τα βασικά στοιχεία των δικαιούμενων συμμετοχής και όχι όλες οι 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης (σύμφωνα και με την Εγκ.13/2006 
ΥΠΕΧΩΔΕ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή ……………………. ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο……………………… Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον …….. ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ………….. ημέρες. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από ……………………………………….. 
 

 ……………………, ……../……/2012 
Ο  Δήμαρχος ………. 

 
 

………………………………. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………….  

ΔΗΜΟΣ……………….. 

 
 

 Αρ. Πρωτ.: 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ποσού    …………….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  ………………… € ( με Φ.Π.Α.) 

Για την εκτέλεση του έργου : «……………………………………………..» προϋπολογισμού μελέτης: …………… Ευρώ, 
εναρίθμου έργου 2010ΣΕ08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α.: ……………. της Σ.Α. Ε082/8 
             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με  
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  από Εθνική Δαπάνη. 
 
Στο ……………………….. σήμερα, την …………………….. του μηνός ……………….. έτους ……….., ημέρα …………………, στα 
Γραφεία του Δήμου ……………. , (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: ……………………., Δ.Ο.Υ.:……………Τηλ.: ……………………… Φαξ: 
…………….. E-mail: ……..……………… ) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

α.  ………………………,  Δήμαρχος  …………….., ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου 
[ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός και κατόπιν της 
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό …………..  έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας 
Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου, 

β. ……………………….,  κάτοικος …………….., ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εταιρείας 
«…………………………… » με έδρα την …………………….., (οδός ………………….………….αριθμός………., Ταχ. 
Κωδ.:………τηλ.:……………….., Φαξ: ……………, E-mail:……………………..), με Α.Φ.Μ.:……………………… της 
Δ.Ο.Υ.:………………….. , σύμφωνα με το ………………………… Φ.Ε.Κ. ίδρυσης της Εταιρείας………….. ή το 
Κοινοπρακτικό έγγραφο με αριθμό ……………. 

       
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 

 
τα ακόλουθα : 

 

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. …………………,  Δήμαρχος ……………… , καλούμενος στο εξής 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:  

1ο. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, Ν. 3263/2004, του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/1985, 
του Π.Δ. 171/87 και του Ν. 2576/1998, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 
και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη 
Διακήρυξη του έργου.  

2ο. Την μελέτη με αριθμ. ……….. και τίτλο «………………………………………………………………» που θεωρήθηκε 
από την Τεχνική Υπηρεσία ………….. μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

3ο. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. …………… του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ………….. Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου: 
2010ΣΕ08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α:………………  της Σ.Α. Ε082/8 για την κατασκευή  του υπόψη έργου. 

4ο. Την υπ’ αριθμ. ………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ……………… για την αποδοχή των 
όρων ένταξης και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης. 

5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………………..του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του 
παραπάνω έργου. 
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6ο. Την απόφαση …………… του Δημοτικού Συμβουλίου ή Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του 
θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει  
την ………………….., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης.  

7ο. Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε στις ………………. και κατά το 
οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «…………………………» που προσέφερε ποσοστά 
εκπτώσεων (ενδεικτικά μέση έκπτωση ………  εκατοστά ……%). 

8ο. Την απόφαση ……………. του Δημοτικού Συμβουλίου ή Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας 
μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία 
«………………………………» και το με αριθμ. Πρωτ. …………….έγγραφο της …………. ……………… για τον 
έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης. 

9ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………… του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του 
αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύμβασης του 
παραπάνω έργου. 

10ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου. 

11ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι …………………. ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση 
είναι …..% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

12ο. Την από …υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της 

ΟΤΔ, όπως ισχύει κάθε φορά. 

13ο. Την Απόφαση έγκρισης της ΟΤΔ 

14ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική 
προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών  

ΓΕ και ΟΕ 18%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Απρόβλεπτα  15%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Απολογιστικές Δαπάνες Ασφάλτου 
+ Γ.Ε. και Ε.Ο. 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Αναθεώρηση τιμών   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Δαπάνη Φ.Π.Α.   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

15ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της 
σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των 
κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. 

16ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου ………… τρέχοντος έτους …………… όπου στο Κ.Α. ………………….. είναι 
γραμμένη πίστωση ποσού …………………. η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων  Εταιρεία «…………………………………….»,  καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την 
εκτέλεση των εργασιών του έργου «…………………………………………………………….».  
Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των 
εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «……………………………………»  και σύμφωνα με τα 
ακόλουθα : 
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i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, Ν. 3263/2004, Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του 
Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά 
τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων 
έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που 
μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο 
προσάρτημα της παρούσας σύμβασης.  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε 
αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.  

iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον 
παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης. 

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό ………………………. της 
αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα τα 
αναφερόμενα στο σκεπτικό της.  

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ  των συμβαλλομένων κ. ……………………………  και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, 
αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 

 

ΔΗΛΩΝΕΙ 

 

α.  Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν 
ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ………………………… και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα 
αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

β.  Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες 
διατάξεις του Ν. 3263/2004 και του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και 
των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. 

γ.  Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

δ.  Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη 
ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή 
πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την 
πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο 
κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του 
λόγου. 

ε.  Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής 
σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, 
ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των 
ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή 
εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

στ.  Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση 
της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων 
όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν 
εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων 
αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. 

ζ.  Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που 
κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν 
υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης 
με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική 
στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.   

(3) Ακολούθως ο  δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 
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α.  Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων 
της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης 
αναφερόμενους εγγυητές: 

 

Α/
Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1     

2     

ΣΥΝΟΛΟ  

 
Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της 
σχετικής Διακήρυξης. 

 

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της 
Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει 
καθοριστεί σε …………………. ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.  

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (……………………………), αποτελεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.  

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της 
Διακήρυξης και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85. 

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις 
Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 282/8 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και 
Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται 
στα συμβατικά τεύχη. 

(8) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των 
άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 

(9) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η 
μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη. 

 
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε 
δέκα (10) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) 
κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία  ……………………….., δύο (2) αποστέλλονται στην ΟΤΔ,  ενώ 
τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

 
 

………………… ,  ……/……/……….. 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Δήμαρχος ………….. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΗΜΟΥ …………….. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1 Ημερομηνία σύμβασης: Ημερομηνία

2 Συμβατική προθεσμία: ημέρες

3 Πέρας Συμβατικής προθεσμίας: Ημερομηνία

4 Παρατάσεις:

α. Αριθμός Απόφασης… ημέρες

β. Αριθμός Απόφασης…. ημέρες

γ. Αριθμός Απόφασης.. ημέρες

δ. Αριθμός Απόφασης… ημέρες

5 Σύνολο Παρατάσεων και Συμβατικής προθεσμίας: ημέρες

6 Νέα λήξη προθεσμίας: Ημερομηνία

7 Λήξη εργασιών που περιλαμβάνονται στον  ο ΑΠΕ/  1ο λογαριασμό: Ημερομηνία

8 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών: Ημερομηνία

9 Χρονικό διάστημα που διέρρευσε: ημέρες

10 Συμπέρασμα: ΑΠΕ/ Λογαριασμός εμπρόθεσμος κατά         ημέρες

11 Ημερομηνία έγκρισης Τελικής επιμέτρησης: Ημερομηνία

12 Ημερομηνία Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Ημερομηνία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

(συνοδεύει τον  …… ΑΠΕ / …..  λογαριασμό)

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 
 
 
 


