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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόόχόυ  κατασκευήό ς τόυ εόργόυ:

“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ 2017 – Β΄ ΦΑΣΗ”

Εκτιμώμενης αξίας  266.129,03 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

πόυ θα διεξαχθειό συό μφωνα με: 
α) τις διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς όό ρόυς τής παρόυό σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Καρδίτσας
Οδόό ς : Σαρανταπόρου 140 
Ταχ.Κωδ. : 43132
Τήλ. : 2441354877
Telefax : 2441354804
E-mail : aleklappas@gmail.com
Πλήρόφόριόες: : Λάππας Αλέξανδρος

1.2 Εργόδόό τής ήό  Κυό ριός τόυ Έργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.3 Φόρεόας κατασκευήό ς τόυ εόργόυ: Δήμος Καρδίτσας
1.4 Πρόιϋσταμεόνή Αρχήό  :  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας (μέχρι την υπογραφή

της σύμβασης) – Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρδίτσας (μετά την υπογραφή της
σύμβασης)

1.5 Διευθυό νόυσα ήό  Επιβλεόπόυσα Υπήρεσιόα : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
1.6 Αρμόό διό Τεχνικόό  Συμβόυό λιό : Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  υπήρεσιόες  μεταστεγασθόυό ν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  διαδικασιόας  συό ναψής  ήό
εκτεόλεσής τόυ εόργόυ, υπόχρεόυό νται να δήλωό σόυν αό μεσα τα νεόα τόυς στόιχειόα στόυς πρόσφεόρόντες ήό
στόν αναό δόχό.
Εφόό σόν  όι  ανωτεόρω  υπήρεσιόες  ήό /και  τα  απόφαινόό μενα  όό ργανα  τόυ  Φόρεόα  Κατασκευήό ς
καταργήθόυό ν,  συγχωνευτόυό ν  ήό  με  όπόιόνδήό πότε  τρόό πό  μεταβλήθόυό ν  καταό  τή  διαό ρκεια  τής
διαδικασιόας   συό ναψής  ήό  εκτεόλεσής  τόυ  εόργόυ,  υπόχρεόυό νται  να  δήλωό σόυν  αό μεσα,   στόυς
πρόσφεόρόντες5 ήό  στόν αναό δόχό τα στόιχειόα των υπήρεσιωό ν ήό  απόφαινόό μενων όργαό νων, τα όπόιόα
καταό  τόν  νόό μό  απότελόυό ν  καθόλικόό  διαό δόχό  των  εν  λόόγω  όργαό νων  πόυ  υπεισεόρχόνται  στα
δικαιωό ματα και υπόχρεωό σεις τόυς.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1.  Τα εόγγραφα τής  συό μβασής καταό  τήν  εόννόια  τής  περιπτ.  14 τής  παρ.  1  τόυ  αό ρθρόυ 2  τόυ  ν.
4412/2016, για τόν παρόό ντα ήλεκτρόνικόό  διαγωνισμόό , ειόναι τα ακόό λόυθα :
α) ή πρόκήό ρυξή συό μβασής όό πως δήμόσιευό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ6,
β) ή παρόυό σα διακήό ρυξή,
γ) τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ) 
δ) τό  εόντυπό  όικόνόμικήό ς  πρόσφόραό ς,  όό πως  παραό γεται  απόό  τήν  ειδικήό  ήλεκτρόνικήό  φόό ρμα  τόυ
υπόσυστήό ματός,
ε) ό πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής, 
στ) τό τιμόλόόγιό δήμόπραό τήσής, 
ζ) ή ειδικήό  συγγραφήό  υπόχρεωό σεων,
ή) ή τεχνικήό  συγγραφήό  υπόχρεωό σεων 
θ) τό τευό χός συμπλήρωματικωό ν τεχνικωό ν πρόδιαγραφωό ν,
ι) τό υπόό δειγμα ….7

ια) τό τευό χός τεχνικήό ς περιγραφήό ς,
ιβ) ή τεχνικήό  μελεότή,
ιγ)  τυχόό ν  συμπλήρωματικεός  πλήρόφόριόες  και  διευκρινιόσεις  πόυ  θα  παρασχεθόυό ν  απόό  τήν
αναθεότόυσα αρχήό   επιό όό λων των ανωτεόρω
ιδ) ............................8

2.2 Πρόσφεόρεται  ελευό θερή,  πλήό ρής,  αό μεσή  και  δωρεαό ν  ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή  στα  εόγγραφα  τής
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συό μβασής στόν  ειδικόό ,  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό,  χωό ρό  “ήλεκτρόνικόιό  διαγωνισμόιό”  τής  πυό λής
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , καθωό ς και στήν ιστόσελιόδα τής αναθεότόυσας αρχήό ς:
www.dimoskarditsas.gov.gr → Διαφάνεια → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων  9  10

2.3 Εφόό σόν εόχόυν ζήτήθειό  εγκαιόρως,  ήό τόι  εόως τήν 30/3/2018  11  ή  αναθεότόυσα αρχήό  παρεόχει  σε
όό λόυς τόυς πρόσφεόρόντες πόυ συμμετεόχόυν στή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής συμπλήρωματικεός
πλήρόφόριόες σχετικαό  με τα εόγγραφα τής συό μβασής, τό αργόό τερό στις 5/4/2018 12

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1.  Οι  πρόσφόρεός  υπόβαό λλόνται  απόό  τόυς  ενδιαφερόμεόνόυς  ήλεκτρόνικαό ,  μεόσω  τής
διαδικτυακήό ς  πυό λής  www      .      promitheus      .      gov      .      gr       τόυ  ΕΣΗΔΗΣ,  μεόχρι  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα
και  ωό ρα  πόυ  όριόζεται  στό  αό ρθρό  18  τής  παρόυό σας  διακήό ρυξής,  σε  ήλεκτρόνικόό  φαό κελό  τόυ
υπόσυστήό ματός.

Για τή συμμετόχήό  στήν παρόυό σα διαδικασιόα  όι  ενδιαφερόό μενόι  όικόνόμικόιό  φόρειός  απαιτειόται  να
διαθεότόυν  ψήφιακήό  υπόγραφήό ,  χόρήγόυό μενή  απόό  πιστόπόιήμεόνή  αρχήό  παρόχήό ς  ψήφιακήό ς
υπόγραφήό ς  και  να  εγγραφόυό ν  στό  ήλεκτρόνικόό  συό στήμα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακήό  πυό λή
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθωό ντας τή διαδικασιόα εγγραφήό ς τόυ αό ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εόως 1.4 τής
Κόινήό ς Υπόυργικήό ς Απόό φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων υπόβαό λλει κόινήό  πρόσφόραό , ή όπόιόα υπόχρεωτικαό  υπόγραό φεται
ψήφιακαό ,  ειότε  απόό  όό λόυς  τόυς  όικόνόμικόυό ς  φόρειός  πόυ  απότελόυό ν  τήν  εόνωσή,  ειότε  απόό
εκπρόό σωπόό  τόυς,  νόμιόμως  εξόυσιόδότήμεόνό.  Στήν  πρόσφόραό ,  επιό  πόινήό  απόό ρριψής  τής
πρόσφόραό ς,  πρόσδιόριόζεται ή εόκτασή και τό ειόδός τής συμμετόχήό ς τόυ καό θε μεόλόυς τής εόνωσής,
συμπεριλαμβανόμεόνής  τής  κατανόμήό ς  αμόιβήό ς  μεταξυό  τόυς,   καθωό ς  και  ό
εκπρόό σωπός/συντόνιστήό ς αυτήό ς.

3.2 Στόν ήλεκτρόνικόό  φαό κελό πρόσφόραό ς περιεόχόνται:

(α) εόνας (υπό)φαό κελός με τήν εόνδειξή «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς».

(β) εόνας (υπό)φαό κελός με τήν εόνδειξή  «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ».

3.3 Απόό  τόν πρόσφεόρόντα σήμαιόνόνται, με χρήό σή τόυ σχετικόυό  πεδιόόυ τόυ υπόσυστήό ματός, καταό  τήν
συό νταξή τής πρόσφόραό ς,  τα στόιχειόα  εκειόνα πόυ εόχόυν εμπιστευτικόό  χαρακτήό ρα,  συό μφωνα με τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016. 
Στήν περιόπτωσή αυτήό , ό πρόσφεόρων υπόβαό λει στόν όικειόό  (υπό)φαό κελό σχετικήό  αιτιόλόόγήσή με τή
μόρφήό  ψήφιακαό  υπόγεγραμμεόνόυ αρχειόόυ pdf, αναφεόρόντας ρήταό  όό λες τις σχετικεός διαταό ξεις νόό μόυ ήό
διόικήτικεός  πραό ξεις  πόυ  επιβαό λλόυν  τήν  εμπιστευτικόό τήτα  τής  συγκεκριμεόνής  πλήρόφόριόας,  ως
συνήμμεόνό τής ήλεκτρόνικήό ς τόυ πρόσφόραό ς.  Δεν χαρακτήριόζόνται ως εμπιστευτικεός πλήρόφόριόες
σχετικαό  με τις τιμεός μόναό δός, τις πρόσφερόό μενες πόσόό τήτες και τήν όικόνόμικήό  πρόσφόραό .  

3.4  Στήν  περιόπτωσή  τής  υπόβόλήό ς   στόιχειόων  με  χρήό σή  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπιεσμεόνων
ήλεκτρόνικωό ν  αρχειόων  (π.χ.  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό  με  μόρφήό  ZIP),  εκειόνα  τα  όπόιόα  επιθυμειό  ό
πρόσφεόρων να χαρακτήριόσει ως εμπιστευτικαό , συό μφωνα με τα ανωτεόρω αναφερόό μενα, θα πρεόπει να
τα υπόβαό λλει  ως χωρισταό  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα  με  μόρφήό  Portable  Document  Format  (PDF)  ήό  ως
χωριστόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό  μόρφόό τυπόυ  φακεόλόυ  συμπιεσμεόνων ήλεκτρόνικωό ν  αρχειόων  πόυ  να
περιλαμβαό νει αυταό .
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3.5  Ο  χρήό στής  –  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  υπόβαό λλει  τόυς  ανωτεόρω  (υπό)φακεόλόυς  μεόσω  τόυ
υπόσυστήό ματός, όό πως περιγραό φεται κατωτεόρω:

α)  Τα  στόιχειόα  και  δικαιόλόγήτικαό  πόυ  περιλαμβαό νόνται  στόν  (υπό)φαό κελό  με  τήν  εόνδειξή
«Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»  ειόναι τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 τής παρόυό σας και υπόβαό λλόνται
απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  ήλεκτρόνικαό  σε  μόρφήό  αρχειόόυ  Portable Document Format (PDF)  και
εφόό σόν  εόχόυν  συνταχθειό/παραχθειό  απόό  τόν  ιόδιό,  φεόρόυν  εγκεκριμεόνή  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό
υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό   με χρήό σή εγκεκριμεόνων πιστόπόιήτικωό ν συό μφωνα
με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

β) Εντόό ς  τριωό ν  (3) εργασιόμων ήμερωό ν απόό  τήν ήλεκτρόνικήό  υπόβόλήό  των ως αό νω στόιχειόων και
δικαιόλόγήτικωό ν πρόσκόμιόζεται υπόχρεωτικαό  απόό  τόν όικόνόμικόό  φόρεόα στήν αναθεότόυσα αρχήό , σε
εόντυπή μόρφήό  και σε σφραγισμεόνό φαό κελό, ή πρωτόό τυπή εγγυήτικήό  επιστόλήό  συμμετόχήό ς 13.
Επισήμαιόνεται  όό τι  ή  εν  λόόγω υπόχρεόωσή δεν ισχυό ει  για τις  εγγυήό σεις  ήλεκτρόνικήό ς  εόκδόσής (π.χ.
εγγυήό σεις τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όι όπόιόες φεόρόυν πρόήγμεόνή ψήφιακήό  υπόγραφήό .

γ) Οι πρόσφεόρόντες συνταό σσόυν τήν όικόνόμικήό  τόυς πρόσφόραό  συμπλήρωό νόντας τήν αντιόστόιχή
ειδικήό  ήλεκτρόνικήό  φόό ρμα  τόυ  υπόσυστήό ματός  και  επισυναό πτόντας,  στόν  ήλεκτρόνικόό  χωό ρό
«Συνήμμεόνα Ηλεκτρόνικήό ς Πρόσφόραό ς» και στόν καταό  περιόπτωσή (υπό)φαό κελό, όό λα τα στόιχειόα τής
πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφήό  αρχειόόυ Portable Document Format (PDF).

δ)  Οι  πρόσφεόρόντες  δυό νανται  να  πρόβαιόνόυν,  μεόσω  των  λειτόυργιωό ν  τόυ  υπόσυστήό ματός,  σε
εκτυό πωσή  ελεόγχόυ  όμαλόό τήτας  των  επιμεόρόυς  πόσόστωό ν  εόκπτωσής  αναό  όμαό δα  εργασιωό ν,  στήν
περιόπτωσή εφαρμόγήό ς τής παρ. 2α τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.

ε)  Στή  συνεόχεια,  όι  πρόσφεόρόντες  παραό γόυν  απόό  τό  υπόσυό στήμα  τα  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα
(«εκτυπωό σεις» των Δικαιόλόγήτικωό ν Συμμετόχήό ς  και τής Οικόνόμικήό ς  Πρόσφόραό ς  τόυς σε μόρφήό
αρχειόόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχειόα αυταό  υπόγραό φόνται απόό  τόυς πρόσφεόρόντες με
εγκεκριμεόνή  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  με  χρήό σή
εγκεκριμεόνων πιστόπόιήτικωό ν συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναό πτόνται στόυς αντιόστόιχόυς (υπό)φακεόλόυς τής πρόσφόραό ς.  Καταό  τή συστήμικήό
υπόβόλήό  τής  πρόσφόραό ς  τό  υπόσυό στήμα  πραγματόπόιειό  αυτόματόπόιήμεόνόυς  ελεόγχόυς
επιβεβαιόωσής  τής  ήλεκτρόνικήό ς  πρόσφόραό ς  σε  σχεόσή  με  τα  παραχθεόντα  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα
(Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς  και  Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό )  και  εφόό σόν  όι  εόλεγχόι  αυτόιό   απόβόυό ν
επιτυχειός ή πρόσφόραό  υπόβαό λλεται  στό υπόσυό στήμα. Διαφόρετικαό , ή πρόσφόραό  δεν υπόβαό λλεται
και τό υπόσυό στήμα ενήμερωό νει τόυς πρόσφεόρόντες με σχετικόό  μήό νυμα σφαό λματός στή διεπαφήό  τόυ
χρήό στή  των  πρόσφερόό ντων,  πρόκειμεόνόυ  όι  τελευταιόόι  να  πρόβόυό ν  στις  σχετικεός  ενεόργειες
διόό ρθωσής.

στ) Εφόό σόν τα δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς και όι όικόνόμικόιό όό ρόι δεν εόχόυν απότυπωθειό στό συό νόλόό
τόυς στις ειδικεός ήλεκτρόνικεός φόό ρμες τόυ υπόσυστήό ματός, όι πρόσφεόρόντες επισυναό πτόυν ψήφιακαό
υπόγεγραμμεόνα τα σχετικαό  ήλεκτρόνικαό  αρχειόα, συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τής  παρόυό σας διακήό ρυξής.14

ζ)  Απόό  τό υπόσυό στήμα εκδιόδεται ήλεκτρόνικήό  απόό δειξή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς, ή όπόιόα απόστεόλλεται
στόν όικόνόμικόό  φόρεόα με μήό νυμα ήλεκτρόνικόυό  ταχυδρόμειόόυ.

3.6  Απόό συρσή πρόσφόραό ς
Οι  πρόσφεόρόντες  δυό νανται  να  ζήτήό σόυν  τήν  απόό συρσή  υπόβλήθειόσας  πρόσφόραό ς,  πριν  τήν
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν, με εόγγραφό αιότήμα τόυς πρός τήν αναθεότόυσα
αρχήό ,  σε  μόρφήό  ήλεκτρόνικόυό  αρχειόόυ  Portable Document Format (PDF)  πόυ  φεόρει  εγκεκριμεόνή
πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό   με  χρήό σή  εγκεκριμεόνων
πιστόπόιήτικωό ν συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μεόσω
τής λειτόυργικόό τήτας «Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός. Πιστόπόιήμεόνός χρήό στής τής αναθεότόυσας
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αρχήό ς, μεταό  απόό  σχετικήό  απόό φασή τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  ή όπόιόα απόδεόχεται τό σχετικόό  αιότήμα
τόυ πρόσφεόρόντα, πρόβαιόνει στήν απόό ρριψή τής σχετικήό ς ήλεκτρόνικήό ς πρόσφόραό ς στό υπόσυό στήμα
πριν τήν καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. Κατόό πιν, ό όικόνόμικόό ς φόρεόας δυό ναται
να  υπόβαό λει  εκ  νεόόυ  πρόσφόραό  μεόσω  τόυ  υπόσυστήό ματός  εόως  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα
υπόβόλήό ς  των πρόσφόρωό ν.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/  Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού 

α)  Μεταό  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  υπόβόλήό ς  πρόσφόρωό ν,  όό πως  όριόζεται  στό  αό ρθρό  18  τής
παρόυό σας,  και  πριν  τήν  ήλεκτρόνικήό  απόσφραό γισή,  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  κόινόπόιειό  στόυς
πρόσφεόρόντες τόν σχετικόό  καταό λόγό συμμετεχόό ντων, όό πως αυτόό ς παραό γεται απόό  τό υπόσυό στήμα. 

β) Στή συνεόχεια, τα μεόλή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό , καταό  τήν ήμερόμήνιόα και ωό ρα πόυ όριόζεται στό
αό ρθρό  18  τής  παρόυό σας,   πρόβαιόνόυν  σε  ήλεκτρόνικήό  απόσφραό γισή  τόυ  υπόφακεόλόυ
«Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς» και τόυ υπόφακεόλόυ “Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό ”. 

γ) Στόν ήλεκτρόνικόό  χωό ρό «Συνήμμεόνα  Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό », αναρταό ται απόό  τήν Επιτρόπήό
Διαγωνισμόυό  ό σχετικόό ς καταό λόγός μειόδόσιόας,  πρόκειμεόνόυ να λαό βόυν γνωό σή όι πρόσφεόρόντες.

δ) Ακόλόυό θως, ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  πρόβαιόνει, καταό  σειραό  μειόδόσιόας,σε εόλεγχό τής όλόόγραφής
και αριθμήτικήό ς αναγραφήό ς των επιμεόρόυς πόσόστωό ν εόκπτωσής και τής όμαλήό ς μεταξυό  τόυς σχεόσής,
βαό σει τής παραγωγήό ς σχετικόυό  ψήφιακόυό  αρχειόόυ, μεόσα απόό  τό υπόσυό στήμα. 
Για τήν εφαρμόγήό  τόυ ελεόγχόυ όμαλόό τήτας, χρήσιμόπόιειόται απόό  τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  ή μεόσή
εόκπτωσή πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στα αό ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016.

ε) Όλες όι όικόνόμικεός πρόσφόρεός, μεταό  τις τυχόό ν αναγκαιόες διόρθωό σεις, καταχωριόζόνται, καταό  τή
σειραό  μειόδόσιόας, στό πρακτικόό  τής επιτρόπήό ς, τό όπόιόό και υπόγραό φεται απόό  τα μεόλή τής.

στ) Στή συνεόχεια, ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό ,  τήν ιόδια ήμεόρα, ελεόγχει τα δικαιόλόγήτικαό  συμμετόχήό ς
τόυ αό ρθρόυ 24.2 τής παρόυό σας καταό  τή σειραό  τής μειόδόσιόας, αρχιόζόντας απόό  τόν πρωό τό μειόδόό τή. Αν
ή όλόκλήό ρωσή τόυ ελεόγχόυ αυτόυό  δεν ειόναι δυνατήό  τήν ιόδια μεόρα, λόόγω τόυ μεγαό λόυ αριθμόυό  των
πρόσφόρωό ν  και  τόυ ελεόγχόυ των εγγυήτικωό ν  επιστόλωό ν,   ή  διαδικασιόα  συνεχιόζεται  τις  επόό μενες
εργαό σιμες ήμεόρες.

ζ) Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , πριν τήν όλόκλήό ρωσή τής συό νταξής  τόυ πρακτικόυό  τής, επικόινωνειό με
τόυς  εκδόό τες  πόυ  αναγραό φόνται  στις  υπόβλήθειόσες  εγγυήτικεός  επιστόλεός,  πρόκειμεόνόυ  να
διαπιστωό σει τήν εγκυρόό τήταό  τόυς. Αν διαπιστωθειό  πλαστόό τήτα εγγυήτικήό ς επιστόλήό ς, ό υπόψήό φιός
απόκλειόεται  απόό  τόν διαγωνισμόό ,  υπόβαό λλεται  μήνυτήό ρια αναφόραό  στόν αρμόό διό εισαγγελεόα και
κινειόται διαδικασιόα πειθαρχικήό ς διόωξής, συό μφωνα με τις διαταό ξεις των αό ρθρων 82 και επόό μενα τόυ ν.
3669/2008.

ή)  Η  περιγραφόό μενή  διαδικασιόα  καταχωρειόται  στό  πρακτικόό  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  ήό  σε
παραό ρτήμαό  τόυ, πόυ υπόγραό φεται απόό  τόν Πρόό εδρό και τα μεόλή τής.
Η Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό  όλόκλήρωό νει τή συό νταξή τόυ σχετικόυό  πρακτικόυό  με τό απότεόλεσμα τής
διαδικασιόας, με τό όπόιόό εισήγειόται τήν αναό θεσή τής συό μβασής στόν μειόδόό τή (ήό  τή ματαιόωσή τής
διαδικασιόας), και υπόβαό λλει στήν αναθεότόυσα αρχήό  τό σχετικόό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό, ως “εσωτερικόό ”,
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μεόσω τής λειτόυργιόας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός, πρός εόγκρισή . 15

θ) Στή συνεόχεια, ή αναθεότόυσα αρχήό  κόινόπόιειό τήν απόό φασή εόγκρισής τόυ πρακτικόυό  σε όό λόυς τόυς
πρόσφεόρόντες και παρεόχει πρόό σβασή στα υπόβλήθεόντα στόιχειόα των λόιπωό ν συμμετεχόό ντων. Καταό
τής απόό φασής αυτήό ς χωρειό εόνστασή, καταό  τα όριζόό μενα στήν παραό γραφό 4.3 τής παρόυό σής.

ι)  Επισήμαιόνεται  όό τι,  σε  περιόπτωσή πόυ όι  πρόσφόρεός  εόχόυν τήν ιόδια  ακριβωό ς  τιμήό  (ισόό τιμες),  ή
αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόγει τόν (πρόσωρινόό ) αναό δόχό με κλήό ρωσή μεταξυό  των όικόνόμικωό ν φόρεόων
πόυ υπεόβαλαν  ισόό τιμες  πρόσφόρεός.  Η  κλήό ρωσή γιόνεται  ενωό πιόν  τής  Επιτρόπήό ς  Διαγωνισμόυό  και
παρόυσιόα των όικόνόμικωό ν φόρεόων πόυ υπεόβαλαν τις ισόό τιμες πρόσφόρεός, σε ήμεόρα και ωό ρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθειό  μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός.

4.2   Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μεταό  τήν αξιόλόόγήσή των πρόσφόρωό ν, ή αναθεότόυσα αρχήό  πρόσκαλειό, στό πλαιόσιό τής σχετικήό ς
ήλεκτρόνικήό ς διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής και μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας»,
τόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό  να  υπόβαό λει  εντόό ς  πρόθεσμιόας  δεκαπέντε  (15)  ημερών 16 τα
πρόβλεπόό μενα  στις  κειόμενες  διαταό ξεις  δικαιόλόγήτικαό  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ  και  τα  απόδεικτικαό
εόγγραφα νόμιμόπόιόήσής17.

β)  Τα  δικαιόλόγήτικαό  τόυ  πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ  υπόβαό λλόνται  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα
ήλεκτρόνικαό , μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας» στήν αναθεότόυσα αρχήό .

 γ) Αν δεν υπόβλήθόυό ν τα ως αό νω δικαιόλόγήτικαό   ήό  υπαό ρχόυν ελλειόψεις σε αυταό  πόυ υπόβλήό θήκαν,
παρεόχεται πρόθεσμιόα στόν πρόσωρινόό  αναό δόχό να τα υπόβαό λει ήό  να τα συμπλήρωό σει εντόό ς πεόντε (5)
ήμερωό ν  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  σχετικήό ς  ειδόπόιόήσής  σε  αυτόό ν  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής
“Επικόινωνιόας”  τόυ  υπόσυστήό ματός.  Η  αναθεότόυσα  αρχήό  μπόρειό  να  παρατειόνει  τήν  ως  αό νω
πρόθεσμιόα, εφόό σόν αιτιόλόγειόται αυτόό  επαρκωό ς και κατ’ ανωό τατό όό ριό για δεκαπεόντε (15) επιπλεόόν
ήμεόρες.

Εντόό ς  τριωό ν  (3)  εργασιόμων  ήμερωό ν  απόό  τήν  ήλεκτρόνικήό  υπόβόλήό  των  ως  αό νω  στόιχειόων  και
δικαιόλόγήτικωό ν,  συό μφωνα  με  τα  ανωτεόρω  υπόό  β)  και  γ)  αναφερόό μενα,  πρόσκόμιόζόνται
υπόχρεωτικαό  απόό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  στήν  αναθεότόυσα  αρχήό ,  σε  εόντυπή  μόρφήό  και  σε
σφραγισμεόνό  φαό κελό,  τα  εόγγραφα  πόυ  απαιτειόται  να  πρόσκόμισθόυό ν  σε  πρωτόό τυπή  μόρφήό ,
συό μφωνα  με  τις  διαταό ξεις  τόυ  αό ρθρόυ  11  παρ.  2  τόυ  ν.  2690/1999  ''Κωό δικας  Διόικήτικήό ς
Διαδικασιόας'', όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ  ν. 4250/2014.

δ) Αν καταό  τόν εόλεγχό των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν διαπιστωθειό όό τι:
I) τα στόιχειόα πόυ δήλωό θήκαν με τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ), ειόναι ψευδήό
ήό  ανακριβήό  ήό
ii)  αν  δεν  υπόβλήθόυό ν  στό  πρόκαθόρισμεόνό  χρόνικόό  διαό στήμα  τα  απαιτόυό μενα  πρωτόό τυπα  ήό
αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν, ήό
ii) αν απόό  τα δικαιόλόγήτικαό  πόυ πρόσκόμιόσθήκαν νόμιόμως και εμπρόθεόσμως, δεν απόδεικνυό όνται όι
όό ρόι και όι πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς συό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυό σας, 18

απόρριόπτεται ή πρόσφόραό  τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ, καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή
εγγυό ήσή συμμετόχήό ς  τόυ και ή κατακυό ρωσή γιόνεται στόν πρόσφεόρόντα πόυ υπεόβαλε τήν αμεόσως
επόό μενή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή  πρόσφόραό  βαό σει  τής  τιμήό ς  τήρόυμεόνής  τής
ανωτεόρω διαδικασιόας.

Σε περιόπτωσή εόγκαιρής και πρόσήό κόυσας ενήμεόρωσής τής αναθεότόυσας αρχήό ς για μεταβόλεός στις
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πρόυϋ πόθεόσεις  τις  όπόιόες  ό  πρόσωρινόό ς  αναό δόχός  ειόχε  δήλωό σει  με  τό  Τυπόπόιήμεόνό  Έντυπό
Υπευό θυνής  Δήό λωσής  (ΤΕΥΔ)  όό τι  πλήρόιό  και  όι  όπόιόες  επήό λθαν  ήό  για  τις  όπόιόες  εόλαβε  γνωό σή  ό
πρόσωρινόό ς αναό δόχός μεταό  τήν δήό λωσή και μεόχρι τήν ήμεόρα τής ειδόπόιόήσής/πρόό σκλήσής για τήν
πρόσκόό μισή  των δικαιόλόγήτικωό ν  κατακυό ρωσής  (όψιγενειός  μεταβόλεός),  δεν  καταπιόπτει  υπεόρ  τής
αναθεότόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ, πόυ ειόχε πρόσκόμισθειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 15 τής
παρόυό σας.

Αν κανεόνας απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν υπεόβαλε αλήθήό  ήό  ακριβήό  δήό λωσή, ήό  αν κανεόνας απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες δεν πρόσκόμιόζει εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απαιτόυό μενα δικαιόλόγήτικαό , ήό  αν κανεόνας
απόό  τόυς πρόσφεόρόντες δεν απόδειόξει όό τι πλήρόιό  τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22, ή
διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής ματαιωό νεται.

 Η διαδικασιόα ελεόγχόυ των ως αό νω δικαιόλόγήτικωό ν όλόκλήρωό νεται με τή συό νταξή πρακτικόυό  απόό
τήν Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό , ή όπόιόα, στή συνεόχεια,   τό κόινόπόιειό, μεόσω τής «λειτόυργικόό τήτας τής
«Επικόινωνιόας», στήν αναθεότόυσα αρχήό  για τή λήό ψή απόό φασής.

Η αναθεότόυσα αρχήό  πρόβαιόνει,  μεταό  τήν εόγκρισή τόυ ανωτεόρω πρακτικόυό ,  στήν κόινόπόιόήσή τής
απόό φασής κατακυό ρωσής, μαζιό  με αντιόγραφό όό λων των πρακτικωό ν, σε καό θε πρόσφεόρόντα εκτόό ς απόό
τόν πρόσωρινόό  αναό δόχό, συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόι-
νωνιόας», και επιπλεόόν αναρταό  τα Δικαιόλόγήτικαό  τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ στόν χωό ρό «Συνήμμεόνα
Ηλεκτρόνικόυό  Διαγωνισμόυό ».

ε)  Μεταό  τήν  όλόκλήό ρωσή  τόυ  πρόσυμβατικόυό  ελεόγχόυ  απόό  τό  Ελεγκτικόό  Συνεόδριό,  εφόό σόν
απαιτειόται, συό μφωνα με τα αό ρθρα 35 και 36  τόυ ν. 4129/2013 19, ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός, υπόβαό λλει
επικαιρόπόιήμεόνα  τα  δικαιόλόγήτικαό  τόυ  αό ρθρόυ  23.3-23.10  τής  παρόυό σας,  μεταό  απόό  σχετικήό
πρόό σκλήσή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής  “Επικόινωνιόας”  τόυ
υπόσυστήό ματός, πρόκειμεόνόυ να  διαπιστωθειό  όό τι δεν εόχόυν εκλειόψει όι πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς
τόυ αό ρθρόυ 21,  όό τι εξακόλόυθόυό ν να πλήρόυό νται τα κριτήό ρια  επιλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22 και όό τι δεν
συντρεόχόυν όι λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ ιόδιόυ αό ρθρόυ.

Μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής  “Επικόινωνιόας”  τόυ  υπόσυστήό ματός  κόινόπόιειότα  ή  απόό φασή
κατακυό ρωσής  στόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό20.  Με  τήν  ιόδια  απόό φασή   καλειόται  ό  αναό δόχός  όό πως
πρόσεόλθει  σε  όρισμεόνό  τόό πό  και  χρόό νό  για  τήν  υπόγραφήό  τόυ  συμφωνήτικόυό ,   θεότόνταό ς  τόυ  ή
αναθεότόυσα  αρχήό  πρόθεσμιόα  πόυ  δεν  μπόρειό  να  υπερβαιόνει  τις  ειόκόσι  (20)  ήμεόρες  απόό  τήν
κόινόπόιόήσή ειδικήό ς ήλεκτρόνικήό ς πρόό σκλήσής, μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας τής “Επικόινωνιόας” τόυ
υπόσυστήό ματός,  πρόσκόμιόζόντας,  και τήν απαιτόυό μενή εγγυήτικήό  επιστόλήό  καλήό ς  εκτεόλεσής.  Η εν
λόόγω  κόινόπόιόήσή  επιφεόρει  τα  εόννόμα  απότελεόσματα  τής  απόό φασής  κατακυό ρωσής,  συό μφωνα  με
όριζόό μενα στήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.       

Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεόλθει να υπόγραό ψει τό συμφωνήτικόό , μεόσα στήν πρόθεσμιόα πόυ όριόζεται
στήν ειδικήό  πρόό κλήσή, κήρυό σσεται εόκπτωτός, καταπιόπτει υπεόρ τής αναθεότόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή
συμμετόχήό ς  τόυ και ή κατακυό ρωσή γιόνεται στόν πρόσφεόρόντα πόυ υπεόβαλε τήν αμεόσως επόό μενή
πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή  πρόσφόραό  βαό σει  τιμήό ς.  Αν  κανεόνας  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες  δεν  πρόσεόλθει  για  τήν  υπόγραφήό  τόυ  συμφωνήτικόυό ,  ή  διαδικασιόα  συό ναψής  τής
συό μβασής ματαιωό νεται, συό μφωνα με τήν περιόπτωσή  β τής παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν.
4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία

Καό θε ενδιαφερόό μενός, ό όπόιόός εόχει ήό  ειόχε συμφεόρόν να τόυ ανατεθειό  ή συγκεκριμεόνή συό μβασή και
εόχει ήό  ειόχε υπόστειό ήό  ενδεόχεται να υπόστειό ζήμιόα απόό  εκτελεστήό  πραό ξή ήό  παραό λειψή τής αναθεότόυσας
αρχήό ς  καταό  παραό βασή  τής  νόμόθεσιόας  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής  ήό  τής  εσωτερικήό ς  νόμόθεσιόας,
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δικαιόυό ται  να  ασκήό σει  πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό  ενωό πιόν  τής  ΑΕΠΠ  καταό  τής  σχετικήό ς  πραό ξής  ήό
παραό λειψής τής αναθεότόυσας αρχήό ς, πρόσδιόριόζόντας ειδικωό ς τις νόμικεός και πραγματικεός αιτιαό σεις
πόυ δικαιόλόγόυό ν τό αιότήμαό  τόυ21. 

Σε περιόπτωσή πρόσφυγήό ς καταό  πραό ξής τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  ή πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής
πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς ειόναι:

 (α)  δεόκα  (10)  ήμεόρες  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  πρόσβαλλόό μενής  πραό ξής  στόν  ενδιαφερόό μενό
όικόνόμικόό  φόρεόα αν ή πραό ξή κόινόπόιήό θήκε με ήλεκτρόνικαό  μεόσα ήό  τήλεόμόιότυπιόα ήό  

(β)  δεκαπεόντε  (15)  ήμεόρες  απόό  τήν  κόινόπόιόήσή  τής  πρόσβαλλόό μενής  πραό ξής  σε  αυτόό ν  αν
χρήσιμόπόιήό θήκαν αό λλα μεόσα επικόινωνιόας, αό λλως  

γ) δεόκα (10) ήμεόρες απόό  τήν πλήό ρή, πραγματικήό  ήό  τεκμαιρόό μενή, γνωό σή τής πραό ξής πόυ βλαό πτει τα
συμφεόρόντα τόυ ενδιαφερόό μενόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα. 

Σε  περιόπτωσή  παραό λειψής,  ή  πρόθεσμιόα  για  τήν  αό σκήσή  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  ειόναι
δεκαπεόντε (15) ήμεόρες απόό  τήν επόμεόνή τής συντεόλεσής τής πρόσβαλλόό μενής παραό λειψής22.

Η  πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό ,  με  βαό σή  και  τα όό σα  πρόβλεόπόνται  στό π.δ.  39/2017,  κατατιόθεται
ήλεκτρόνικαό  βαό σει τόυ τυπόπόιήμεόνόυ εντυό πόυ και μεόσω τής λειτόυργικόό τήτας «Επικόινωνιόα»
τόυ  υπόσυστήό ματός  πρός  τήν  Αναθεότόυσα  Αρχήό ,  επιλεόγόντας  καταό  περιόπτωσή  τήν  εόνδειξή
«Πρόδικαστικήό  Πρόσφυγήό » και επισυναό πτόντας τό σχετικόό  εόγγραφό συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ
αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

Για  τό  παραδεκτόό  τής  αό σκήσής  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  κατατιόθεται  παραό βόλό  απόό  τόν
πρόσφευό γόντα υπεόρ τόυ Δήμόσιόόυ, καταό  τα ειδικαό  όριζόό μενα στό αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόιόό επιστρεόφεται στόν πρόσφευό γόντα σε περιόπτωσή όλικήό ς ήό  μερικήό ς απόδόχήό ς τής πρόσφυγήό ς
τόυ ήό  σε περιόπτωσή πόυ πριν τήν εόκδόσή τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ επιό τής πρόσφυγήό ς, ή αναθεότόυσα
αρχήό  ανακαλειό τήν πρόσβαλλόό μενή πραό ξή ήό  πρόβαιόνει στήν όφειλόό μενή ενεόργεια. 

Η  πρόθεσμιόα  για  τήν  αό σκήσή  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  και  ή  αό σκήσήό  τής  κωλυό όυν  τή
συό ναψή τής συό μβασής επιό πόινήό  ακυρόό τήτας, ή όπόιόα διαπιστωό νεται με απόό φασή τής ΑΕΠΠ μεταό
απόό  αό σκήσή πρόσφυγήό ς, συό μφωνα με τό αό ρθρό 368   τόυ ν. 4412/2016. 

Καταό  τα λόιπαό , ή αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς δεν κωλυό ει τήν πρόό όδό τής διαγωνιστικήό ς
διαδικασιόας, , εκτόό ς αν ζήτήθόυό ν πρόσωριναό  μεότρα πρόστασιόας καταό  τό αό ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.

Η αναθεότόυσα αρχήό , μεόσω τής λειτόυργιόας τής «Επικόινωνιόας»: 
α.  Κόινόπόιειό  τήν  πρόδικαστικήό  πρόσφυγήό  σε  καό θε  ενδιαφερόό μενό  τριότό  συό μφωνα  με  τα
πρόβλεπόό μενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ.
1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017. 
β. Ειδόπόιειό, παρεόχει πρόό σβασή στό συό νόλό των στόιχειόων τόυ διαγωνισμόυό  και διαβιβαό ζει στήν
Αρχήό  Εξεότασής Πρόδικαστικωό ν Πρόσφυγωό ν  (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόό μενα στήν περ.  β’  τής παρ.  1
τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συό μφωνα και με τήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017 

Η ΑΕΠΠ  απόφαιόνεται  αιτιόλόγήμεόνα  επιό  τής  βασιμόό τήτας των πρόβαλλόό μενων πραγματικωό ν  και
νόμικωό ν ισχυρισμωό ν τής πρόσφυγήό ς και των ισχυρισμωό ν τής αναθεότόυσας αρχήό ς και, σε περιόπτωσή
παρεόμβασής, των ισχυρισμωό ν τόυ παρεμβαιόνόντός και δεόχεται (εν όό λω ήό  εν μεόρει) ήό  απόρριόπτει τήν
πρόσφυγήό  με απόό φασήό  τής, ή όπόιόα εκδιόδεται μεόσα σε απόκλειστικήό  πρόθεσμιόα ειόκόσι (20) ήμερωό ν
απόό  τήν ήμεόρα εξεότασής τής πρόσφυγήό ς23.

Η  αό σκήσή  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  απότελειό  πρόυϋ πόό θεσή  για  τήν  αό σκήσή  των  εόνδικων
βόήθήμαό των  τής αιότήσής αναστόλήό ς και τής αιότήσής ακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
καταό  των εκτελεστωό ν πραό ξεων ήό  παραλειόψεων τής αναθεότόυσας αρχήό ς.

Όπόιός εόχει εόννόμό συμφεόρόν μπόρειό  να ζήτήό σει τήν αναστόλήό  τής εκτεόλεσής τής απόό φασής τής
ΑΕΠΠ και τήν ακυό ρωσήό  τής ενωό πιόν τόυ αρμόδιόόυ δικαστήριόόυ 24. Δικαιόωμα αό σκήσής των ιόδιων
ενδιόκων βόήθήμαό των εόχει  και  ή  αναθεότόυσα αρχήό ,  αν  ή  ΑΕΠΠ καό νει  δεκτήό  τήν  πρόδικαστικήό
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πρόσφυγήό .  Με  τα  εόνδικα  βόήθήό ματα  τής  αιότήσής  αναστόλήό ς  και  τής  αιότήσής  ακυό ρωσής
λόγιόζόνται  ως συμπρόσβαλλόό μενες με  τήν απόό φασή τής ΑΕΠΠ και  όό λες όι  συναφειός  πρός τήν
ανωτεόρω  απόό φασή  πραό ξεις  ήό  παραλειόψεις  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς,  εφόό σόν  εόχόυν  εκδόθειό  ήό
συντελεστειό  αντιστόιόχως εόως τή συζήό τήσή τής αιότήσής αναστόλήό ς  ήό  τήν πρωό τή συζήό τήσή τής
αιότήσής ακυό ρωσής.

Η αό σκήσή τής αιότήσής αναστόλήό ς δεν εξαρταό ται απόό  τήν πρόήγόυό μενή αό σκήσή τής αιότήσής ακυό ρω-
σής.

Η αιότήσή αναστόλήό ς κατατιόθεται στό αρμόό διό δικαστήό ριό μεόσα σε πρόθεσμιόα δεόκα (10) ήμερωό ν απόό
τήν  εόκδόσή  τής  απόό φασής  επιό  τής  πρόδικαστικήό ς  πρόσφυγήό ς  και  συζήτειόται  τό  αργόό τερό  εντόό ς
τριαό ντα (30) ήμερωό ν απόό  τήν καταό θεσήό  τής. Για τήν αό σκήσή τής αιτήό σεως αναστόλήό ς κατατιόθεται τό
πρόβλεπόό μενό  παραό βόλό,  συό μφωνα  με  τα  ειδικόό τερα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  372  παρ.  4  τόυ  ν.
4412/2016.

Η αό σκήσή αιότήσής αναστόλήό ς κωλυό ει τή συό ναψή τής συό μβασής, εκτόό ς εαό ν με τήν πρόσωρινήό  διαταγήό  
ό αρμόό διός δικαστήό ς απόφανθειό διαφόρετικαό .

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος

Σχετικαό  με τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής, ισχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στήν παρ. 5 αό ρθρόυ 105 και
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα   εόγγραφα  τής  συό μβασής   με  βαό σή  τα όπόιόα  θα  εκτελεσθειό  τό  εόργό  ειόναι  τα  αναφερόό μενα
παρακαό τω.  Σε  περιόπτωσή  ασυμφωνιόας  των  περιεχόμεόνων  σε  αυταό  όό ρων,  ή  σειραό  ισχυό ός
καθόριόζεται  ως κατωτεόρω. 

1. Τό συμφωνήτικόό .
2. Η παρόυό σα Διακήό ρυξή.
3. Η Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό .
4. Τό Τιμόλόό γιό Δήμόπραό τήσής 
5. Η Ειδικήό  Συγγραφήό  Υπόχρεωό σεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικήό  Συγγραφήό  Υπόχρεωό σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεός Πρόδιαγραφεός και τα 

Παραρτήό ματα τόυς, 
7. Η Τεχνικήό  Περιγραφήό  (Τ.Π.). 
8. Ο Πρόυϋ πόλόγισμόό ς Δήμόπραό τήσής.
9. Οι εγκεκριμεόνες μελεότες τόυ εόργόυ. 
10.  Τό εγκεκριμεόνό Χρόνόδιαό γραμμα κατασκευήό ς τόυ εόργόυ.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας

6.1. Τα  εόγγραφα  τής  συό μβασής  συνταό σσόνται  υπόχρεωτικαό  στήν  ελλήνικήό  γλωό σσα  και
πρόαιρετικαό  και σε αό λλες γλωό σσες, συνόλικαό  ήό  μερικαό . Σε περιόπτωσή ασυμφωνιόας μεταξυό  των
τμήμαό των των εγγραό φων τής συό μβασής πόυ εόχόυν συνταχθειό  σε  περισσσόό τερες γλωό σσες,
επικρατειό ή ελλήνικήό  εόκδόσή. Τυχόό ν ενσταό σεις υπόβαό λλόνται στήν ελλήνικήό  γλωό σσα. 

6.2. Οι πρόσφόρεός και τα περιλαμβανόό μενα σε αυτεός στόιχειόα, καθωό ς και τα απόδεικτικαό  εόγγραφα
συνταό σσόνται  στήν ελλήνικήό  γλωό σσα ήό  συνόδευό όνται  απόό  επιόσήμή μεταό φρασήό  τόυς στήν
ελλήνικήό  γλωό σσα. 

6.3. Στα αλλόδαπαό  δήμόό σια εόγγραφα και δικαιόλόγήτικαό  εφαρμόό ζεται ή Συνθήό κή τής Χαό γής τής
5.10.1961, πόυ κυρωό θήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαό  τα αλλόδαπαό  ιδιωτικαό  εόγγραφα
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μπόρόυό ν να συνόδευό όνται απόό  μεταό φρασήό  τόυς στήν ελλήνικήό  γλωό σσα επικυρωμεόνή ειότε απόό
πρόό σωπό αρμόό διό καταό  τις διαταό ξεις τής εθνικήό ς νόμόθεσιόας ειότε απόό  πρόό σωπό καταό  νόό μό
αρμόό διό  τής  χωό ρας  στήν  όπόιόα  εόχει  συνταχθειό  εόγγραφό25. Επιόσής,  γιόνόνται  υπόχρεωτικαό
απόδεκταό  ευκρινήό  φωτόαντιόγραφα εγγραό φων πόυ εόχόυν εκδόθειό  απόό  αλλόδαπεός αρχεός και
εόχόυν  επικυρωθειό  απόό  δικήγόό ρό,  συό μφωνα  με  τα  πρόβλεπόό μενα  στήν  παρ.  2  περ.  β  τόυ
αό ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κωό δικας Διόικήτικήό ς Διαδικασιόας”, αντικατασταό θήκε ως αό νω με
τό αό ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.

6.4.   Ενήμερωτικαό  και  τεχνικαό  φυλλαό δια  και  αό λλα  εόντυπα-εταιρικαό  ήό  μή  –  με  ειδικόό  τεχνικόό
περιεχόό μενό  μπόρόυό ν  να  υπόβαό λλόνται  σε  αό λλή  γλωό σσα,  χωριός  να  συνόδευό όνται  απόό
μεταό φρασή στήν ελλήνικήό

6.5. Η  επικόινωνιόα  με  τήν  αναθεότόυσα  αρχήό ,  καθωό ς  και  μεταξυό  αυτήό ς  και  τόυ  αναδόόχόυ,  θα
γιόνόνται υπόχρεωτικαό  στήν ελλήνικήό  γλωό σσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία

7.1. Για  τή  δήμόπραό τήσή  τόυ  εόργόυ,  τήν  εκτεόλεσή  τής  συό μβασής  και  τήν  κατασκευήό  τόυ,
εφαρμόό ζόνται όι διαταό ξεις των παρακαό τω νόμόθετήμαό των, όό πως ισχυό όυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  -2013»,   και  του  ν.  3614/2007  (Α’  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007
-2013» 26

-  του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
-  του  ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,27

-  του ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
-  του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )28

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
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- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  σχετικά  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
-  της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

7.2 Ο  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  όό πως
τρόπόπόιήό θήκε  με  τό  ν.  3414/2005  (Α'  279),  για  τή  διασταυό ρωσή  των  στόιχειόων  τόυ
αναδόόχόυ με τα στόιχειόα τόυ  Ε.Σ.Ρ.,  τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κόινήό  απόό φασή
των Υπόυργωό ν Αναό πτυξής και Επικρατειόας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαό  με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,  29,  καθωό ς και ή απόό φασή τόυ Υφυπόυργόυό  Οικόνόμιόας και Οικόνόμικωό ν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”. 

7.3 Οι διαταό ξεις τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κυό ρωσή Κωό δικα Φόό ρόυ Πρόστιθεόμενής Αξιόας».

7.4 Οι σε εκτεόλεσή των ανωτεόρω διαταό ξεων εκδόθειόσες κανόνιστικεός πραό ξεις30,  καθωό ς και
λόιπεός διαταό ξεις πόυ αναφεόρόνται ρήταό  ήό  απόρρεόόυν απόό  τα όριζόό μενα στα συμβατικαό  τευό χή
τής  παρόυό σας  καθωό ς  και  τό  συό νόλό  των  διαταό ξεων  τόυ  ασφαλιστικόυό ,  εργατικόυό ,
περιβαλλόντικόυό  και φόρόλόγικόυό  δικαιόόυ και γενικόό τερα καό θε διαό ταξή (Νόό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμήνευτικήό  εγκυό κλιός  πόυ  διεόπει  τήν  αναό θεσή  και  εκτεόλεσή  τόυ  εόργόυ  τής  παρόυό σας
συό μβασής, εόστω και αν δεν αναφεόρόνται ρήταό . 

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστί-
θενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύου-
σα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου

8.1. Τό εόργό χρήματόδότειόται απόό  Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.: 30-7336.0063)  31

Τό  εόργό υπόό κειται  στις  κρατήό σεις32 πόυ  πρόβλεόπόνται  για  τα  εόργα  αυταό ,
περιλαμβανόμεόνής  τής  κραό τήσής  υό ψόυς  0,06  %  υπεόρ  των  λειτόυργικωό ν  αναγκωό ν  τής
Ενιαιόας  Ανεξαό ρτήτής  Αρχήό ς  Δήμόσιόων  Συμβαό σεων,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  4  παρ  3  ν.
4013/2011,  τής  κραό τήσής  υό ψόυς  0,06  %  υπεόρ  των  λειτόυργικωό ν  αναγκωό ν  τής  Αρχήό ς
Εξεότασής  Πρόδικαστικωό ν  Πρόσφυγωό ν,  συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  350  παρ.  3  τόυ  ν.
4412/2016, καθωό ς και τής κραό τήσής 6%0, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 53 παρ.
7  περ.  θ'  τόυ  ν.  4412/2016  και  τής  υπ'  αριθμ.  ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόό φασής τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν (Β' 2235).  

8.2. Τα γενικαό  εόξόδα, όό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόό χόυ και όι επιβαρυό νσεις απόό  φόό ρόυς, δασμόυό ς
κ.λ.π.  καθόριόζόνται  στό  αντιόστόιχό  αό ρθρό  τής  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυό νει  τόν  Κυό ριό  τόυ
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Έργόυ.

8.3. Οι πλήρωμεός θα γιόνόνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντιόστόιχό
αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήό  τόυ εργόλαβικόυό  τιμήό ματός θα γιόνεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθεότόυσα αρχήό 33 μπόρειό,  καταό  τή  διαδικασιόα  αξιόλόόγήσής των πρόσφόρωό ν,  να καλεόσει  τόυς
όικόνόμικόυό ς  φόρειός,  μεόσω  τής   λειτόυργικόό τήτας  τής  ‘’Επικόινωνιόας”  τόυ  υπόσυστήό ματός  να
συμπλήρωό σόυν  ήό  να  διευκρινιόσόυν τα  εόγγραφα  ήό  δικαιόλόγήτικαό  πόυ  εόχόυν  υπόβαό λει,
συμπεριλαμβανόμεόνής και τής όικόνόμικήό ς τόυς πρόσφόραό ς, μεόσα σε ευό λόγή πρόθεσμιόα, ή όπόιόα δεν
μπόρειό  να ειόναι μικρόό τερή απόό  επταό  (7) ήμεόρες απόό  τήν ήμερόμήνιόα κόινόπόιόήσής σε αυτόυό ς  τής
σχετικήό ς πρόό σκλήσής, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στις διαταό ξεις των αό ρθρων  102 και 103
τόυ ν. 4412/2016 και τόυ αό ρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.
Οπόιαδήό πότε διευκριόνισή ήό  συμπλήό ρωσή πόυ υπόβαό λλεται απόό  τόυς πρόσφεόρόντες ήό  υπόψήφιόόυς,
χωριός να εόχει ζήτήθειό απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό 34, δεν λαμβαό νεται υπόό ψή.

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  τήν  παρόυό σα  διαδικασιόα  εόχει  εκδόθειό  ή  απόό φασή  με  αρ.πρωτ.  522/2018 για  τήν  αναό λήψή
υπόχρεόωσής/εόγκρισή δεόσμευσής πιόστωσής για τό όικόνόμικόό  εότός  2018 και με αρ.  1 καταχωό ρήσή
στό βιβλιόό εγκριόσεων και εντόλωό ν πλήρωμήό ς τής Δ.Ο.Υ.  (συμπλήρωό νεται και ό αριθμόό ς τής απόό φασής
εόγκρισής τής πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περιόπτωσή πόυ ή δαπαό νή εκτειόνεται σε περισσόό τερα τόυ ενόό ς
όικόνόμικαό  εότή, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ).35
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου

Τίτλος του έργου

Ο τιότλός τόυ εόργόυ ειόναι: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ 2017
– Β΄ ΦΑΣΗ».

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο  πρόυϋ πόλόγισμόό ς  δήμόπραό τήσής  τόυ  εόργόυ  ανεόρχεται  σε36  266.129,03 Ευρωό  και
αναλυό εται σε:
Δαπαό νή Εργασιωό ν: 179.675,50 Ευρωό
Γενικαό  εόξόδα και Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 32.341,59 Ευρωό
Απρόό βλεπτα37 (πόσόστόυό  .....  επιό  τής  δαπαό νής  εργασιωό ν  και  τόυ  κόνδυλιόόυ  Γ.Ε.+Ο.Ε.):
31.802,56 Ευρωό , πόυ αναλωό νόνται συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α)
τόυ ν. 4412/2016. 
Απόλόγιστικαό : 22.000,00 Ευρωό  38

Στό ανωτεόρω πόσόό  πρόβλεόπεται αναθεωό ρήσή στις τιμεός πόσόυό  309,38 Ευρωό  συό μφωνα
με τό αό ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.

Ρήό τρα πρόό σθετής καταβόλήό ς  (πριμ),  συό μφωνα με τό αό ρθρό 149 τόυ ν.  4412/2016 .......
(εφόό σόν πρόβλεόπεται).

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου 

Στις Τ.Κ. των Δ.Ε. Καλλιφωνιόόυ και Ιταό μόυ

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Α. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ.
Α.1. Τ.Κ. Ζαιμίου: Κατασκευήό  τσιμενταυλαό κων αό ρδευσής ( απόό  όικιόα Γεωό ργ. Μήναό  εόως τεόρμα) . 
Α.2.  Τ.Κ.  Καλλιφωνίου: Κατασκευήό  πλακόό στρωσής πεζόδρόμιόόυ διόπλα στήν κεντρικήό  πλατειόα με
γυαλισμεόνες  πλαό κες  τσιμεόντόυ  πλευραό ς  αό νω  των  40  εκατ.,  πρόμήό θεια  και  τόπόθεότήσή  δυό ό
σκεόπαστρων για σταό σεις τής αστικήό ς και ελαιόχρωματισμόό ς των υπαρχόό ντων.
Α.3. Τ.Κ. Δαφνοσπηλιά: Κατασκευήό  τόιχιόόυ αντιστήό ριξής απόό  αργόλιθόδόμήό  στήν ειόσόδό τής Τ.Κ.
Α.4. Τ.Κ. Παλιούρι: Ηλεκτρόφωτισμόό ς πλατειόας και κατασκευήό  εγκαό ρσιόυ τεχνικόυό  απόό  σκυρόό δεμα
C12/15 ( απεόναντι απόό  όικιόα Σερ. Ζαραό γκα ).
Α.5. Τ.Κ. Απιδιά: Κατασκευήό  όδόστρωό ματός απόό  σκυρόό δεμα κατήγόριόας C16/20 ( απόό  όικιόα Φ. Δήό μόυ
–Η. Διαμαντήό ).
Α.6.  Τ.Κ.  Μολόχα: Κατασκευήό  όδόστρωό ματός  απόό  σκυρόό δεμα  κατήγόριόας  C16/20 (  απόό  όικιόα  Γ.
Ζυγόυό ρή-Θ. Κεραμαό ρή ) .

Β. Δ.Ε. Ιτάμου.
Β.1. Τ.Κ. Αμπελικού: Πρόμήό θεια και τόπόθεότήσή σωλήό νων αό ρδευσής Φ63mm/16Atm ,απόό  όικιόα Βασ.
Νικόλαό όυ – Γεωργ. Παναγιωό τόυ .
Β.2.  Τ.Κ.  ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ:  Κατασκευήό  τσιμενταυλαό κων αό ρδευσής εντόό ς  τόυ όικισμόυό  ,  διαστ.30Χ50
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εκατ..
Β.3. Τ.Κ. Ραχούλα: Κατασκευήό  τόιχιόων αντιστήό ριξής απόό  σκυρόό δεμα C12/15 ( θεόσή Ζαρόμαχαλαό  και
παρκαό κι ) και τσιμεντόό στρωσή δρόό μόυ εντόό ς τόυ όικισμόυό  .
Β.4.  Τ.Κ.  Αμάραντος:  Τσιμεντόό στρωσή  δρόό μόυ  (  καφενειόό  Απόστόλόό πόυλόυ  )  ,  ντυό σιμό  με
αργόλιθόδόμήό  τα  παρτεόρια  στήν  πλατειόα  Μαριότσα  και  κατασκευήό  τόιχιόων  αντιστήό ριξής  απόό
σκυρόό δεμα C12/15 ( θεόσή καό τω απόό  τήν πλατειόα)
Β.5.  Τ.Κ.  Νεράιδας: Κατασκευήό  όδόστρωό ματός  απόό  σκυρόό δεμα  κατήγόριόας  C16/20  (  κόινότικόό ς
δρόό μός πρός μεγαό λή βρυό σή ) .
Β.6.  Τ.Κ.  Καταφύγι:  Ηλεκτρόφωτισμόό ς  γήπεόδόυ  μπαό σκετ  ,  περιόφραξή  με  συρματόό πλεγμα  και
κατασκευήό  ελαστικόυό  ταό πήτα στό γήό πεδό .
Β.7. Τ.Κ. Καστανιάς:  Αντικαταό στασή των θυρωό ν και παραθυό ρων με νεόα ,  καθωό ς και τόπόθεότήσή
παντζόυριωό ν στό αναψυκτήό ριό , κατασκευήό  εγκαό ρσιόυ τεχνικόυό  απόό  σκυρόό δεμα C12/15.
Β.8.  Τ.Κ. Καροπλέσι: Κατασκευήό  όδόστρωό ματός απόό  σκυρόό δεμα κατήγόριόας C16/20 ( απόό  όικιόα Δήμ
Παπαγιαννή)  .

Επισημαίνεται όό τι, τό φυσικόό  και όικόνόμικόό  αντικειόμενό των δήμόπρατόυό μενων εόργων  δεν πρεόπει
να μεταβαό λλεται όυσιωδωό ς καταό  τή διαό ρκεια εκτεόλεσής τής συό μβασής, καταό  τα όριζόό μενα στήν παρ.
4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τήτα μεταβόλήό ς υφιόσταται, μόό νό υπόό  τις πρόυϋ πόθεόσεις των
αό ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεόπεται ή χρήό σή των «επιό εόλασσόν» δαπανωό ν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς και περιόρισμόυό ς:

 Δεν τρόπόπόιειόται τό «βασικόό  σχεόδιό» τής πρόκήό ρυξής, όυό τε όι πρόδιαγραφεός τόυ εόργόυ, όό πως
περιγραό φόνται στα συμβατικαό  τευό χή, όυό τε καταργειόται όμαό δα εργασιωό ν τής αρχικήό ς συό μβασής. 

 Δεν θιόγεται ή πλήρόό τήτα, πόιόό τήτα και λειτόυργικόό τήτα τόυ εόργόυ. 

 Δεν χρήσιμόπόιειόται για τήν πλήρωμήό  νεόων εργασιωό ν πόυ δεν υπήό ρχαν στήν αρχικήό  συό μβασή. 

 Δεν υπερβαιόνει ή δαπαό νή αυτήό , καταό  τόν τελικόό  εγκεκριμεόνό Ανακεφαλαιωτικόό  Πιόνακα Εργασιωό ν
τόυ εόργόυ,  πόσόστόό  ειόκόσι τόις εκατόό  (20%) τής συμβατικήό ς  δαπαό νής όμαό δας εργασιωό ν  τόυ
εόργόυ  όυό τε,  αθρόιστικαό ,  πόσόστόό  δεόκα  τόις  εκατόό  (10%)  τής  δαπαό νής  τής  αρχικήό ς  αξιόας
συό μβασής χωριός  Φ.Π.Α.,  αναθεωό ρήσή τιμωό ν  και  απρόό βλεπτες δαπαό νες.  Στήν αθρόιστικήό  αυτήό
ανακεφαλαιόωσή λαμβαό νόνται υπόό ψή μόό νό όι μεταφόρεός δαπαό νής απόό  μιόα όμαό δα εργασιωό ν σε
αό λλή.
Τα  πόσαό  πόυ  εξόικόνόμόυό νται,  εφόό σόν  υπερβαιόνόυν  τα  ανωτεόρω  όό ρια  (20%  ήό  και  10%),
μειωό νόυν ισόό πόσα τή δαπαό νή τής αξιόας συό μβασής χωριός Φ.Π.Α., αναθεωρήό σεις και απρόό βλεπτες
δαπαό νες. Για τή χρήό σή των «επιό  εόλασσόν δαπανωό ν» απαιτειόται σε καό θε περιόπτωσή ή συό μφωνή
γνωό μή  τόυ  Τεχνικόυό  Συμβόυλιόόυ,  υό στερα  απόό  εισήό γήσή  τόυ  φόρεόα  υλόπόιόήσής.
Ο  πρόυϋ πόλόγισμόό ς  των  εόργων  στα  όπόιόα  εφαρμόό ζεται  ή  παραό γραφός  αυτήό  αναλυό εται  σε
Οόμαό δες εργασιωό ν, όι όπόιόες συντιόθενται απόό  εργασιόες πόυ υπαό γόνται σε ενιαιόα υπόσυό νόλα τόυ
τεχνικόυό  αντικειμεόνόυ των εόργων, εόχόυν παρόό μόιό τρόό πό κατασκευήό ς και επιδεόχόνται τό ιόδιό
πόσόστόό  εόκπτωσής  στις  τιμεός  μόναό δας  τόυς.  Με  απόό φασή  τόυ  Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν  και
Μεταφόρωό ν,  ή  όπόιόα  μεταό  τήν  εόκδόσήό  τής  θα  εόχει  εφαρμόγήό  σε  όό λα  τα  ως  αό νω  εόργα,
πρόσδιόριόζόνται όι όμαό δες εργασιωό ν αναό  κατήγόριόα εόργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνόλικήό  πρόθεσμιόα  εκτεόλεσής  τόυ  εόργόυ,  όριόζεται  σε  δώδεκα (12)  μήνες  απόό  τήν  ήμεόρα
υπόγραφήό ς τής συό μβασής39. 
Οι απόκλειστικεός και ενδεικτικεός τμήματικεός πρόθεσμιόες   τόυ εόργόυ αναφεόρόνται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

16





13.1 Η επιλόγήό  τόυ Αναδόό χόυ, θα γιόνει συό μφωνα με τήν «ανόικτήό  διαδικασιόα» τόυ αό ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 και υπόό  τις πρόυϋ πόθεόσεις τόυ νόό μόυ αυτόυό .

 
13.2 Η όικόνόμικήό  πρόσφόραό  των διαγωνιζόμεόνων, θα συνταχθειό  και υπόβλήθειό  συό μφωνα

με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 . 

13.3 Καό θε πρόσφεόρων μπόρειό να υπόβαό λει μόό νό μιόα πρόσφόραό . 40

13.4 Δεν επιτρεόπεται ή υπόβόλήό  εναλλακτικωό ν πρόσφόρωό ν.41

13.5 Δε γιόνόνται δεκτεός πρόσφόρεός για μεόρός τόυ αντικειμεόνόυ τής συό μβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήό ριό  για  τήν  αναό θεσή  τής  συό μβασής  ειόναι  ή  πλεόόν  συμφεόρόυσα  απόό  όικόνόμικήό  αό πόψή
πρόσφόραό  μόό νό βαό σει τιμήό ς (χαμήλόό τερή τιμήό ).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 

15.1 Για τήν συμμετόχήό  στόν διαγωνισμόό  απαιτειόται ή καταό θεσή απόό  τόυς συμμετεόχόντες
όικόνόμικόυό ς φόρειός, καταό  τόυς όό ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ αό ρθρόυ 72  τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτικήό ς επιστόλήό ς συμμετόχήό ς, πόυ ανεόρχεται στό πόσόό  των 5.320,00 ευρωό . 42

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς περιλαμβαό νει
και τόν όό ρό όό τι ή εγγυό ήσή καλυό πτει τις υπόχρεωό σεις όό λων των όικόνόμικωό ν φόρεόων
πόυ συμμετεόχόυν στήν εόνωσή.

15.2 Οι εγγυήτικεός επιστόλεός συμμετόχήό ς περιλαμβαό νόυν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 72 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χιστόν τα ακόό λόυθα στόιχειόα : 
α) τήν ήμερόμήνιόα εόκδόσής, 
β) τόν εκδόό τή, 
γ) τόν κυό ριό τόυ εόργόυ ήό  τό φόρεόα κατασκευήό ς τόυ εόργόυ:  Δήμος Καρδίτσας πρός
τόν όπόιόό απευθυό νόνται, 
δ) τόν αριθμόό  τής εγγυό ήσής, 
ε) τό πόσόό  πόυ καλυό πτει ή εγγυό ήσή, 
στ) τήν πλήό ρή επωνυμιόα, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευό θυνσή τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα υπεόρ
τόυ  όπόιόόυ  εκδιόδεται  ή  εγγυό ήσή  (στήν  περιόπτωσή  εόνωσής  αναγραό φόνται  όό λα  τα
παραπαό νω για καό θε μεόλός τής εόνωσής), 
ζ)  τόυς  όό ρόυς  όό τι:  αα)  ή  εγγυό ήσή  παρεόχεται  ανεόκκλήτα  και  ανεπιφυό λακτα,  ό  δε
εκδόό τής παραιτειόται τόυ δικαιωό ματός τής διαιρεόσεως και τής διζήό σεως, και ββ) όό τι σε
περιόπτωσή  καταό πτωσής  αυτήό ς,  τό  πόσόό  τής  καταό πτωσής  υπόό κειται  στό  εκαό στότε
ισχυό όν τεόλός χαρτόσήό μόυ, 
ή) τα στόιχειόα τής διακήό ρυξής  (αριθμόό ς,  εότός,  τιότλός εόργόυ )  και τήν  καταλήκτικήό
ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν, 
θ) τήν ήμερόμήνιόα λήό ξής ήό  τόν χρόό νό ισχυό ός τής εγγυό ήσής, 
ι) τήν αναό λήψή υπόχρεόωσής απόό  τόν εκδόό τή τής εγγυό ήσής να καταβαό λει τό πόσόό  τής
εγγυό ήσής όλικαό  ήό  μερικαό  εντόό ς πεόντε (5) ήμερωό ν μεταό  απόό  απλήό  εόγγραφή ειδόπόιόήσή
εκειόνόυ πρός τόν όπόιόό απευθυό νεται. 
(Στό σήμειόό αυτόό  γιόνεται παραπόμπήό  στα σχετικαό  υπόδειόγματα, εφόό σόν υπαό ρχόυν).

15.3 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς πρεόπει να ισχυό ει τόυλαό χιστόν για τριαό ντα (30) ήμεόρες μεταό  τή
λήό ξή  τόυ  χρόό νόυ  ισχυό ός  τής  πρόσφόραό ς  τόυ  αό ρθρόυ  19  τής  παρόυό σας,  ήό τόι  μεόχρι
10/2/2019,  αό λλως ή πρόσφόραό  απόρριόπτεται.  Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό,  πριν τή
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λήό ξή τής πρόσφόραό ς, να ζήταό  απόό  τόν πρόσφεόρόντα να παρατειόνει, πριν τή λήό ξή τόυς,
τή διαό ρκεια ισχυό ός τής πρόσφόραό ς και τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς.

15.4 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς καταπιόπτει,  υπεόρ τόυ κυριόόυ τόυ εόργόυ, μεταό  απόό  γνωό μή τόυ
Τεχνικόυό  Συμβόυλιόόυ αν ό πρόσφεόρων απόσυό ρει τήν πρόσφόραό  τόυ καταό  τή διαό ρκεια
ισχυό ός  αυτήό ς  και  στις  περιπτωό σεις  τόυ  αό ρθρόυ  4.2  τής  παρόυό σας.
Η  εόνστασή  τόυ  αναδόό χόυ  καταό  τής  απόφαό σεως  δεν  αναστεόλλει  τήν  ειόσπραξή  τόυ
πόσόυό  τής εγγυήό σεως.

15.5 Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επιστρεόφεται στόν αναό δόχό με τήν πρόσκόό μισή τής εγγυό ήσής
καλήό ς εκτεόλεσής.
Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς  επιστρεόφεται  στόυς λόιπόυό ς  πρόσφεόρόντες,  συό μφωνα με τα

ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 43.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)44

16.1 Δεν 45  πρόβλεόπεται ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς στόν Αναό δόχό ………………….46

16.2 Δεν πρόβλεόπεται  ή πλήρωμήό  πριμ στήν παρόυό σα συό μβασή ……………………

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 

17.1 Για τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής απαιτειόται ή παρόχήό  εγγυό ήσής καλήό ς εκτεόλεσής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υό ψός τής όπόιόας καθόριόζεται σε πόσόστόό   5%  επιό
τής αξιόας τής συό μβασής, χωριός Φ.Π.Α. και κατατιόθεται πριν ήό  καταό  τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής.
Η εγγυό ήσή καλήό ς  εκτεόλεσής καταπιόπτει  στήν περιόπτωσή παραό βασής των όό ρων τής συό μβασής,
όό πως αυτήό  ειδικόό τερα όριόζει.

Σε  περιόπτωσή  τρόπόπόιόήσής  τής  συό μβασής  καταό  τό  αό ρθρό  132  ν.  4412/2016,  ή  όπόιόα
συνεπαό γεται αυό ξήσή τής συμβατικήό ς  αξιόας,  ό αναό δόχός ειόναι υπόχρεωμεόνός να καταθεόσει πριν
τήν τρόπόπόιόήσή, συμπλήρωματικήό  εγγυό ήσή τό υό ψός τής όπόιόας ανεόρχεται σε πόσόστόό  5% επιό
τόυ πόσόυό  τής αυό ξήσής χωριός ΦΠΑ.

Η  εγγυό ήσή  καλήό ς  εκτεόλεσής  τής  συό μβασής  καλυό πτει  συνόλικαό  και  χωριός  διακριόσεις  τήν
εφαρμόγήό  όό λων  των  όό ρων  τής  συό μβασής  και  καό θε  απαιότήσή  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  ήό  τόυ
κυριόόυ τόυ εόργόυ εόναντι τόυ αναδόό χόυ.

Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεόλεσής καταπιόπτει υπεόρ τόυ κυριόόυ τόυ εόργόυ, με αιτιόλόγήμεόνή απόό φασή
τόυ Πρόιϋσταμεόνόυ τής Διευθυό νόυσας Υπήρεσιόας,  ιδιόως μεταό  τήν όριστικόπόιόήσή τής εόκπτωσής
τόυ αναδόό χόυ. Η εόνστασή τόυ αναδόό χόυ καταό  τής απόφαό σεως δεν αναστεόλλει τήν ειόσπραξή τόυ
πόσόυό  τής εγγυήό σεως.

Οι εγγυήτικεός επιστόλεός καλήό ς εκτεόλεσής περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν
παραό γραφό  15.2  τής  παρόυό σας  και  επιπρόό σθετα,  τόν  αριθμόό  και  τόν  τιότλό  τής  σχετικήό ς
συό μβασής . 

17.2 Εγγυό ήσή καλήό ς λειτόυργιόας 

..........................................47
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών

17.Α.1. Οι εγγυήτικεός επιστόλεός των αό ρθρων 15, 16 και 17 εκδιόδόνται απόό  πιστωτικαό  ιδρυό ματα πόυ
λειτόυργόυό ν νόό μιμα στα κραό τή- μεόλή τής Ενωσής ήό  τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ ήό  στα
κραό τή-μεόρή τής ΣΔΣ και εόχόυν, συό μφωνα με τις ισχυό όυσες διαταό ξεις, τό δικαιόωμα αυτόό . Μπόρόυό ν,
επιόσής, να εκδιόδόνται απόό  τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ήό  να παρεόχόνται με γραμμαό τιό τόυ Ταμειόόυ
Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων, με παρακαταό θεσή σε αυτόό  τόυ αντιόστόιχόυ χρήματικόυό  πόσόυό . 48 

 Αν  συσταθειό  παρακαταθήό κή  με  γραμμαό τιό  παρακαταό θεσής  χρεόγραό φων  στό  Ταμειόό
Παρακαταθήκωό ν  και  Δανειόων,  τα τόκόμεριόδια  ήό  μεριόσματα πόυ λήό γόυν καταό  τή  διαό ρκεια  τής
εγγυό ήσής επιστρεόφόνται μεταό  τή λήό ξή τόυς στόν υπεόρ όυ ή εγγυό ήσή όικόνόμικόό  φόρεόα.

17.Α.2 Οι εγγυήτικεός επιστόλεός εκδιόδόνται κατ’ επιλόγήό  τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα/ αναδόό χόυ απόό
εόναν ήό  περισσόό τερόυς εκδόό τες τής παραπαό νω παραγραό φόυ,   ανεξαρτήό τως τόυ υό ψόυς των.  

Εαό ν ή εγγυό ήσή εκδόθειό απόό  αλλόδαπόό  πιστωτικόό  ιόδρυμα μπόρειό να συνταχθειό σε μιόα απόό  τις επιόσήμες
γλωό σσες τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής, αλλαό  θα συνόδευό εται απαραιότήτα απόό  μεταό φρασή στήν ελλήνικήό  
γλωό σσα, συό μφωνα και με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 6.3. τής παρόυό σας.

Η  αναθεότόυσα  αρχήό  επικόινωνειό  με  τόυς  φόρειός  πόυ  φεόρόνται  να  εόχόυν  εκδωό σει  τις  εγγυήτικεός
επιστόλεός, πρόκειμεόνόυ να διαπιστωό σει τήν εγκυρόό τήταό  τόυς49. 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  πρόσφόρωό ν50 όριόζεται  ή
10/4/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης   των  προσφορών  ορίζεται  η
16/4/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 51

Αν,  για  λόόγόυς  ανωτεόρας  βιόας ήό  για  τεχνικόυό ς  λόόγόυς  δεν  διενεργήθειό  ή  απόσφραό γισή  καταό  τήν
όρισθειόσα ήμεόρα ήό  αν μεόχρι τή μεόρα αυτήό  δεν εόχει υπόβλήθειό καμιόα πρόσφόραό , ή απόσφραό γισή και ή
καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα  αντιόστόιχα  μετατιόθενται  σε  όπόιαδήό πότε  αό λλή  ήμεόρα,  με  απόό φασή  τής
αναθεότόυσας  αρχήό ς.  Η  απόό φασή  αυτήό  κόινόπόιειόται   στόυς  πρόσφεόρόντες, μεόσω  τής
λειτόυργικόό τήτας “Επικόινωνιόα”,  πεόντε (5) τόυλαό χιστόν εργαό σιμες ήμεόρες πριν τή νεόα ήμερόμήνιόα,
και αναρταό ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελιόδα τής αναθεότόυσας αρχήό ς, εφόό σόν διαθεότει, καθωό ς και
στόν  ειδικόό ,  δήμόό σια  πρόσβαό σιμό,  χωό ρό  “ήλεκτρόνικόιό  διαγωνισμόιό”  τής  πυό λής
www.promitheus.gov.gr   τόυ  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στή  νεόα  αυτήό  ήμερόμήνιόα  δεν  καταστειό  δυνατήό  ή
απόσφραό γισή των πρόσφόρωό ν ήό  δεν υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεός, μπόρειό να όρισθειό και νεόα ήμερόμήνιόα,
εφαρμόζόμεόνων καταό  τα λόιπαό  των διαταό ξεων των δυό ό πρόήγόυό μενων εδαφιόων. 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

Καό θε υπόβαλλόό μενή πρόσφόραό  δεσμευό ει τόν συμμετεόχόντα στόν διαγωνισμόό  καταό  τή διαό ταξή τόυ
αό ρθρόυ  97  τόυ  ν.  4412/2016,  για  διαό στήμα  εννέα  (9) μήνωό ν52,  απόό  τήν  ήμερόμήνιόα  λήό ξής  τής
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πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των πρόσφόρωό ν.

Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό,  πριν τή λήό ξή τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς,  να ζήταό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες  να  παρατειόνόυν  τή  διαό ρκεια  ισχυό ός  τής  πρόσφόραό ς  τόυς  και  τής  εγγυό ήσής
συμμετόχήό ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης

1. Η πρόκήό ρυξή συό μβασής 53 και ή παρόυό σα Διακήό ρυξή δήμόσιευό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).

2.  Η  Διακήό ρυξή  αναρταό ται  και  στήν  ιστόσελιόδα  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς
(www.dimoskarditsas.gov.gr   → Διαφάνεια  →  Διαγωνισμοί  →  Διαγωνισμοί  Έργων),
συό μφωνα με τό αό ρθρό 2 τής παρόυό σας.

3. Περιόλήψή  τής  παρόυό σας  Διακήό ρυξής  δήμόσιευό εται  στόν  Ελλήνικόό  Τυό πό 54,  συό μφωνα  με  τό
αό ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρταό ται στό πρόό γραμμα “Διαυό γεια” diavgeia.gov.gr., 

Τα  εόξόδα  των  εκ  τής  κειόμενής  νόμόθεσιόας  απαραιότήτων  δήμόσιευό σεων  τής  πρόκήό ρυξής  τής
δήμόπρασιόας στήν όπόιόα αναδειόχθήκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ιόδιό και εισπραό ττόνται με τόν πρωό τό
λόγαριασμόό  πλήρωμήό ς τόυ εόργόυ. Τα εόξόδα δήμόσιευό σεων των τυχόό ν πρόήγόυό μενων διαγωνισμωό ν
για  τήν  αναό θεσή  τόυ  ιόδιόυ  εόργόυ,  καθωό ς  και  τα  εόξόδα  των  μή  απαραιότήτων  εκ  τόυ  νόό μόυ
δήμόσιευό σεων βαρυό νόυν τήν αναθεότόυσα αρχήό  και καταβαό λλόνται απόό  τις πιστωό σεις τόυ εόργόυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συό μβασή ανατιόθεται βαό σει τόυ κριτήριόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 τής παρόυό σας, σε πρόσφεόρόντα ό όπόιόός
δεν απόκλειόεται απόό  τή συμμετόχήό  βαό σει τής παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας και πλήρόιό  τα
κριτήό ρια επιλόγήό ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.  1 Δικαιόωμα  συμμετόχήό ς  εόχόυν  φυσικαό  ήό  νόμικαό  πρόό σωπα,  ήό  ενωό σεις  αυτωό ν 55 πόυ
δραστήριόπόιόυό νται σε εόργα κατήγόριόας Οικοδομικά 56και πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνα σε:
α) σε κραό τός-μεόλός τής Ένωσής,
β) σε κραό τός-μεόλός τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριότες χωό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψει και κυρωό σει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ ή υπόό  αναό θεσή δήμόό σια
συό μβασή καλυό πτεται απόό  τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεός σήμειωό σεις τόυ σχετικόυό  με
τήν  Ένωσή  Πρόσαρτήό ματός  I  τής  ως  αό νω  Συμφωνιόας,  καθωό ς  και
δ)  σε  τριότες  χωό ρες πόυ δεν εμπιόπτόυν στήν περιόπτωσή γ΄  τής παρόυό σας παραγραό φόυ και  εόχόυν
συναό ψει διμερειός ήό  πόλυμερειός συμφωνιόες με τήν Ένωσή σε θεόματα διαδικασιωό ν αναό θεσής δήμόσιόων
συμβαό σεων.

21.2 Οικόνόμικόό ς φόρεόας συμμετεόχει ειότε μεμόνωμεόνα ειότε ως μεόλός εόνωσής.57,

21.3 Οι ενωό σεις όικόνόμικωό ν φόρεόων συμμετεόχόυν υπόό  τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ αό ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)τόυ αό ρθρόυ 76  τόυ ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτειόται απόό  τις εν λόόγω ενωό σεις να περιβλήθόυό ν συγκεκριμεόνή νόμικήό  μόρφήό  για τήν υπόβόλήό
πρόσφόραό ς.  Σε περιόπτωσή πόυ ή εόνωσή αναδειχθειό  αναό δόχός ή νόμικήό  τής  μόρφήό  πρεόπει να ειόναι
τεότόια πόυ να εξασφαλιόζεται ή υό παρξή ενόό ς και μόναδικόυό  φόρόλόγικόυό  μήτρωό όυ για τήν εόνωσή (πχ
κόινόπραξιόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι  μεμόνωμεόνόι  πρόσφεόρόντες  πρεόπει  να  ικανόπόιόυό ν  όό λα  τα  κριτήό ρια  πόιότικήό ς  επιλόγήό ς.  Στήν
περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ή πλήό ρωσή των απαιτήό σεων τόυ αό ρθρόυ 22 Α και Β πρεόπει
να ικανόπόιειόται απόό  καό θε μεόλός τής εόνωσής. 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καό θε  πρόσφεόρων  αποκλείεται απόό  τή  συμμετόχήό  σε  διαδικασιόα  συό ναψής  συό μβασής,  εφόό σόν
συντρεόχει στό πρόό σωπόό  τόυ (αν πρόό κειται για μεμόνωμεόνό φυσικόό  ήό  νόμικόό  πρόό σωπό) ήό  σε εόνα απόό
τα μεόλή τόυ (αν πρόό κειται περιό  εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων) εόνας απόό  τόυς λόόγόυς των παρακαό τω
περιπτωό σεων:

22.A.1. Όταν  υπαό ρχει  εις  βαό ρός  τόυ   αμεταό κλήτή58 καταδικαστικήό  απόό φασή  για  εόναν  απόό  τόυς
ακόό λόυθόυς λόόγόυς:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτήό  όριόζεται στό αό ρθρό 2 τής απόό φασής-πλαιόσιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 24ής Οκτωβριόόυ 2008, για τήν καταπόλεόμήσή τόυ όργανωμεόνόυ
εγκλήό ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία,  όό πως όριόζεται στό αό ρθρό 3 τής συό μβασής περιό  τής καταπόλεόμήσής τής διαφθόραό ς
στήν όπόιόα ενεόχόνται υπαό λλήλόι των Ευρωπαιϋκωό ν Κόινότήό των ήό  των κρατωό ν-μελωό ν τής Ένωσής (ΕΕ
C  195  τής  25.6.1997,  σ.  1)  και  στήν  παραό γραφό  1  τόυ  αό ρθρόυ  2  τής  απόό φασής-πλαιόσιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 22ας Ιόυλιόόυ 2003, για τήν καταπόλεόμήσή τής δωρόδόκιόας στόν
ιδιωτικόό  τόμεόα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωό ς και όό πως όριόζεται στήν κειόμενή νόμόθεσιόα ήό
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στό εθνικόό  διόκαιό τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα,

γ) απάτη, καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 1 τής συό μβασής σχετικαό  με τήν πρόστασιόα των όικόνόμικωό ν
συμφερόό ντων των Ευρωπαιϋκωό ν Κόινότήό των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόιόα κυρωό θήκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικεός δραστήριόό τήτες, όό πως
όριόζόνται, αντιστόιόχως, στα αό ρθρα 1 και 3 τής απόό φασής-πλαιόσιό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής
13ής Ιόυνιόόυ 2002, για τήν καταπόλεόμήσή τής τρόμόκρατιόας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήό  ήθικήό
αυτόυργιόα ήό  συνεόργεια ήό  απόό πειρα διαό πραξής εγκλήό ματός, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 4 αυτήό ς,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ήό  χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατιόας,
όό πως αυτεός όριόζόνται στό αό ρθρό 1 τής Οδήγιόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ
Συμβόυλιόόυ  τής  26ής  Οκτωβριόόυ  2005,  σχετικαό  με  τήν  πρόό λήψή  τής  χρήσιμόπόιόήσής  τόυ
χρήματόπιστωτικόυό  συστήό ματός για τή νόμιμόπόιόήσή εσόό δων απόό  παραό νόμες δραστήριόό τήτες και τή
χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατιόας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ.  15), ή όπόιόα ενσωματωό θήκε στήν
εθνικήό  νόμόθεσιόα με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 2 τής
Οδήγιόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 5ής Απριλιόόυ 2011, για
τήν πρόό λήψή και τήν καταπόλεόμήσή τής εμπόριόας ανθρωό πων και για τήν πρόστασιόα των θυμαό των
τής, καθωό ς και για τήν αντικαταό στασή τής απόό φασής-πλαιόσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόιόα ενσωματωό θήκε στήν εθνικήό  νόμόθεσιόα με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας απόκλειόεται επιόσής όό ταν τό πρόό σωπό εις βαό ρός τόυ όπόιόόυ εκδόό θήκε   αμε-
ταό κλήτή καταδικαστικήό  απόό φασή ειόναι μεόλός τόυ διόικήτικόυό , διευθυντικόυό  ήό  επόπτικόυό  όργαό νόυ
τόυ εν λόόγω όικόνόμικόυό  φόρεόα ήό  εόχει εξόυσιόα εκπρόσωό πήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό  ελεόγχόυ σε αυτόό .

Στις περιπτωό σεις εταιρειωό ν περιόρισμεόνής ευθυό νής (Ε.Π.Ε.),  πρόσωπικωό ν εταιρειωό ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωό ν Κεφαλαιόυχικωό ν  Εταιρειωό ν  (  Ι.Κ.Ε  ),  ή  υπόχρεόωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ,  αφόραό
τόυς διαχειριστεός.

Στις περιπτωό σεις ανωνυό μων εταιρειωό ν (Α.Ε.), ή υπόχρεόωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ  αφόραό   τόν
Διευθυό νόντα Συό μβόυλό, καθωό ς και όό λα τα μεόλή τόυ Διόικήτικόυό  Συμβόυλιόόυ.

Στις περιπτωό σεις των συνεταιρισμωό ν, ή εν λόόγω υπόχρεόωσή αφόραό  τα μεόλή τόυ Διόικήτικόυό  Συμβόυ-
λιόόυ59.

22.A.2 Όταν ό  πρόσφεόρων εόχει αθετήό σει τις υπόχρεωό σεις τόυ όό σόν αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων ήό
εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής και αυτόό  εόχει διαπιστωθειό απόό  δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  απόό φασή με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό , συό μφωνα με διαταό ξεις τής χωό ρας όό πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνός ήό  τήν
εθνικήό  νόμόθεσιόα  ήό /και  ή  αναθεότόυσα  αρχήό  μπόρειό  να  απόδειόξει  με  τα  καταό λλήλα  μεόσα  όό τι  ό
πρόσφεόρων  εόχει  αθετήό σει  τις  υπόχρεωό σεις  τόυ  όό σόν  αφόραό  τήν  καταβόλήό  φόό ρων  ήό  εισφόρωό ν
κόινωνικήό ς ασφαό λισής.

Αν ό πρόσφεόρων ειόναι Έλλήνας πόλιότής ήό  εόχει τήν εγκαταό στασήό  τόυ στήν Ελλαό δα, όι υπόχρεωό σεις
τόυ  πόυ  αφόρόυό ν  τις  εισφόρεός  κόινωνικήό ς  ασφαό λισής  καλυό πτόυν,  τόό σό  τήν  κυό ρια,  όό σό  και  τήν
επικόυρικήό  ασφαό λισή.

Δεν απόκλειόεται ό πρόσφεόρων, όό ταν εόχει εκπλήρωό σει τις υπόχρεωό σεις τόυ, ειότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ήό  τις εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής πόυ όφειόλει, συμπεριλαμβανόμεόνων, καταό  περιόπτωσή,
των δεδόυλευμεόνων τόό κων ήό  των πρόστιόμων, ειότε υπαγόό μενός σε δεσμευτικόό  διακανόνισμόό  για τήν
καταβόλήό  τόυς.

22.Α.2α   Η  αναθεότόυσα  αρχήό  γνωριόζει  ήό  μπόρειό  να  απόδειόξει  με  τα  καταό λλήλα  μεόσα  όό τι  εόχόυν
επιβλήθειό  σε βαό ρός τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, μεόσα σε χρόνικόό  διαό στήμα δυό ό (2) ετωό ν πριν απόό  τήν
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ήμερόμήνιόα λήό ξής τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς: 
αα)  τρεις  (3)  πραό ξεις  επιβόλήό ς  πρόστιόμόυ  απόό  τα  αρμόό δια  ελεγκτικαό  όό ργανα  τόυ  Σωό ματός
Επιθεωό ρήσής Εργασιόας για παραβαό σεις τής εργατικήό ς νόμόθεσιόας πόυ χαρακτήριόζόνται, συό μφωνα με
τήν υπόυργικήό  απόό φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όό πως εκαό στότε ισχυό ει, ως «υψήλήό ς» ήό  «πόλυό
υψήλήό ς» σόβαρόό τήτας, όι όπόιόες πρόκυό πτόυν αθρόιστικαό  απόό  τρεις (3) διενεργήθεόντες ελεόγχόυς, ήό
ββ)  δυό ό  (2)  πραό ξεις  επιβόλήό ς  πρόστιόμόυ  απόό  τα  αρμόό δια  ελεγκτικαό  όό ργανα  τόυ  Σωό ματός
Επιθεωό ρήσής  Εργασιόας  για  παραβαό σεις  τής  εργατικήό ς  νόμόθεσιόας  πόυ  αφόρόυό ν  τήν  αδήό λωτή
εργασιόα, όι όπόιόες πρόκυό πτόυν αθρόιστικαό  απόό  δυό ό (2) διενεργήθεόντες ελεόγχόυς. 
Οι υπόό  αα΄ και ββ΄ κυρωό σεις πρεόπει να εόχόυν απόκτήό σει τελεσιόδική και δεσμευτικήό  ισχυό 60.

22.A.3  α)  Κατ’εξαιόρεσή,  για  τόυς  πιό  καό τω  επιτακτικόυό ς  λόόγόυς  δήμόό σιόυ  συμφεόρόντός  ............
61( όό πως δήμόό σιας υγειόας ήό  πρόστασιόας τόυ περιβαό λλόντός, όι όπόιόόι συμπλήρωό νόνται απόό  τήν ανα-
θεότόυσα αρχήό  ) δεν εφαρμόό ζόνται όι παραό γραφόι  22.A.1,και 22.A.2.

β) Κατ’εξαιόρεσή, όό ταν  ό απόκλεισμόό ς  ειόναι  σαφωό ς δυσαναό λόγός, ιδιόως όό ταν μόό νό μικραό  πόσαό  των
φόό ρων ήό  των εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής δεν εόχόυν καταβλήθειό  ήό  όό ταν ό  πρόσφεόρων  ενήμε-
ρωό θήκε σχετικαό  με τό ακριβεός πόσόό  πόυ όφειόλεται λόόγω αθεότήσής των υπόχρεωό σεωό ν τόυ όό σόν αφό-
ραό  στήν καταβόλήό  φόό ρων ήό  εισφόρωό ν κόινωνικήό ς ασφαό λισής σε χρόό νό καταό  τόν όπόιόό δεν ειόχε τή δυ-
νατόό τήτα να λαό βει μεότρα, συό μφωνα με τό τελευταιόό εδαό φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 ν.
4412/2016,  πριν  απόό  τήν  εκπνόήό  τής  πρόθεσμιόας  υπόβόλήό ς  πρόσφόραό ς τόυ  αό ρθρόυ  18  τής
παρόυό σας, δεν εφαρμόό ζεται 62ή παραό γραφός 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα διαδικασία  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:63

(α) εόχει αθετήό σει τις υπόχρεωό σεις πόυ πρόβλεόπόνται στήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,

(β) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας τελειό υπόό  πτωό χευσή ήό  εόχει υπαχθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσής ήό  ειδικήό ς
εκκαθαό ρισής ήό  τελειό  υπόό  αναγκαστικήό  διαχειόρισή  απόό  εκκαθαριστήό  ήό  απόό  τό  δικαστήό ριό  ήό  εόχει
υπαχθειό  σε  διαδικασιόα  πτωχευτικόυό  συμβιβασμόυό  ήό  εόχει  αναστειόλει  τις  επιχειρήματικεός  τόυ
δραστήριόό τήτες ήό  εαό ν βριόσκεται σε όπόιαδήό πότε αναό λόγή καταό στασή πρόκυό πτόυσα απόό  παρόό μόια
διαδικασιόα, πρόβλεπόό μενή σε εθνικεός διαταό ξεις νόό μόυ. Η αναθεότόυσα αρχήό  μπόρειό  να μήν απόκλειόει
εόναν όικόνόμικόό  φόρεόα, ό όπόιόός βριόσκεται σε μια εκ των κατασταό σεων πόυ αναφεόρόνται στήν παρα-
παό νω περιόπτωσή, υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι ή αναθεότόυσα αρχήό  εόχει απόδειόξει όό τι ό εν λόόγω φόρεόας
ειόναι σε θεόσή να εκτελεόσει τή συό μβασή, λαμβαό νόντας υπόό ψή τις ισχυό όυσες διαταό ξεις και τα μεότρα για
τή συνεόχισή τής επιχειρήματικήό ς τόυ λειτόυργιόας (παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), 

(γ) υπαό ρχόυν επαρκωό ς ευό λόγες ενδειόξεις πόυ όδήγόυό ν στό συμπεόρασμα όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεόας
συνήό ψε συμφωνιόες με αό λλόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός με στόόχό τή στρεόβλωσή τόυ ανταγωνισμόυό ,

δ) εαό ν μιόα καταό στασή συό γκρόυσής συμφερόό ντων καταό  τήν εόννόια τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρειό να θεραπευθειό απότελεσματικαό  με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(ε) εαό ν μιόα καταό στασή στρεόβλωσής τόυ ανταγωνισμόυό  απόό  τήν πρόό τερή συμμετόχήό  των όικόνόμικωό ν
φόρεόων καταό  τήν πρόετόιμασιόα τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό
48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρειό να θεραπευθειό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεόσα,

(στ)  εαό ν  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  εόχει  επιδειόξει  σόβαρήό  ήό  επαναλαμβανόό μενή  πλήμμεόλεια καταό  τήν
εκτεόλεσή  όυσιωό δόυς  απαιότήσής  στό  πλαιόσιό  πρόήγόυό μενής  δήμόό σιας  συό μβασής,  πρόήγόυό μενής
συό μβασής με αναθεότόντα φόρεόα ήό  πρόήγόυό μενής συό μβασής παραχωό ρήσής πόυ ειόχε ως απότεόλεσμα
τήν πρόό ωρή καταγγελιόα τής πρόήγόυό μενής συό μβασής, απόζήμιωό σεις ήό  αό λλες παρόό μόιες κυρωό σεις, 

(ζ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει κριθειό  εόνόχός σόβαρωό ν ψευδωό ν δήλωό σεων καταό  τήν παρόχήό  των
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πλήρόφόριωό ν  πόυ απαιτόυό νται  για τήν εξακριόβωσή τής απόυσιόας  των λόόγων απόκλεισμόυό  ήό  τήν
πλήό ρωσή των κριτήριόων επιλόγήό ς,  εόχει  απόκρυό ψει τις  πλήρόφόριόες αυτεός  ήό  δεν ειόναι  σε θεόσή να
πρόσκόμιόσει τα δικαιόλόγήτικαό  πόυ απαιτόυό νται κατ’ εφαρμόγήό  τόυ αό ρθρόυ 23 τής παρόυό σας, 

(ή)  εαό ν  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  επιχειόρήσε  να  επήρεαό σει  με  αθεόμιτό  τρόό πό  τή  διαδικασιόα  λήό ψής
απόφαό σεων τής αναθεότόυσας αρχήό ς, να απόκτήό σει εμπιστευτικεός πλήρόφόριόες πόυ ενδεόχεται να τόυ
απόφεόρόυν  αθεόμιτό  πλεόνεόκτήμα στή  διαδικασιόα  συό ναψής  συό μβασής  ήό  να  παραό σχει  εξ αμελειόας
παραπλανήτικεός πλήρόφόριόες πόυ ενδεόχεται να επήρεαό σόυν όυσιωδωό ς τις απόφαό σεις πόυ αφόρόυό ν
τόν απόκλεισμόό , τήν επιλόγήό  ήό  τήν αναό θεσή,

(θ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας εόχει διαπραό ξει σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα, τό όπόιόό θεότει σε
αμφιβόλιόα τήν ακεραιόό τήταό  τόυ.

22.Α.5.  Απόκλειόεται απόό  τή συμμετόχήό  στή διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής (διαγωνισμόό ),
όικόνόμικόό ς  φόρεόας εαό ν συντρεόχόυν όι  πρόυϋ πόθεόσεις εφαρμόγήό ς  τής παρ.  4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 64

22.Α.6.  Η αναθεότόυσα αρχήό  απόκλειόει  όικόνόμικόό  φόρεόα σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό  σήμειόό καταό  τή
διαό ρκεια τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, όό ταν απόδεικνυό εται όό τι αυτόό ς βριόσκεται λόόγω πραό ξεων
ήό  παραλειόψεων αυτόυό  ειότε πριν ειότε καταό  τή διαδικασιόα, σε μιόα απόό  τις περιπτωό σεις των πρόήγόυό με-
νων παραγραό φων. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.65

22.Α.7. Οικόνόμικόό ς  φόρεόας  πόυ  εμπιόπτει  σε  μια  απόό  τις  κατασταό σεις  πόυ  αναφεόρόνται  στις
παραγραό φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.466  μπόρειό  να πρόσκόμιόζει στόιχειόα πρόκειμεόνόυ να απόδειόξει
όό τι τα μεότρα πόυ εόλαβε επαρκόυό ν για να απόδειόξόυν τήν αξιόπιστιόα τόυ, παρόό τι συντρεόχει ό σχετικόό ς
λόόγός απόκλεισμόυό . Εαό ν τα στόιχειόα κριθόυό ν επαρκήό , ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας δεν απόκλειόεται
απόό  τή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής. Τα μεότρα πόυ λαμβαό νόνται απόό  τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός
αξιόλόγόυό νται  σε  συναό ρτήσή  με  τή  σόβαρόό τήτα  και  τις  ιδιαιότερες  περισταό σεις  τόυ  πόινικόυό
αδικήό ματός ήό  τόυ παραπτωό ματός. Αν τα μεότρα κριθόυό ν ανεπαρκήό , γνωστόπόιειόται στόν όικόνόμικόό
φόρεόα τό σκεπτικόό  τής απόό φασής αυτήό ς. Οικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ εόχει απόκλειστειό,  με τελεσιόδική
απόό φασή,  απόό  τή  συμμετόχήό  σε  διαδικασιόες  συό ναψής  συό μβασής  ήό  αναό θεσής  παραχωό ρήσής  δεν
μπόρειό  να καό νει χρήό σή τής ανωτεόρω δυνατόό τήτας καταό  τήν περιόόδό τόυ απόκλεισμόυό  πόυ όριόζεται
στήν εν λόόγω απόό φασή στό κραό τός - μεόλός στό όπόιόό ισχυό ει ή απόό φασή.

22.Α.8. Η απόό φασή για τήν διαπιόστωσή τής επαό ρκειας ήό  μή των επανόρθωτικωό ν μεότρων καταό  τήν
πρόήγόυό μενή παραό γραφό εκδιόδεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικόνόμικόό ς φόρεόας πόυ τόυ εόχει επιβλήθειό, με τήν κόινήό  υπόυργικήό  απόό φασή τόυ αό ρθρόυ 74
τόυ  ν.  4412/2016,  ή  πόινήό  τόυ  απόκλεισμόυό  απόκλειόεται  αυτόδιόκαια  και  απόό  τήν  παρόυό σα
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διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 67

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσόν αφόραό  τήν καταλλήλόό τήτα για τήν αό σκήσή τής επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας, απαιτειόται  όι
όικόνόμικόιό  φόρειός  να ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό σχετικόό  επαγγελματικόό  μήτρωό ό πόυ τήρειόται  στό
κραό τός  εγκαταό στασήό ς  τόυς.  Ειδικαό  όι  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  στήν  Ελλαό δα
απαιτειόται  να  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  στό  Μήτρωό ό  Εργόλήπτικωό ν  Επιχειρήό σεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ήό  στα
Νόμαρχιακαό  Μήτρωό α στήν κατήγόριόα/-ιες εόργόυ τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας68. Οι πρόσφεόρόντες
πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  σε  κραό τός  μεόλός  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής  απαιτειόται  να  ειόναι
εγγεγραμμεόνόι στα Μήτρωό α τόυ παραρτήό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια69 

Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  όφειόλόυν  να πλήρόυό ν  τις  απαιτήό σεις  όικόνόμικήό ς  και  χρήματόόικόνόμικήό ς
επαό ρκειας  πόυ  όριόζόνται  στό  αό ρθρό  100  τόυ  ν.  3669/2008,  αναό  κατήγόριόα  και  ταό ξή  Μ.Ε.ΕΠ.
αντιόστόιχή με τήν εκτιμωό μενή αξιόα τής συό μβασής (καταθεόσεις σε τραό πεζα,  παό για στόιχειόα για τις
ταό ξεις, ιόδια κεφαό λαια, δειόκτες βιωσιμόό τήτας, κλπ).

Ειδικαό  όι εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρεόπει να υπερβαιό -
νόυν τα ανωό τατα επιτρεπταό  όό ρια ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων, συό μφωνα με τα
ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πως ισχυό ει.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα70 

Οι όικόνόμικόιό  φόρειός όφειόλόυν να πλήρόυό ν τις απαιτήό σεις τεχνικήό ς ικανόό τήτας πόυ όριόζόνται στό
αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008, αναό  κατήγόριόα και ταό ξή Μ.Ε.ΕΠ. αντιόστόιχή με τήν εκτιμωό μενή αξιόα τής
συό μβασής (στελεόχωσή, τεχνικόό ς εξόπλισμόό ς, εμπειριόα κλπ).

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης71

...............................................................................................................................

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσόν αφόραό  τα κριτήό ρια τής όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας και τα κριτήό ρια σχετικαό
με τήν τεχνικήό  και επαγγελματικήό  ικανόό τήτα, εόνας όικόνόμικόό ς φόρεόας μπόρειό,  να στήριόζεται στις
ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων, ασχεότως τής νόμικήό ς φυό σής των δεσμωό ν τόυ με αυτόυό ς.

Η αναθεότόυσα αρχήό  ελεόγχει, συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, εαό ν όι φόρειός,
στις ικανόό τήτες των όπόιόων πρότιόθεται να στήριχθειό ό πρόσφεόρων, πλήρόυό ν τα σχετικαό  κριτήό ρια επι-
λόγήό ς  και εαό ν  συντρεόχόυν λόόγόι απόκλεισμόυό  καταό  τα όριζόό μενα στήν παρόυό σα διακήό ρυξή.  Όσόν
αφόραό  τα κριτήό ρια πόυ σχετιόζόνται με τόυς τιότλόυς σπόυδωό ν και τα επαγγελματικαό  πρόσόό ντα πόυ
όριόζόνται  στήν  περιόπτωσή  στ  τόυ  Μεόρόυς  ΙΙ  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  τόυ  Πρόσαρτήό ματός  Α  ν.
4412/2016 ήό  με τήν σχετικήό  επαγγελματικήό  εμπειριόα, όι όικόνόμικόιό  φόρειός, μπόρόυό ν να βασιόζόνται
στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων μόό νό εαό ν όι τελευταιόόι θα εκτελεόσόυν τις εργασιόες ήό  τις υπήρεσιόες για
τις όπόιόες απαιτόυό νται όι συγκεκριμεόνες ικανόό τήτες.
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Όταν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας στήριόζεται στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων όό σόν αφόραό  τα κριτήό ρια πόυ
σχετιόζόνται με τήν όικόνόμικήό  και χρήματόόικόνόμικήό  επαό ρκεια, ό όικόνόμικόό ς φόρεόας και αυτόιό  όι
φόρειός ειόναι απόό  κόινόυό  υπευό θυνόι72  για τήν εκτεόλεσή τής συό μβασής.

Στήν περιόπτωσή εόνωσής όικόνόμικωό ν φόρεόων, ή εόνωσή μπόρειό  να στήριόζεται στις ικανόό τήτες των
συμμετεχόό ντων  στήν  εόνωσή  ήό  αό λλων  φόρεόων  (για  τα  κριτήό ρια  τής  όικόνόμικήό ς  και
χρήματόόικόνόμικήό ς  επαό ρκειας  και  τα  κριτήό ρια  σχετικαό  με  τήν  τεχνικήό  και  επαγγελματικήό
ικανόό τήτα).

Η εκτεόλεσή των ......73 γιόνεται υπόχρεωτικαό  απόό  τόν πρόσφεόρόντα ήό , αν ή πρόσφόραό  υπόβαό λλεται απόό
εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων, απόό  εόναν απόό  τόυς συμμετεόχόντες στήν εόνωσή αυτήό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής74

23.1 Καταό  τήν υπόβόλήό  πρόσφόρωό ν όι όικόνόμικόιό  φόρειός υπόβαό λλόυν τό  Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ) τόυ αό ρθρόυ 79  παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόιόό απότελειό ενήμερωμεόνή
υπευό θυνή δήό λωσή, με τις συνεόπειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως  προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντικαταό στασή των πιστόπόιήτικωό ν πόυ εκδιόδόυν δήμόό σιες αρχεός ήό  τριότα μεόρή, επιβεβαιωό νόντας όό τι
ό εν λόόγω όικόνόμικόό ς φόρεόας πλήρόιό τις ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεόσεις:
α)  δεν  βριόσκεται  σε  μιόα  απόό  τις  κατασταό σεις  τόυ  αό ρθρόυ  22  Α  τής  παρόυό σας,
β) πλήρόιό τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς τα όπόιόα εόχόυν καθόριστειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυό σας.

Σε  όπόιόδήό πότε  χρόνικόό  σήμειόό  καταό  τή  διαό ρκεια  τής  διαδικασιόας,  μπόρειό  να  ζήτήθειό  απόό  τόυς
πρόσφεόρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό  τής επόό μενής παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαιτειόται για τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.

Καταό  τήν υπόβόλήό  τόυ ΤΕΥΔ, ειόναι δυνατήό , με μόό νή τήν υπόγραφήό  τόυ καταό  περιόπτωσή εκπρόσωό πόυ
τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα, ή πρόκαταρκτικήό  απόό δειξή των λόόγων απόκλεισμόυό  πόυ αναφεόρόνται στό
αό ρθρό 22.Α.1 τής παρόυό σας, για τό συό νόλό των φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ ειόναι μεόλή τόυ διόικήτικόυό ,
διευθυντικόυό  ήό  επόπτικόυό  όργαό νόυ  τόυ  ήό  εόχόυν  εξόυσιόα  εκπρόσωό πήσής,  λήό ψής  απόφαό σεων  ήό
ελεόγχόυ σε αυτόό ν 75.

Ως  εκπρόό σωπός  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα,  για  τήν  εφαρμόγήό  τόυ  παρόό ντός,  νόειόται  ό  νόό μιμός
εκπρόό σωπός αυτόυό , όό πως πρόκυό πτει απόό  τό ισχυό όν καταστατικόό  ήό  τό πρακτικόό  εκπρόσωό πήσήό ς τόυ
καταό  τό  χρόό νό  υπόβόλήό ς  τής  πρόσφόραό ς  ήό  τό  αρμόδιόως  εξόυσιόδότήμεόνό  φυσικόό  πρόό σωπό  να
εκπρόσωπειό  τόν  όικόνόμικόό  φόρεόα  για  διαδικασιόες  συό ναψής  συμβαό σεων  ήό  για  τή  συγκεκριμεόνή
διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής76.

Στήν περιόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς απόό  εόνωσή όικόνόμικωό ν φόρεόων, τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ), υπόβαό λλεται χωρισταό  απόό  καό θε μεόλός τής εόνωσής.

Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς φόρεόας δήλωό νει στό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής
Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρόό θεσήό  τόυ για αναό θεσή υπεργόλαβιόας, υπόβαό λλει μαζιό  με τό δικόό  τόυ ΤΕΥΔ
και τό  ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλαό βόυ.

Στήν  περιόπτωσή  πόυ  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  στήριόζεται  στις  ικανόό τήτες  ενόό ς  ήό
περισσόό τερων φόρεόων υπόβαό λλει μαζιό με τό δικόό  τόυ τό δικόό  τόυ ΤΕΥΔ και τό ΤΕΥΔ  καό θε φόρεόα στις
ικανόό τήτες τόυ όπόιόόυ στήριόζεται.
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα)

Τό δικαιόωμα συμμετόχήό ς και όι όό ρόι και πρόυϋ πόθεόσεις συμμετόχήό ς, όό πως όριόστήκαν στα αό ρθρα 21
και  22  τής  παρόυό σας,  κριόνόνται  καταό  τήν  υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς,  καταό  τήν  υπόβόλήό  των
δικαιόλόγήτικωό ν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4.2 (α εως δ) και καταό  τή συό ναψή τής συό μβασής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 4.2 (ε) τής παρόυό σας

Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς  φόρεόας ήό  εόνωσή αυτωό ν  στήριόζεται στις ικανόό τήτες
αό λλων φόρεόων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυό σας, όι φόρειός στήν ικανόό τήτα των όπόιόων
στήριόζεται  ό  πρόσφεόρων  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  ήό  εόνωσή  αυτωό ν,  υπόχρεόυό νται  στήν  υπόβόλήό  των
δικαιόλόγήτικωό ν πόυ απόδεικνυό όυν όό τι δεν συντρεόχόυν όι λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής
παρόυό σας και όό τι πλήρόυό ν τα σχετικαό  κριτήό ρια επιλόγήό ς καταό  περιόπτωσή (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).

Ο  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  υπόχρεόυό ται  να  αντικαταστήό σει  εόναν  φόρεόα  στήν  ικανόό τήτα  τόυ  όπόιόόυ
στήριόζεται, εφόό σόν ό τελευταιόός δεν πλήρόιό τό σχετικόό  κριτήό ριό επιλόγήό ς ήό  για τόν όπόιόό συντρεόχόυν
λόόγόι απόκλεισμόυό  των παραγραό φων 1, 2, 2α και 477  τόυ αό ρθρόυ 22 Α. 

Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  δεν  υπόχρεόυό νται  να  υπόβαό λλόυν  δικαιόλόγήτικαό  ήό  αό λλα  απόδεικτικαό
στόιχειόα, αν και στό μεότρό πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  εόχει τή δυνατόό τήτα να λαμβαό νει τα πιστόπόιήτικαό
ήό  τις συναφειός πλήρόφόριόες απευθειόας μεόσω πρόό σβασής σε εθνικήό  βαό σή δεδόμεόνων σε όπόιόδήό πότε
κραό τός - μεόλός τής Ένωσής, ή όπόιόα διατιόθεται δωρεαό ν, όό πως εθνικόό  μήτρωό ό συμβαό σεων, εικόνικόό
φαό κελό  επιχειόρήσής,  ήλεκτρόνικόό  συό στήμα  απόθήό κευσής  εγγραό φων  ήό  συό στήμα  πρόεπιλόγήό ς.  Η
δήό λωσή  για  τήν  πρόό σβασή  σε  εθνικήό  βαό σή  δεδόμεόνων  εμπεριεόχεται  στό  Τυπόπόιήμεόνό  Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).

Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν υπόχρεόυό νται να υπόβαό λόυν δικαιόλόγήτικαό , όό ταν ή αναθεότόυσα αρχήό  πόυ
εόχει αναθεόσει τή συό μβασή διαθεότει ήό δή τα δικαιόλόγήτικαό  αυταό .

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο πρόσωρινόό ς  αναό δόχός,  κατόό πιν  σχετικήό ς  ήλεκτρόνικήό ς  πρόό σκλήσής απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό ,
υπόβαό λλει  τα  ακόό λόυθα  δικαιόλόγήτικαό ,  καταό  τα  ειδικόό τερα  όριζόό μενα  στό  αό ρθρό  4.2  τής
παρόυό σας78:

Για  τήν  απόό δειξή  τής  μή  συνδρόμήό ς  των  λόόγων  απόκλεισμόυό  τόυ  άρθρου  22Α  ό  πρόσωρινόό ς
αναό δόχός υπόβαό λλει  αντιόστόιχα τα παρακαό τω δικαιόλόγήτικαό :     

(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόό σπασμα τόυ πόινικόυό  μήτρωό όυ ήό ,
ελλειόψει αυτόυό , ισόδυό ναμόυ εγγραό φόυ πόυ εκδιόδεται απόό  αρμόό δια δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  αρχήό  τόυ
κραό τόυς-μεόλόυς  ήό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  όό πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνός  ό  εν  λόόγω
όικόνόμικόό ς φόρεόας, απόό  τό όπόιόό πρόκυό πτει όό τι πλήρόυό νται αυτεός όι πρόυϋ πόθεόσεις. Η υπόχρεόωσή
πρόσκόό μισής  τόυ  ως  αό νω  απόσπαό σματός  αφόραό  και  τα  πρόό σωπα  των  τελευταιόων   τεσσαό ρων
εδαφιόων  τής παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.

(β)  για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τήν αρμόό δια αρχήό
τόυ  όικειόόυ  κραό τόυς  -  μεόλόυς  ήό  χωό ρας,  περιό  τόυ  όό τι  εόχόυν  εκπλήρωθειό  όι  υπόχρεωό σεις  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα,  όό σόν  αφόραό  στήν  καταβόλήό  φόό ρων  (φόρόλόγικήό  ενήμερόό τήτα)  και  στήν
καταβόλήό  των  εισφόρωό ν  κόινωνικήό ς  ασφαό λισής  (ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα)79 συό μφωνα  με  τήν
ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασής ήό  τήν ελλήνικήό  νόμόθεσιόα αντιόστόιχα. 

Για  τόυς  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι  ήό  εκτελόυό ν  εόργα  στήν  Ελλαό δα τα  σχετικαό
δικαιόλόγήτικαό  πόυ υπόβαό λλόνται ειόναι 

- φόρόλόγικήό  ενήμερόό τήτα πόυ εκδιόδεται απόό  τό Υπόυργειόό Οικόνόμικωό ν (αρμόό δια Δ.Ο.Υ)
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για τόν όικόνόμικόό  φόρεόα και για τις κόινόπραξιόες στις όπόιόες συμμετεόχει για τα δήμόό σια εόργα πόυ
ειόναι σε εξεόλιξή80.  Οι αλλόδαπόιό  πρόσφεόρόντες θα υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή81 περιό  τόυ όό τι δεν
εόχόυν υπόχρεόωσή καταβόλήό ς φόό ρων στήν Ελλαό δα. Σε περιόπτωσή πόυ εόχόυν τεότόια υπόχρεόωσή θα
υπόβαό λλόυν σχετικόό  απόδεικτικόό  τής όικειόας Δ.Ο.Υ.

- ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τόν  αρμόό διό  ασφαλιστικόό  φόρεόα82.  Η
ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα καλυό πτει τις ασφαλιστικεός υπόχρεωό σεις τόυ πρόσφεόρόντός όικόνόμικόυό
φόρεόα α) ως φυσικόό  ήό  νόμικόό  πρόό σωπό για τό πρόσωπικόό  τόυς με σχεόσή εξαρτήμεόνής εργασιόας, β)
για  εόργα  πόυ  εκτελειό  μόό νός  τόυ  ήό  σε  κόινόπραξιόα  καθωό ς  και  γ)   για  τα  στελεόχή  τόυ  πόυ  εόχόυν
υπόχρεόωσή ασφαό λισής στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα όικόνόμικόιό  φόρειός
υπόβαό λλόυν απόδεικτικόό  ασφαλιστικήό ς  ενήμερόό τήτας (κυό ριας και επικόυρικήό ς  ασφαό λισής) για τό
πρόσωπικόό  τόυς με σχεόσή εξαρτήμεόνής εργασιόας (ΤΣΜΕΔΕ για τόυς ασφαλισμεόνόυς – μεόλή τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ για τό λόιπόό  πρόσωπικόό  Δεν απότελόυό ν  απόό δειξή ενήμερόό τήτας τής πρόσφεόρόυσας εταιριόας,
απόδεικτικαό  ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας  των φυσικωό ν πρόσωό πων πόυ στελεχωό νόυν τό πτυχιόό τής
εταιριόας ως εταιόρόι. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεόρόντες (φυσικαό  και νόμικαό  πρόό σωπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν
τα αό νω απόδεικτικαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή περιό τόυ όό τι δεν απασχόλόυό ν πρόσωπικόό , για τό
όπόιόό υπαό ρχει  υπόχρεόωσή ασφαό λισής σε ήμεδαπόυό ς  ασφαλιστικόυό ς όργανισμόυό ς.  Αν απασχόλόυό ν
τεότόιό πρόσωπικόό , πρεόπει να υπόβαό λλόυν σχετικόό  απόδεικτικόό  ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας.

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόό  απόό  τή Διευό θυνσή Πρόγραμματισμόυό
και Συντόνισμόυό  τής Επιθεωό ρήσής Εργασιακωό ν Σχεόσεων, απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτόυν όι πραό ξεις
επιβόλήό ς πρόστιόμόυ πόυ εόχόυν εκδόθειό  σε βαό ρός τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα σε χρόνικόό  διαό στήμα δυό ό
(2) ετωό ν πριν απόό  τήν ήμερόμήνιόα λήό ξής τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς. 

(γ) για τήν  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2283: πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τήν αρμόό δια
δικαστικήό  ήό  διόικήτικήό  αρχήό  τόυ όικειόόυ κραό τόυς - μεόλόυς ήό  χωό ρας. Για τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ
ειόναι εγκαταστήμεόνόι ήό  εκτελόυό ν εόργα στήν Ελλαό δα τό πιστόπόιήτικόό  όό τι δεν τελ όυό ν υπόό  πτωό χευσή, ,
πτωχευτικόό  συμβιβασμόό , αναγκαστικήό  διαχειόρισή,  δεν  εόχόυν  υπαχθειό  σε  διαδικασιόα  εξυγιόανσής
εκδιόδεται απόό  τό αρμόό διό πρωτόδικειόό τής εόδρας τόυ όικόνόμικόυό  φόρεόα. Τό πιστόπόιήτικόό   όό τι τό
νόμικόό  πρόό σωπό  δεν  εόχει  τεθειό  υπόό  εκκαθαό ρισή  με  δικαστικήό  απόό φασή  εκδιόδεται  απόό  τό  όικειόό
Πρωτόδικειόό  τής  εόδρας  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα,  τό  δε  πιστόπόιήτικόό  όό τι  δεν  εόχει  τεθειό  υπόό
εκκαθαό ρισή με απόό φασή των εταιόρων εκδιόδεται απόό  τό Γ.Ε.Μ.Η.,  συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις,
ως  καό θε  φόραό  ισχυό όυν.  Ειδικαό  ή  μή  αναστόλήό  των  επιχειρήματικωό ν  δραστήριότήό των  τόυ
όικόνόμικόυό  φόρεόα,  για  τόυς  εγκατεστήμεόνόυς  στήν  Ελλαό δα  όικόνόμικόυό ς  φόρειός,  απόδεικνυό εται
μεόσω τής ήλεκτρόνικήό ς πλατφόό ρμας τής Ανεξαό ρτήτής Αρχήό ς Δήμόσιόων Εσόό δων84. 

(δ) Αν τό κραό τός-μεόλός ήό  χωό ρα δεν εκδιόδει τα υπόό  των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστόπόιήτικαό  ήό  όό πόυ
τα πιστόπόιήτικαό  αυταό  δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωό σεις υπόό   1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α.,
τό εόγγραφό ήό  τό πιστόπόιήτικόό  μπόρειό να αντικαθιόσταται απόό  εόνόρκή βεβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μεόλή
ήό  στις χωό ρες όό πόυ δεν πρόβλεόπεται εόνόρκή βεβαιόωσή, απόό  υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ενδιαφερόμεόνόυ
ενωό πιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό  διόικήτικήό ς αρχήό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ήό  αρμόό διόυ επαγγελματικόυό  ήό
εμπόρικόυό  όργανισμόυό  τόυ  κραό τόυς  μεόλόυς  ήό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  όό πόυ  ειόναι
εγκατεστήμεόνός ό όικόνόμικόό ς φόρεόας. 

Στήν περιόπτωσή αυτήό  όι αρμόό διες δήμόό σιες αρχεός παρεόχόυν επιόσήμή δήό λωσή στήν όπόιόα αναφεόρεται
όό τι δεν εκδιόδόνται τα πιστόπόιήτικαό  τής παρόυό σας παραγραό φόυ ήό  όό τι τα πιστόπόιήτικαό  αυταό  δεν
καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωό σεις πόυ αναφεόρόνται στα υπόό  1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής
παρόυό σας.

Αν διαπιστωθειό με όπόιόνδήό πότε τρόό πό όό τι, στήν εν λόόγω χωό ρα εκδιόδόνται τα υπόό ψή πιστόπόιήτικαό ,
ή πρόσφόραό  τόυ διαγωνιζόό μενόυ απόρριόπτεται. 
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(ε)  Για  τις  λόιπεός  περιπτωό σεις  τής  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2285,  υπόβαό λλεται  υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ πρόσφεόρόντός όό τι δεν συντρεόχόυν στό πρόό σωπόό  τόυ όι όριζόό μενόι λόόγόι απόκλεισμόυό 86. 

Ειδικαό  για  τήν  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  2287,  για  τις  εργόλήπτικεός
επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνται πιστόπόιήτικαό  χόρήγόυό μενα απόό  τα
αρμόό δια  επιμελήτήό ρια  και  φόρειός  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ)  απόό  τα  όπόιόα  απόδεικνυό εται  όό τι  τα
πρόό σωπα με βεβαιόωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωό νόυν τήν εργόλήπτικήό  επιχειόρήσή, δεν εόχόυν διαπραό ξει
σόβαρόό  επαγγελματικόό  παραό πτωμα.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22  88  

Για τήν απόό δειξή τής μή συνδρόμήό ς  τόυ λόόγόυ απόκλεισμόυό  τής παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
υπόβαό λλόνται, εφόό σόν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός ειόναι ανωό νυμή εταιριόα: 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόυό νται τής υπόχρεόωσής αυτήό ς όι εταιρειόες
πόυ ειόναι εισήγμεόνες στό Χρήματιστήό ριό τής χωό ρας εγκαταό στασήό ς τόυς και υπόβαό λλόυν περιό τόυό τόυ
υπευό θυνή δήό λωσή τόυ νόό μιμόυ εκπρόσωό πόυ τόυς]. 

-  Πιστόπόιήτικόό  αρμόό διας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εόδρας, απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι μετόχεός
ειόναι όνόμαστικεός

- Αναλυτικήό  καταό στασή με τα στόιχειόα των μετόόχων τής εταιρειόας και τόν αριθμόό  των μετόχωό ν καό θε
μετόόχόυ  (μετόχόλόόγιό),  όό πως  τα  στόιχειόα  αυταό  ειόναι  καταχωρήμεόνα  στό  βιβλιόό  μετόόχων  τής
εταιρειόας, τό πόλυό  τριαό ντα εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν ήμεόρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. 

Ειδικόό τερα:

α)  Οι  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  Μ.Ε.ΕΠ.,  πρόσκόμιόζόυν  μόό νό  τήν  αναλυτικήό
καταό στασή με τα στόιχειόα των μετόόχων τής εταιρειόας και τόν αριθμόό  των μετόχωό ν καό θε μετόόχόυ
(μετόχόλόόγιό), όό πως τα στόιχειόα αυταό  ειόναι καταχωρήμεόνα στό βιβλιόό μετόόχων τής εταιρειόας, τό πόλυό
τριαό ντα εργαό σιμες ήμεόρες πριν απόό  τήν ήμεόρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς καθωό ς ή απαιότήσή για τήν
υπόβόλήό  τόυ  πιστόπόιήτικόυό  απόό  τό  όπόιόό  να  πρόκυό πτει  όό τι  όι  μετόχεός  ειόναι  όνόμαστικεός,
καλυό πτεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23.9 τής παρόυό σας.

β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες,  εφόό σόν εόχόυν καταό  τό διόκαιό τής εόδρας τόυς όνόμαστικεός
μετόχεός, πρόσκόμιόζόυν : 

αα)  Πιστόπόιήτικόό  αρμόό διας αρχήό ς  τόυ κραό τόυς τής εόδρας,  απόό  τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι
μετόχεός ειόναι όνόμαστικεός. 

ββ) Αναλυτικήό  καταό στασή μετόόχων, με αριθμόό  των μετόχωό ν τόυ καό θε μετόόχόυ, όό πως τα στόιχειόα
αυταό  ειόναι καταχωρήμεόνα στό βιβλιόό μετόόχων τής εταιρειόας με ήμερόμήνιόα τό πόλυό  30 εργαό σιμες
ήμεόρες πριν τήν υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς. 

γγ)  Καό θε  αό λλό  στόιχειόό  απόό  τό  όπόιόό  να  πρόκυό πτει  ή  όνόμαστικόπόιόήσή  μεόχρι  φυσικόυό
πρόσωό πόυ των μετόχωό ν, πόυ εόχει συντελεστειό τις τελευταιόες 30 (τριαό ντα) εργαό σιμες ήμεόρες πριν τήν
υπόβόλήό  τής πρόσφόραό ς.     

γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εόχόυν καταό  τό διόκαιό τής χωό ρας στήν όπόιόα εόχόυν τήν εόδρα
τόυς όνόμαστικεός μετόχεός, υπόβαό λλόυν : 

αα) Βεβαιόωσή περιό μή υπόχρεόωσής όνόμαστικόπόιόήσής των μετόχωό ν απόό  αρμόό δια αρχήό , εφόό σόν
υπαό ρχει σχετικήό  πρόό βλεψή, διαφόρετικαό  πρόσκόμιόζεται υπευό θυνή δήό λωσή τόυ διαγωνιζόό μενόυ.

ββ) Έγκυρή και ενήμερωμεόνή καταό στασή μετόόχων πόυ κατεόχόυν τόυλαό χιστόν 1% των μετόχωό ν. 

γγ)  Αν δεν τήρειόται  τεότόια καταό στασή,  πρόσκόμιόζεται  σχετικήό  καταό στασή μετόόχων (με  1%),
συό μφωνα με τήν τελευταιόα Γενικήό  Συνεόλευσή, αν όι μεότόχόι αυτόιό ειόναι γνωστόιό στήν εταιρειόα. 

δδ) Αν δεν πρόσκόμισθειό καταό στασή καταό  τα ανωτεόρω, ή εταιρειόα αιτιόλόγειό τόυς λόόγόυς πόυ όι
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μεότόχόι αυτόιό  δεν τής ειόναι γνωστόιό. Η  αναθεότόυσα αρχήό  δεν υπεισεόρχεται στήν κριόσή τής ως αό νω
αιτιόλόγιόας.  Δυό ναται ωστόό σό να απόδειόξει τή δυνατόό τήτα υπόβόλήό ς τής καταό στασής μετόόχων και
μόό νό στήν περιόπτωσή αυτήό  ή εταιρειόα απόκλειόεται απόό  τήν παρόυό σα διαδικασιόα.

Περαιτεόρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλεται ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόινήό ς απόό φασής
των  Υπόυργωό ν  Αναό πτυξής  και  Επικρατειόας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

Για  τήν  περιόπτωσή  τόυ  αό ρθρόυ  22.Α.9.  τής  παρόυό σας  διακήό ρυξής,  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ
πρόσφεόρόντός όό τι δεν εόχει εκδόθειό  σε βαό ρός τόυ απόό φασή απόκλεισμόυό , συό μφωνα με τό αό ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.

23.4.  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α)  Όσόν  αφόραό  τήν  καταλλήλόό τήτα  για  τήν  αό σκήσή  τής  επαγγελματικήό ς  δραστήριόό τήτας,  όι
πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι στήν Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.ΕΠ 89

στήν κατήγόριόα Οικοδομικά Α2 τάξη και άνω 

(β)  Οι  πρόσφεόρόντες  πόυ  ειόναι  εγκατεστήμεόνόι   σε  λόιπαό  κραό τή  μεόλή  τής  Ευρωπαιϋκήό ς  Ένωσής
πρόσκόμιόζόυν  τις  δήλωό σεις  και  πιστόπόιήτικαό  πόυ  περιγραό φόνται  στό  Παραό ρτήμα  XI  τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

(γ) Οι πρόσφεόρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνόι σε κραό τός μεόλός τόυ Ευρωπαιϋκόυό  Οικόνόμικόυό  Χωό ρόυ
(Ε.Ο.Χ) ήό  σε τριότες χωό ρες πόυ εόχόυν υπόγραό ψει και κυρωό σει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό  πόυ ή υπόό  αναό θεσή
δήμόό σια συό μβασή καλυό πτεται  απόό  τα Παραρτήό ματα 1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικεός  σήμειωό σεις  τόυ
σχετικόυό  με  τήν  Ένωσή  Πρόσαρτήό ματός  I  τής  ως  αό νω  Συμφωνιόας,  ήό  σε  τριότες  χωό ρες  πόυ  δεν
εμπιόπτόυν στήν πρόήγόυό μενή  περιόπτωσή και εόχόυν συναό ψει διμερειός ήό  πόλυμερειός συμφωνιόες με τήν
Ένωσή  σε  θεόματα  διαδικασιωό ν  αναό θεσής  δήμόσιόων  συμβαό σεων,   πρόσκόμιόζόυν  πιστόπόιήτικόό
αντιόστόιχόυ  επαγγελματικόυό  ήό  εμπόρικόυό  μήτρωό όυ.  Στήν  περιόπτωσή  πόυ  χωό ρα δεν  τήρειό  τεότόιό
μήτρωό ό,  τό εόγγραφό ήό  τό πιστόπόιήτικόό  μπόρειό  να αντικαθιόσταται  απόό  εόνόρκή βεβαιόωσή ήό ,  στα
κραό τή  -  μεόλή  ήό  στις  χωό ρες  όό πόυ  δεν  πρόβλεόπεται  εόνόρκή  βεβαιόωσή,  απόό  υπευό θυνή  δήό λωσή  τόυ
ενδιαφερόμεόνόυ ενωό πιόν αρμόό διας δικαστικήό ς  ήό  διόικήτικήό ς αρχήό ς,  συμβόλαιόγραό φόυ ήό  αρμόό διόυ
επαγγελματικόυό  ήό  εμπόρικόυό  όργανισμόυό  τής  χωό ρας  καταγωγήό ς  ήό  τής  χωό ρας  όό πόυ  ειόναι
εγκατεστήμεόνός  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  όό τι  δεν  τήρειόται  τεότόιό  μήτρωό ό  και  όό τι  ασκειό  τή
δραστήριόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας.

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ

Η όικόνόμικήό  και χρήματόόικόνόμική επαό ρκεια των όικόνόμικωό ν φόρεόων απόδεικνυό εται: 

(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ:

 ειότε απόό  τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό  τεκμήό ριό των πλήρόφόριωό ν
πόυ περιεόχει 

 ειότε, στήν περιόπτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Γ δεν καλυό πτόνται  απόό  τή βεβαιόωσή
εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό  ενόό ς ήό  περισσόό τερων απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται
στό  Μεόρός  Ι  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικαό  μεόσα  για  τα  κριτήό ρια  επιλόγήό ς)  τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. 90

Σε καό θε περιόπτωσή,  ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεόνων
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απαιτήό σεων όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας τόυ αό ρθρόυ 22.Γ, ενωό  για τήν απόό δειξή
των λόιπωό ν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα
πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , αναό λόγα με τήν τιθεόμενή
στό αό ρθρό 22.Γ απαιότήσή.

Ειδικαό ,  για  τήν  απόό δειξή  τής  απαιότήσής  τής  μή  υπεόρβασής  των ανωό τατων  επιτρεπτωό ν  όριόων
ανεκτεόλεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωό ν συμβαό σεων:

 με τήν υπόβόλήό  ενήμερόό τήτας πτυχιόόυ εν ισχυό ει ήό
 με τήν υπόβόλήό  υπευό θυνής δήό λωσής τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ, συνόδευόό μενής απόό

πιόνακα  όό λων  των  υπόό  εκτεόλεσή  εόργων  (ειότε  ως  μεμόνόμεόνός  αναό δόχός  εόιτε  στό
πλαιόσιό κόινόπραξιόας ήό  υπεργόλαβιόας) και αναφόραό  για τό ανεκτεόλεστό υπόό λόιπό
αναό  εόργό και τό συνόλικόό  ανεκτεόλεστό,  για τις  εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις πόυ δεν
διαθεότόυν ενήμεόρότήτα πτυχιόόυ καταό  τις κειόμενες διαταό ξεις 

(β)  Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε επίσημους  καταλόγους ήό
διαθεότόυν πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  πόυ συμμόρφωό νόνται  με  τα ευρωπαιϋκαό
πρόό τυπα  πιστόπόιόήσής,  καταό  τήν  εόννόια  τόυ  Παραρτήό ματός  VII  τόυ  Πρόσαρτήό ματός  Α΄  τόυ  ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς, εκδιδόό μενό
απόό  τήν αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής,
καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ  .

(γ)  Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  δεν  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόόγόυς  ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  καταό  τα  ανωτεόρω,  υπόβαό λλόυν  ως
δικαιόλόγήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται  στό Μεόρός Ι  τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 

Η τεχνικήό  και επαγγελματικήό  ικανόό τήτα των όικόνόμικωό ν φόρεόων απόδεικνυό εται: 

(α) για τις εγγεγραμμεόνες εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ.

 ειότε απόό  τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό  τεκμήό ριό των πλήρόφόριωό ν
πόυ περιεόχει 

 ειότε, στήν περιόπτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Δ δεν καλυό πτόνται  απόό  τή
βεβαιόωσή εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό  ενόό ς ήό  περισσόό τερων απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα
πόυ πρόβλεόπόνται  στό  Μεόρός  ΙΙ  τόυ  Παραρτήό ματός  ΧΙΙ  (Απόδεικτικαό  μεόσα  για  τα
κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016  91 αναό λόγα με τήν τιθεόμενή
στό αό ρθρό 22.Δ απαιότήσή.

Σε καό θε περιόπτωσή,  ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεόνων
απαιτήό σεων τεχνικήό ς και επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ενωό  για τήν απόό δειξή των
λόιπωό ν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα  πόυ
πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

(β)  Οι  αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επίσημους  καταλόγους ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  πόυ  συμμόρφωό νόνται  με  τα
ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα πιστόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός
Α΄  τόυ  ν.  4412/2016,  μπόρόυό ν  να  πρόσκόμιόζόυν  στις  αναθεότόυσες  αρχεός  πιστόπόιήτικόό
εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό
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όργανισμόό  πιστόπόιόήσής, καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .

(γ)  Οι αλλόδαπόιό  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ δεν ειόναι εγγεγραμμεόνόι σε επιόσήμόυς καταλόό γόυς ήό
διαθεότόυν  πιστόπόιήτικόό  απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής  καταό  τα  ανωτεόρω,  υπόβαό λλόυν ως
δικαιόλόγήτικαό  εόνα ήό  περισσόό τερα απόό  τα απόδεικτικαό  μεόσα πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός ΙΙ τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016. 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε92

................................................................................................................................................

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:

Σε  περιόπτωσή  νόμικόυό  πρόσωό πόυ,  υπόβαό λλόνται  ήλεκτρόνικαό ,  στόν  φαό κελό  “Δικαιόλόγήτικαό
Πρόσωρινόυό  Αναδόόχόυ,  τα νόμιμόπόιήτικαό  εόγγραφα απόό  τα όπόιόα πρόκυό πτει ή εξόυσιόα υπόγραφήό ς
τόυ νόμιόμόυ εκπρόσωό πόυ.

Εαό ν ό πρόσφεόρων ειόναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συό στασής,
2. Αντιόγραφό τόυ ισχυό όντός καταστατικόυό  με τό ΦΕΚ στό όπόιόό εόχόυν δήμόσιευτειό  όό λες όι
μεόχρι  σήό μερα  τρόπόπόιήό σεις  αυτόυό  ήό  επικυρωμεόνό  αντιόγραφό  κωδικόπόιήμεόνόυ
καταστατικόυό  (εφόό σόν υπαό ρχει)
3. ΦΕΚ στό όπόιόό εόχει δήμόσιευτειό τό πρακτικόό  ΔΣ εκπρόσωό πήσής τόυ νόμικόυό  πρόσωό πόυ,
4. Πρακτικόό  Δ.Σ περιό εόγκρισής συμμετόχήό ς στό διαγωνισμόό , στό όπόιόό μπόρειό να περιεόχεται
και  εξόυσιόδόό τήσή  (εφόό σόν  αυτόό  πρόβλεόπεται  απόό  τό  καταστατικόό  τόυ  υπόψήφιόόυ
αναδόόχόυ) για υπόγραφήό  και υπόβόλήό  πρόσφόραό ς σε περιόπτωσή πόυ δεν υπόγραό φει ό ιόδιός
ό νόό μιμός εκπρόό σωπός τόυ φόρεόα τήν πρόσφόραό  και τα λόιπαό  απαιτόυό μενα εόγγραφα τόυ
διαγωνισμόυό  και όριόζεται συγκεκριμεόνό αό τόμό, 
5.  Πιστόπόιήτικόό  αρμόό διας  δικαστικήό ς  ήό  διόικήτικήό ς  αρχήό ς  περιό  τρόπόπόιήό σεων  τόυ
καταστατικόυό  / μή λυό σής τής εταιρειόας, τό όπόιόό πρεόπει να εόχει εκδόθειό  τό πόλυό  τρειός (3)
μήό νες πριν απόό  τήν ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν.

Εαό ν ό πρόσφεόρων ειόναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιόγραφό τόυ καταστατικόυό , με όό λα τα μεόχρι σήό μερα τρόπόπόιήτικαό , ήό  φωτόαντιόγραφό
επικυρωμεόνόυ, απόό  δικήγόό ρό, κωδικόπόιήμεόνόυ καταστατικόυό , εφόό σόν υπαό ρχει.
2.  Πιστόπόιήτικαό  αρμόό διας δικαστικήό ς  ήό  διόικήτικήό ς  αρχήό ς  περιό  των τρόπόπόιήό σεων τόυ
καταστατικόυό .
Σε  περιόπτωσή  εγκαταό στασής  τόυς  στήν  αλλόδαπήό ,  τα  δικαιόλόγήτικαό  συό στασήό ς  τόυς
εκδιόδόνται με βαό σή τήν ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τής χωό ρας πόυ ειόναι εγκατεστήμεόνα, απόό  τήν
όπόιόα και εκδιόδεται τό σχετικόό  πιστόπόιήτικόό .

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

(α)  Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι  σε  επιόσήμόυς  καταλόό γόυς  ήό  διαθεότόυν
πιστόπόιόήσή απόό  όργανισμόυό ς  πιστόπόιόήσής πόυ συμμόρφωό νόνται με τα ευρωπαιϋκαό  πρόό τυπα
πιστόπόιόήσής, καταό  τήν εόννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να  υπόβαό λλόυν στις αναθεότόυσες αρχεός πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό  τήν
αρμόό δια αρχήό  ήό  τό πιστόπόιήτικόό  πόυ εκδιόδεται απόό  τόν αρμόό διό όργανισμόό  πιστόπόιόήσής.
Στα πιστόπόιήτικαό  αυταό  αναφεόρόνται τα δικαιόλόγήτικαό  βαό σει των όπόιόων εόγινε ή εγγραφήό  των
εν λόό γω όικόνόμικωό ν φόρεόων στόν επιόσήμό καταό λόγό ήό  ή πιστόπόιόήσή και ή καταό ταξή στόν εν
λόό γω καταό λόγό.
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Η πιστόπόιόυό μενή εγγραφήό  στόυς επιόσήμόυς καταλόό γόυς απόό  τόυς αρμόό διόυς όργανισμόυό ς ήό  τό
πιστόπόιήτικόό ,  πόυ  εκδιόδεται  απόό  τόν  όργανισμόό  πιστόπόιόήσής,  συνισταό  τεκμήό ριό
καταλλήλόό τήτας όό σόν αφόραό  τις απαιτήό σεις πόιότικήό ς επιλόγήό ς, τις όπόιόες καλυό πτει ό επιόσήμός
καταό λόγός ήό  τό πιστόπόιήτικόό .
Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ ειόναι εγγεγραμμεόνόι  σε επιόσήμόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνται απόό
τήν υπόχρεόωσή υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωό ν πόυ αναφεόρόνται στό πιστόπόιήτικόό  εγγραφήό ς
τόυς. 

(β)  Οι  όικόνόμικόιό  φόρειός  πόυ  ειόναι  εγγεγραμμεόνόι στό  Μ.Ε.ΕΠ.  εφόό σόν  υπόβαό λλόυν
«Ενήμερόό τήτα  Πτυχιόόυ» εν  ισχυό ,  απαλλαό σσόνται  απόό  τήν  υπόχρεόωσή  υπόβόλήό ς  των
δικαιόλόγήτικωό ν 93:
-  απόό σπασμα  πόινικόυό  μήτρωό όυ  τόυ  αό ρθρόυ  23.3.(α)  τής  παρόυό σας  για  τόν  Πρόό εδρό  και
Διευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής.  Για τα λόιπαό  μεόλή τόυ Δ.Σ τής εταιρειόας, θα
πρεόπει να υπόβλήθειό  αυτότελωό ς απόό σπασμα πόινικόυό  μήτρωό όυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό  δεν
καλυό πτόνται απόό  τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ. 
- φόρόλόγικήό  και ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυό σας. 94

- τα πιστόπόιήτικαό  απόό  τό αρμόό διό Πρωτόδικειόό και τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυό σας
υπόό  τήν πρόυϋ πόό θεσή όό μως όό τι καλυό πτόνται πλήό ρως (όό λες όι πρόβλεπόό μενες περιπτωό σεις) απόό
τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ.
- τό πιστόπόιήτικόό  απόό  τό αρμόό διό επιμελήτήό ριό όό σόν αφόραό  τό λόό γό απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ).95

-  τό  πιστόπόιήτικόό  τής  αρμόό διας  αρχήό ς  για  τήν  όνόμαστικόπόιόήσή  των  μετόχωό ν  τόυ  αό ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα  απόδεικτικαό  εόγγραφα νόμιμόπόιόήσής  τής εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής.

Σε περιόπτωσή πόυ καό πόιό απόό  τα ανωτεόρω δικαιόλόγήτικαό  εόχει λήό ξει, πρόσκόμιόζεται τό σχετικόό
δικαιόλόγήτικόό  εν ισχυό . Εφόό σόν στήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ δεν αναφεόρεται ρήταό  όό τι τα στελεόχή
τόυ πτυχιόόυ τόυ πρόσφεόρόντα ειόναι ασφαλιστικωό ς ενήό μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφεόρων
πρόσκόμιόζει  επιπλεόόν  τής  Ενήμερόό τήτας  Πτυχιόόυ,  ασφαλιστικήό  ενήμερόό τήτα  για  τα  στελεόχή
αυταό . 

23.10.  Δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  της  στήριξης  σε  ικανότητες  άλλων  φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
 
Στήν περιόπτωσή πόυ όικόνόμικόό ς φόρεόας επιθυμειό  να στήριχθειό  στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεόων,
ή  απόό δειξή  όό τι  θα  εόχει  στή  διαό θεσήό  τόυ  τόυς  αναγκαιόόυς  πόό ρόυς,  γιόνεται  με  τήν  υπόβόλήό
σχετικόυό  συμφωνήτικόυό  των φόρεόων αυτωό ν για τόν σκόπόό  αυτόό .

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

24.1 Η  πρόσφόραό  των  διαγωνιζόμεόνων  περιλαμβαό νει  τόυς  ακόό λόυθόυς  ήλεκτρόνικόυό ς
υπόφακεόλόυς:
(α)  υπόφαό κελό με τήν εόνδειξή «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς»
 (β)  υπόφαό κελό με τήν εόνδειξή «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό »
συό μφωνα με τα κατωτεόρω:

24.2 Ο ήλεκτρόνικόό ς υπόφαό κελός «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς» πρεόπει, επιό  πόινήό  απόκλεισμόυό ,
να περιεόχει96 τα ακόό λόυθα:
 - α) τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ )

-  β) τήν εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, τόυ αό ρθρόυ 15 τής παρόυό σας.
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24.3 Ο ήλεκτρόνικόό ς υπόφαό κελός «Οικόνόμικήό  Πρόσφόραό » περιεόχει  τό ψήφιακαό  υπόγεγραμμεόνό
αρχειόό pdf, τό όπόιόό παραό γεται απόό  τό υπόσυό στήμα, αφόυό  συμπλήρωθόυό ν καταλλήό λως όι σχετικεός
φόό ρμες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία

25.1. Ο πρόσφεόρων όικόνόμικόό ς φόρεόας αναφεόρει στήν πρόσφόραό  τόυ τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ
πρότιόθεται να αναθεόσει  υπόό  μόρφήό  υπεργόλαβιόας σε τριότόυς,  καθωό ς και τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
πρότειόνει.

25.2. Η τήό ρήσή των υπόχρεωό σεων τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό  υπεργόλαό βόυς δεν
αιόρει τήν ευθυό νή τόυ κυριόόυ αναδόόχόυ.

25.3. .................................................................... 97

25.4 Η αναθεότόυσα αρχήό :
α)  επαλήθευό ει υπόχρεωτικαό  τή συνδρόμήό  των λόόγων απόκλεισμόυό  τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας
για τόυς υπεργόλαό βόυς και όό τι διαθεότόυν τα αντιόστόιχα πρόσόό ντα για τήν εκτεόλεσή τόυ εόργόυ πόυ
αναλαμβαό νόυν συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόιήμεόνό Έντυπό Υπευό θυνής
Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειό  υπόχρεωτικαό  απόό  τόν όικόνόμικόό  φόρεόα να αντικαταστήό σει εόναν υπεργόλαό βό, όό ταν απόό
τήν ως αό νω επαλήό θευσή πρόκυό πτει όό τι συντρεόχόυν λόόγόι απόκλεισμόυό  τόυ και όό τι δεν καλυό πτει τα
αντιόστόιχα πρόσόό ντα για τήν εκτεόλεσή τόυ εόργόυ πόυ αναλαμβαό νει συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.

 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η  εόγκρισή  κατασκευήό ς  τόυ  δήμόπρατόυό μενόυ  εόργόυ,  απόφασιόστήκε  με  τήν  αριθμ.
490/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας .

26.2  Ο  Κυό ριός  τόυ  Έργόυ  μπόρειό  να  εγκαταστήό σει  για  τό  εόργό  αυτόό  Τεχνικόό  Συό μβόυλ ό. Ο
Αναό δόχός  τόυ  εόργόυ,  εόχει  τήν  υπόχρεόωσή  να  διευκόλυό νει  τις  δραστήριόό τήτες  τόυ  Τεχνικόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πήγαό ζόυν απόό  τή συμβατικήό  σχεόσή τής Υπήρεσιόας με αυτόό ν.

26.3........................................................................................... 98

 
Καρδίτσα, 16 Μαρτίου 2018

(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλέξανδρος Λάππας
Πολ. Μηχ.- Η/Μ. Μηχ. ΤΕ

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βάιος Ελευθερίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τήν αριθμόό  πρωτ. 84/2018 απόό φασή τής Οικόνόμικήό ς Επιτρόπήό ς τόυ Δήό μόυ Καρδιότσας

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Αλεξάκος Φώτιος
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1

    Για τήν εόννόια των “καό τω των όριόων” δήμόσιόων συμβαό σεων , πρβ. αό ρθρό 2 παρ. 1 περ.  29  τόυ ν.   
4412/2016. 

2 Συμπλήρωό νόνται  τα  στόιχειόα  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς.  Επισήμαιόνεται  όό τι  όι  αναθεότόντες  φόρειός
δυό νανται να χρήσιμόπόιόυό ν τό παρόό ν τευό χός διακήό ρυξής για τις συμβαό σεις πόυ αναθεότόυν συό μφωνα
με τις διαταό ξεις τόυ Βιβλιόόυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

3 Αναγραό φεται ό κωδικόό ς ταυτόπόιόήσής τής διατιθεόμενής πιόστωσής (π.χ. κωδικόό ς εναό ριθμόυ εόργόυ στό
ΠΔΕ  ήό  κωδικόό ς  πιόστωσής  τόυ  τακτικόυό  πρόυϋ πόλόγισμόυό  τόυ  φόρεόα  υλόπόιόήσής).  Σε  περιόπτωσή
συγχρήματόδότόυό μενων εόργων απόό  πόό ρόυς τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής, αναγραό φεται και ό τιότλός τόυ
Επιχειρήσιακόυό  Πρόγραό μματός  τόυ  ΕΣΠΑ  ήό  αό λλόυ  συγχρήματόδότόυό μενόυ  απόό  πόό ρόυς  ΕΕ
πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόυ όπόιόόυ ειόναι ενταγμεόνό τό δήμόπρατόυό μενό εόργό.

4 Συμπλήρωό νεται ή επωνυμιόα τής αναθεότόυσας αρχήό ς.
5      Mεόσω τής λειτόυργικόό τήτας ''Επικόινωνιόα'' τόυ υπόσυστήό ματός
6  Πρβ.  αό ρθρό  122  τόυ  ν.  4412/2016.  Η  πρόκήό ρυξή  συό μβασής  περιλαμβαό νει  κατ'  ελαό χιστόν  τις

πλήρόφόριόες πόυ πρόβλεόπόνται στό Μεόρός Γ΄ τόυ Παραρτήό ματός V τόυ Πρόσαρτήό ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι, μεόχρι τήν εόκδόσή τυπόπόιήμεόνόυ εντυό πόυ πρόκήό ρυξής συό μβασής για
συμβαό σεις  καό τω  των  όριόων,  όι  αναθεότόυσες  αρχεός,  μπόρόυό ν  να  χρήσιμόπόιόυό ν  τό  αντιόστόιχό
τυπόπόιήμεόνό  εόντυπό  “Πρόκήό ρυξή  Συό μβασής”,  αντλωό ντας  τό  απόό  τή  διαδρόμήό
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμόρφωό νόνταό ς τό αναλόόγως.

7 Η  περιόπτωσή  ι)  συμπλήρωό νεται  και  περιλαμβαό νεται  στή  Διακήό ρυξή,  εφόό σόν  ή  αναθεότόυσα  αρχήό
πρόβλεόπει  υπόδειόγματα εγγραό φων πρός  υπόβόλήό  απόό  τόυς  όικόνόμικόυό ς  φόρειός,  π.χ  εγγυήτικωό ν
επιστόλωό ν.

8 Συμπλήρωό νόνται τυχόό ν αό λλα εόγγραφα συό μβασής ήό  τευό χή πόυ ή αναθεότόυσα αρχήό  κριόνει αναγκαιόα με
σκόπόό  να περιγραό ψει ήό  να πρόσδιόριόσει στόιχειόα τής συό μβασής ήό  τής διαδικασιόας συό ναψής.

9 Όταν ειόναι αδυό νατό να παρασχεθειό  ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή και δωρεαό ν ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή σε
όρισμεόνα εόγγραφα τής συό μβασής μπόρειό  να περιλήφθειό  στό παρόό ν αό ρθρό τής διακήό ρυξής πρόό βλεψή
όό τι τα σχετικαό  εόγγραφα τής συό μβασής θα διατεθόυό ν με μεόσα αό λλα πλήν των ήλεκτρόνικωό ν (όό πως τό
ταχυδρόμειόό ήό  αό λλό καταό λλήλό μεόσό ήό  συνδυασμόό ς ταχυδρόμικωό ν ήό  αό λλων καταλλήό λων μεόσων και
ήλεκτρόνικωό ν  μεόσων).  Στήν περιόπτωσή αυτήό   πρότειόνεται ή ακόό λόυθή διατυό πωσή:  «Τα ακόό λόυθα
εόγγραφα  τής  συό μβασής  ...........................  διατιόθενται  απόό  ………………………….,  όδόό ς  …………………,
πλήρόφόριόες  …………………. τήλ.:……………..:…..  Οι ενδιαφερόό μενόι  μπόρόυό ν  ακόό μα,  να λαό βόυν γνωό σή
των παρακαό τω εγγραό φων τής συό μβασής ……, στα γραφειόα τής αναθεότόυσας αρχήό ς καταό  τις εργαό σιμες
ήμεόρες και ωό ρες.»

10 Όταν δεν  μπόρειό  να  πρόσφερθειό  ελευό θερή,  πλήό ρής,  αό μεσή  και  δωρεαό ν  ήλεκτρόνικήό  πρόό σβασή  σε
όρισμεόνα εόγγραφα τής συό μβασής, διόό τι ή αναθεότόυσα αρχήό  πρότιόθεται να εφαρμόό σει τήν παρ. 2 τόυ
αό ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφεόρόνται, στό παρόό ν αό ρθρό τής διακήό ρυξής, τα μεότρα πρόστασιόας
τόυ εμπιστευτικόυό  χαρακτήό ρα των πλήρόφόριωό ν, τα όπόιόα απαιτόυό νται, και τόν τρόό πό με τόν όπόιόό
ειόναι δυνατήό  ή πρόό σβασή στα σχετικαό  εόγγραφα.  Ενδεικτικαό , λ.χ., ή αναθεότόυσα αρχήό  θα μπόρόυό σε να
αναφεόρει όό τι: “Ο όικόνόμικόό ς φόρεόας αναλαμβαό νει τήν υπόχρεόωσή να τήρήό σει εμπιστευτικαό  και να μή
γνωστόπόιήό σει  σε  τριότόυς  (συμπεριλαμβανόμεόνων  των  εκπρόσωό πων  τόυ  ελλήνικόυό  και  διεθνόυό ς
Τυό πόυ),  χωριός  τήν  πρόήγόυό μενή  εόγγραφή  συγκαταό θεσή  τής  Αναθεότόυσας  Αρχήό ς,  τα  ανωτεόρω
εόγγραφα ήό  πλήρόφόριόες πόυ πρόκυό πτόυν απόό  αυταό . Οι όικόνόμικόιό φόρειός διασφαλιόζόυν τήν τήό ρήσή
των  απαιτήό σεων  αυτωό ν  απόό  τό  πρόσωπικόό  τόυς,  τόυς  υπεργόλαό βόυς  τόυς  και  καό θε  αό λλό  τριότό
πρόό σωπό πόυ χρήσιμόπόιόυό ν καταό  τήν αναό θεσή ήό  εκτεόλεσή τής συό μβασής. Για τόν σκόπόό  αυτόό , καταό
τήν παραλαβήό  των εγγραό φων τής συό μβασής, υπόβαό λλει υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν
όπόιόα δήλωό νει τα ανωτεόρω”.

11  Συμπλήρωό νεται απόό  τήν Αναθεότόυσα Αρχήό  με σαφήό νεια συγκεκριμεόνή ήμερόμήνιόα ( “εγκαιόρως, ήό τόι
ως τήν... ), πρός απόφυγήό  όιασδήό πότε συό γχυσής και αμφιβόλιόας.

12   Συμπλήρωό νεται ή τεόταρτή ήμεόρα πριν απόό  τή λήό ξή τής πρόθεσμιόας τόυ αό ρθρόυ 14 τής παρόυό σας.Σε 





περιόπτωσή πόυ ή ήμεόρα αυτήό  ειόναι αργιόα, τιόθεται ή πρόήγόυό μενή αυτήό ς εργαό σιμή ήμεόρα. Πρβλ και 
αό ρθρό 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β').

13  Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
14   Σε περιόπτωσή εφαρμόγήό ς τής διαδικασιόας τόυ αό ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016 

“Ελευό θερή συμπλήό ρωσή τιμόλόγιόόυ”, όι αναθεότόυσες αρχεός περιλαμβαό νόυν στήν εν λόόγω περιόπτωσή  
(στ) αναφόραό  για τήν υπόβόλήό  τόυ σχετικόυό  τιμόλόγιόόυ.

15  Επισήμαιόνεται όό τι αν ή αναθεότόυσα αρχήό  θεωρήό σει όό τι πρόσφόρεός φαιόνόνται ασυνήό θιστα χαμήλεός,
απαιτειό  απόό  τόυς  όικόνόμικόυό ς  φόρειός  να  εξήγήό σόυν  τήν τιμήό  ήό  τό κόό στός  πόυ πρότειόνόυν  στήν
πρόσφόραό  τόυς,  εντόό ς  απόκλειστικήό ς  πρόθεσμιόας,  καταό  ανωό τατό  όό ριό  δεόκα  ήμερωό ν  απόό  τήν
κόινόπόιόήσή τής σχετικήό ς πρόό σκλήσής. Στήν περιόπτωσή αυτήό  εφαρμόό ζόνται τα αό ρθρα 88 και 89 τόυ
ν. 4412/2016.

16  Η εν λόόγω πρόθεσμιόα καθόριόζεται στα εόγγραφα τής συό μβασής και δεν μπόρειό να ειόναι μικρόό τερή των
δεόκα (10) όυό τε μεγαλυό τερή των ειόκόσι (20) ήμερωό ν απόό  τήν κόινόπόιόήσή τής πρόό σκλήσής υπόβόλήό ς
των δικαιόλόγήτικωό ν τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ.

17 Πρβλ.  αό ρθρό 103 παρ.  1 τόυ ν.  4412/2016,  όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ.  19 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171). 

18 Με τήν επιφυό λαξή των παρ. 7 και 8 τόυ αό ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λήό ψή επανόρθωτικωό ν μεόσων ).
19 Επισήμαιόνεται  όό τι,  για  τις  συμβαό σεις  καό τω  των  όριόων,  στις  όπόιόες  αφόραό  τό  παρόό ν  τευό χός,  τα

δικαιόλόγήτικαό  τόυ  αό ρθρόυ  80  τόυ  ν.  4412/2016  υπόβαό λλόνται  επικαιρόπόιήμεόνα  απόό  τόν
πρόσωρινόό  αναό δόχό, εόπειτα απόό  σχετικήό  πρόό σκλήσή τής αναθεότόυσας αρχήό ς,  μόό νό στήν περιόπτωσή
τόυ πρόσυμβατικόυό  ελεόγχόυ (πρβ. αό ρθρό 105 παρ. 3 περ. γ' τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε
απόό  τήν περ. 26 τόυ αό ρθρόυ 107 τόυ ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφόρετικήό  περιόπτωσή, απαλειόφεται
τό πρωό τό εδαό φιό τόυ αό ρθρόυ 4.2 περ. ε). 

20 Η  απόό φασή  κατακυό ρωσής κόινόπόιειόται  στόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό:  1)  στήν  περιόπτωσή  υπόβόλήό ς
επικαιρόπόιήμεόνων δικαιόλόγήτικωό ν, μεταό  τόν εόλεγχό αυτωό ν καταό  τό αό ρθρό 4.2 ε' πρωό τό εδαό φιό, και
2) στήν περιόπτωσή πόυ δεν απαιτειόται ή υπόβόλήό  αυτωό ν,  μεταό  τήν όλόκλήό ρωσή τόυ ελεόγχόυ των
δικαιόλόγήτικωό ν τόυ πρόσωρινόυό  αναδόόχόυ καταό  τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 α' εόως δ' τής παρόυό σας.

21 Πρβλ. παρ. 7 τόυ αό ρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και αό ρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017. 
22  Πρβλ. αό ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
23  Πρβλ. αό ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
24  Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 1 εόως 3 τόυ ν. 4412/2016.
25  Πρβλ.  αό ρθρό  80  παρ.  10  ν.  4412/2016,  όό πως  τρόπόπόιόήθήκε  με  τό  αό ρθρό  107  περ.  14  τόυ  ν.

4497/2017 (Α 171). 
26 Τιόθεται μόό νό εφόό σόν πρόό κειται για συγχρήματόδότόυό μενό εόργό απόό  πόό ρόυς τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής.
27 Τιόθεται μόό νό εφόό σόν επιλεγειό ή διενεόργεια κλήό ρωσής για τή συγκρόό τήσή συλλόγικωό ν όργαό νων.
28 Απόό  1-1-2017 τιόθεται σε ισχυό  τό π.δ 80/2016 (Α'  145),  τό όπόιόό με τό αό ρθρό 13 καταργειό  τό π.δ

113/2010.
29 Τιόθεται μόό νό όό ταν εκ τόυ συμβατικόυό  πόσόυό  (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριός ΦΠΑ), πρόκυό πτει υπόχρεόωσή

όνόμαστικόπόπιόήσής των μετόχωό ν των Α.Ε.
30 Νόό μόι, ΠΔ και υπόυργικεός απόφαό σεις πόυ εκδιόδόνται μεταό  τήν εόναρξή τής διαδικασιόας συό ναψής τής

συό μβασής συό μφωνα με τό αό ρθρό 120 τόυ ν.  4412/2016,   δεν απότελόυό ν  μεόρός τόυ εφαρμόστεόόυ
θεσμικόυό  πλαισιόόυ τής.

31 Όταν  πρόό κειται  για  συγχρήματόδότόυό μενό  απόό  τήν  Ε.Ε.  εόργό,  τόυό τό  να  αναγραό φεται  στή
Διακήό ρυξή και ειδικόό τερα να αναγραό φεται ό τιότλός τής Πραό ξής και τόυ Επιχειρήσιακόυό  Πρόγραό μματός
στό  πλαιόσιό  τόυ  όπόιόόυ  ειόναι  ενταγμεόνό  τό  δήμόπρατόυό μενό  εόργό,  καθωό ς  και  τα  πόσόσταό
συγχρήματόδόό τήσής τής δαπαό νής τόυ εόργόυ απόό  εθνικόυό ς και ενωσιακόυό ς πόό ρόυς (με αναφόραό  στό
διαρθρωτικόό  ταμειόό).  Επιόσής,  ή  σχετικήό  συμπλήό ρωσή ακόλόυθειό  τή  διακριτήό  όρόλόγιόα  Συλλόγικεός
Απόφαό σεις  (  ΣΑ  )  εόργων   ήό  ΚΑΕ,  αναό λόγα  τήν  πήγήό  χρήματόδόό τήσής  (ΠΔΕ  ήό  Τακτικόό ς
πρόυϋ πόλόγισμόό ς). Για τό ζήό τήμα τής  αναό λήψής δαπανωό ν δήμόσιόων επενδυό σεων,  βλ. και αό ρθρό 5 τόυ
π.δ. 80/2016.

32 Οι κρατήό σεις πρόσαρμόό ζόνται αναό λόγα με τόν φόρεόα εκτεόλεσής τόυ εόργόυ.





33  Ή/και ή Επιτρόπήό  Διαγωνισμόυό ,  καταό  περιόπτωσή (πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.
117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.).

34   Πρβλ. όμόιόως πρόήγόυό μενή υπόσήμειόωσή.
35  Συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναό λήψή υπόχρεωό σεων απόό  τόυς διαταό κτες” ( Α΄

145 ): “Οι διακήρυό ξεις, όι απόφαό σεις αναό θεσής και όι συμβαό σεις πόυ συναό πτόνται για λόγαριασμόό  των
φόρεόων Γενικήό ς Κυβεόρνήσής αναφεόρόυν απαραιότήτα τόν αριθμόό  και τή χρόνόλόγιόα τής απόό φασής
αναό λήψής υπόχρεόωσής, τόν αριθμόό  καταχωό ρισήό ς τής στα λόγιστικαό  βιβλιόα τόυ όικειόόυ φόρεόα, καθωό ς
και  τόν  αριθμόό  τής  απόό φασής  εόγκρισής  τής  πόλυετόυό ς  αναό λήψής  σε  περιόπτωσή  πόυ  ή  δαπαό νή
εκτειόνεται σε περισσόό τερα τόυ ενόό ς όικόνόμικαό  εότή.". Επιόσής, συό μφωνα με τό αό ρθρό 12 παρ. 2 γ) τόυ
ιόδιόυ π.δ : “Διακήρυό ξεις, όό πόυ απαιτειόται, και απόφαό σεις αναό θεσής πόυ εκδιόδόνται και συμβαό σεις πόυ
συναό πτόνται απόό  φόρειός τής Γενικήό ς Κυβεόρνήσής ειόναι αό κυρες, εφόό σόν δεν εόχει πρόήγήθειό  αυτωό ν ή
εόκδόσή τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεόωσής τόυ αό ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ παρόό ντός.  "Πρβλ. και αό ρθρό 5
τόυ ως αό νω διαταό γματός “Αναό λήψή δαπανωό ν δήμόσιόων επενδυό σεων”.

36  Σε περιόπτωσή πόυ περιλαμβαό νόνται τυχόό ν δικαιωό ματα πρόαιόρεσής, διαμόρφωό νεται αναλόόγως ή 
εκτιμωό μενή αξιόα τής συό μβασής (πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής) και τό παρόό ν αό ρθρό (πρβ. αό ρθρα 6 
παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).

37 Τό πόσόό  των απρόό βλεπτων δαπανωό ν επαναυϋ πόλόγιόζεται καταό  τήν υπόγραφήό  τής συό μβασής, αναό λόγα
με τήν πρόσφερθειόσα εόκπτωσή, ωό στε να διατήρειόται ή εν λόόγω πόσόστιαιόα αναλόγιόα τόυ 9% επιό τής
δαπαό νής εργασιωό ν με ΓΕ&ΟΕ, συό μφωνα με τήν παραό γραφό 3 τόυ αό ρθρόυ 156 ν. 4412/2016. 

38 Πρβλ. αό ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
39 Μπόρειό  ή εόναρξή τής πρόθεσμιόας να όριόζεται διαφόρετικαό ,  αν λόόγόυ χαό ρή δεν πρόβλεόπεται ή αό μεσή

εόναρξή των εργασιωό ν (αό ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
40 Με τήν επιφυό λαξή τής επόό μενής υπόσήμειόωσής.
41  Οι  αναθεότόυσες  αρχεός  μπόρειό  να  επιτρεόπόυν  τήν  υπόβόλήό  εναλλακτικωό ν  πρόσφόρωό ν  και  στήν

περιόπτωσή αυτήό  πρόσαρμόό ζεται αντιστόιόχως τό 13.4. ( πρβλ αό ρθρό 57  τόυ ν. 4412/2016 ).
42  Τό πόσόστόό  τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς δεν μπόρειό  να υπερβαιόνει τό 2% τής εκτιμωό μενής αξιόας τής

συό μβασής, χωριός τό Φ.Π.Α., με αναό λόγή στρόγγυλόπόιόήσή (αό ρθρό 72 παρ. 1 περ. α εδαό φιό πρωό τό τόυ
ν. 4412/2016).

43 Πρβ. αό ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε  με τήν περ. 4 τόυ αό ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171).

44 Εφόό σόν συντρεόχει  περιόπτωσή, καταό  τό αό ρθρό 149 τόυ ν.  4412/2016,  όπόό τε μνήμόνευό όνται και όι
απαραιότήτες λεπτόμεόρειες. 

45 Συμπλήρωό νεται αν πρόβλεόπεται ήό  όόχι ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς.  Συό μφωνα με τήν παραό γραφό 10 εδ.
α  τόυ  αό ρθρόυ  25  τόυ  ν.  3614/2007  (όό πως  πρόστεόθήκε  με  τήν  παρ.  3  τόυ  αό ρθρόυ  242  τόυ  ν.
4072/2012),  στις  περιπτωό σεις  συγχρήματόδότόυό μενων  δήμόό σιων  εόργων  στις  διακήρυό ξεις
υπόχρεωτικαό  περιλαμβαό νεται δυνατόό τήτα χόρήό γήσής πρόκαταβόλήό ς. Η υπόχρεόωσή αυτήό  εξακόλόυθειό
να ισχυό ει και για τα πρόγραό μματα τής περιόό δόυ 2014-2020 δυναό μει τής παρ. 15 τόυ αό ρθρόυ 59 τόυ ν.
4314/2014.

46 Εφόό σόν  πρόβλεόπεται  πρόκαταβόλήό  συμπλήρωό νόνται  όι  όό ρόι  για  τήν  εγγυήτικήό  επιστόλήό
πρόκαταβόλήό ς. Επισήμαιόνεται  όό τι  ή  εγγυό ήσή καλήό ς  εκτεόλεσής  καλυό πτει  και  τήν παρόχήό  ισόό πόσής
πρόκαταβόλήό ς  πρός τόν αναό δόχό,  χωριός  να απαιτειόται  ή καταό θεσή εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς.  Στήν
περιόπτωσή  πόυ  με  τήν  παρόυό σα  όριόζεται   μεγαλυό τερό  υό ψός  πρόκαταβόλήό ς  (πχ  15%),  αυτήό
λαμβαό νεται με τήν καταό θεσή απόό  τόν αναό δόχό εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς πόυ θα καλυό πτει τή διαφόραό
μεταξυό  τόυ πόσόυό  τής εγγυό ήσής καλήό ς εκτεόλεσής και τόυ πόσόυό  τής καταβαλλόό μενής πρόκαταβόλήό ς
(παρ. 1 δ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016).

47  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να ζήτόυό ν απόό  τόυς πρόσφεόρόντες να παραό σχόυν «Εγγυό ήσή καλήό ς
λειτόυργιόας»  για  τήν  απόκαταό στασή  των  ελαττωμαό των  πόυ  ανακυό πτόυν  ήό  των  ζήμιωό ν  πόυ
πρόκαλόυό νται απόό  δυσλειτόυργιόα των εόργων καταό  τήν περιόόδό εγγυό ήσής καλήό ς λειτόυργιόας, εφόό σόν
πρόβλεόπεται στα εόγγραφα τής συό μβασής. Τό υό ψός τής εγγυό ήσής καλήό ς λειτόυργιόας συμπλήρωό νεται σε
συγκεκριμεόνό  χρήματικόό  πόσόό .   Οι  εγγυήτικεός  επιστόλεός  καλήό ς  λειτόυργιόας  περιλαμβαό νόυν  κατ’
ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας και επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό  και τόν
τιότλό τής σχετικήό ς συό μβασής.





48 Τα γραμμαό τια συό στασής χρήματικήό ς παρακαταθήό κής τόυ Ταμειόόυ Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων, για
τήν παρόχήό  εγγυήό σεων συμμετόχήό ς και καλήό ς εκτεόλεσής (εγγυόδότικήό  παρακαταθήό κή) συστήό νόνται
συό μφωνα με τήν ειδικήό  νόμόθεσιόα πόυ  διεόπει αυτόό  και ειδικόό τερα βαό σει τόυ αό ρθρόυ 4 τόυ π.δ τής 30
Δεκεμβριόόυ  1926/3  Ιανόυαριόόυ  1927  (“Περιό  συσταό σεως  και  απόδόό σεως  παρακαταθήκωό ν  και
καταθεόσεων παραό  τω Ταμειόω Παρακαταθήκωό ν και Δανειόων”). Πρβλ. Τό με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017
εόγγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

49 Πρβλ. και τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυό σας, ως πρός τις εγγυήό σεις συμμετόχήό ς.
50  Η πρόθεσμιόα παραλαβήό ς των πρόσφόρωό ν καθόριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 27 τόυ ν. 4412/2016 .
51 Πρότειόνεται  όι  αναθεότόυσες  αρχεός  να  όριόζόυν  τήν  ήμερόμήνιόα  ήλεκτρόνικήό ς  απόσφραό γισής  των

πρόσφόρωό ν  μεταό  τήν  παρεόλευσή  τριωό ν  εργασιόμων  ήμερωό ν  απόό  τήν  καταλήκτικήό  ήμερόμήνιόα
υπόβόλήό ς  των  πρόσφόρωό ν,  πρόκειμεόνόυ  να  εόχει  πρόσκόμιστειό  απόό  τόυς  συμμετεόχόντες  και  ή
πρωτόό τυπή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 3.5. περ. β τής παρόυό σας.

52 Οριόζεται ό χρόό νός απόό  τήν Αναθεότόυσα Αρχήό  κατ΄ εκτιόμήσή των ιδιαιτερότήό των τής διαδικασιόας. Για
τόν καθόρισμόό  τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.

53  Πρβ. υπόσήμειόωσή για πρόκήό ρυξή συό μβασής στό αό ρθρό 2.1 τής παρόυό σας.
54 Συό μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αό ρθρόυ 377 καθωό ς και τις παρ. 11 και 12

αό ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθειό ή υπόχρεόωσή δήμόσιόευσής πρόκήό ρυξής συό μφωνα με τις παρ. 7
και  8  αό ρθρόυ  15  ν.  3669/2008  μεόχρι  τήν   31/12/2017  σε  δυό ό  ήμερήό σιες  εφήμεριόδες  και  στόν
περιφερειακόό  και τόπικόό  τυό πό μεόχρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενόό τήτα Δ τής εγκυκλιόόυ με αριθ. Ε.
16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).

55 Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεότόυσες αρχεός δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν
συγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ. 

56  Κατ’ αντιστόιχιόα με τα όυσιωό δή χαρακτήριστικαό  τόυ εόργόυ συό μφωνα με τό αό ρθρό 11 τής παρόυό σας
(αναφεόρεται ή κατήγόριόα ήό  όι κατήγόριόες στις όπόιόες εμπιόπτει τό εόργό συό μφωνα με τό αό ρθρό 100 τόυ
ν. 3669/2008 και τόυς ειδικόό τερόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).

57  Πρβλ περ. ε παρ. 1 αό ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
58 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.

4497/2017. Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεότόυσες αρχεός πρεόπει να πρόσαρμόό ζόυν τό σχετικόό  πεδιόό τόυ
Μεόρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ και ειδικόό τερα, αντιό  τής αναφόραό ς σε  “τελεσιόδική καταδικαστικήό  απόό φασή”,
δεδόμεόνής  τής  ως αό νω  νόμόθετικήό ς  μεταβόλήό ς,  να  θεότόυν  τή φραό σή  “αμεταό κλήτή  καταδικαστικήό
απόό φασή”, ή  δε  σχετικήό  δήό λωσή  τόυ  όικόνόμικόυό  φόρεόα  στό  ΤΕΥΔ  αφόραό  μόό νό  σε  αμεταό κλήτες
καταδικαστικεός απόφαό σεις.

59 Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 τελευταιόα δυό ό εδαό φια τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκαν με τό αό ρθρό
107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
60 Πρβ. αό ρθρό 73 παρ. 2 περιόπτωσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόιόα πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 39 τόυ ν.
4488/2017.

61  Επισήμαιόνεται όό τι ή εν λόόγω πρόό βλεψή για παρεόκκλισή απόό  τόν υπόχρεωτικόό  απόκλεισμόό   απότελειό
δυνατόό τήτα τής αναθεότόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περιόπτωσή πόυ
δεν επιθυμειό  να πρόβλεόψει τή σχετικήό  δυνατόό τήτα, ή αναθεότόυσα αρχήό  διαγραό φει τήν  παραό γραφό
αυτήό .

62 Επισήμαιόνεται όό τι  ή εν λόόγω πρόό βλεψή για παρεόκκλισή απόό  τόν υπόχρεωτικόό  απόκλεισμόό   απότελειό
δυνατόό τήτα τής αναθεότόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε περιόπτωσή πόυ
δεν επιθυμειό  να πρόβλεόψει τή σχετικήό  δυνατόό τήτα, ή αναθεότόυσα αρχήό  διαγραό φει τήν παραό γραφό
αυτήό .

63  Οι λόόγόι τής παραγραό φόυ 22.Α.4. απότελόυό ν δυνήτικόυό ς λόόγόυς απόκλεισμόυό  συό μφωνα με τό αό ρθρό
73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό  συνεόπεια, ή αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται να επιλεόξει εόναν, περισσόό τερόυς,
όό λόυς  ήό  ενδεχόμεόνως  και  κανεόναν  απόό  τόυς  λόόγόυς  απόκλεισμόυό  συνεκτιμωό ντας  τα  ιδιαιότερα
χαρακτήριστικαό  τής υπόό  αναό θεσή συό μβασής (εκτιμωό μενή αξιόα αυτήό ς,  ειδικεός  περισταό σεις κλπ),  με
σχετικήό  πρόό βλεψή στό παρόό ν σήμειόό τής διακήό ρυξής. 

64  Σήμειωό νεται όό τι ό ανωτεόρω εθνικόό ς λόόγός απόκλεισμόυό  τιόθεται στή διακήό ρυξή μόό νό για συμβαό σεις
εόργων πρόυϋ πόλόγισμόυό  εκτιμωό μενής αξιόας ανωό τερής τόυ 1.000.000,00 ευρωό   και στήν περιόπτωσή





αυτήό  συμπλήρωό νεται στό Μεόρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ 
65  Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόιόα πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν. 4497/2017. 
66  Υπενθυμιόζεται όό τι  αναφόραό  στήν παραό γραφό 22.Α.4 θα γιόνει μόό νό στήν περιόπτωσή πόυ ή 

Αναθεότόυσα Αρχήό  επιλεόξει καό πόιόν απόό  τόυς δυνήτικόυό ς λόόγόυς απόκλεισμόυό .
67  Επισήμαιόνεται όό τι όό λα τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς,  πλήν τής καταλλήλόό τήτας για τήν αό σκήσή

επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόό  με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016), ειόναι
πρόαιρετικαό  για  τήν  αναθεότόυσα  αρχήό  και  πρεόπει  να  σχετιόζόνται  και  να  ειόναι  αναό λόγα  με  τό
αντικειόμενό  τής  συό μβασής  (αό ρθρό  75  παρ.  1  τόυ  ν.  4412/2016).  Σε  καό θε  περιόπτωσή,  πρεόπει  να
διαμόρφωό νόνται  καταό  τρόό πό,  ωό στε  να  μήν  περιόριόζεται  δυσαναό λόγα  ή  συμμετόχήό  των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωό ν φόρεόων στόυς διαγωνισμόυό ς. Καταό  τό σταό διό τόυ πρόσδιόρισμόυό  των
κριτήριόων καταλλήλόό τήτας των υπόψήφιόων, ειόναι αναγκαιόό να τήρόυό νται απόό  τις αναθεότόυσες αρχεός,
όι  θεμελιωό δεις  ενωσιακεός  αρχεός,  ιδιόως  ή  αρχήό  τής  ιόσής  μεταχειόρισής  των  συμμετεχόό ντων,  τής
απόφυγήό ς  των  διακριόσεων,  τής  διαφαό νειας  και  τής  αναό πτυξής  τόυ  ελευό θερόυ  ανταγωνισμόυό .  Τα
κριτήό ρια  επιλόγήό ς  τόυ  αό ρθρόυ  22.Β  –  22.Ε  εξεταό ζόνται  καταό  τή  διαδικασιόα  ελεόγχόυ  τής
καταλλήλόό τήτας τόυ πρόσφεόρόντός να εκτελεόσει τή συό μβασή (κριτήό ρια “on/off”). 

68  Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεότόυσες αρχεός δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν συγκεκριμεόνες ταό ξεις/ πτυχιόα τόυ
ΜΕΕΠ. Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όό πως ισχυό όυν δυναό μει τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' εόως δ' τόυ
ν. 4472/2017, σε συνδυασμόό  με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. και αό ρθρό 80 παρ. 1
τόυ ν. 3669/2008, όό πως αντικατασταό θήκε με τό αό ρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν. 4472/2017).

69  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να επιβαό λλόυν απαιτήό σεις πόυ να διασφαλιόζόυν όό τι όι όικόνόμικόιό
φόρειός  διαθεότόυν  τήν  αναγκαιόα  όικόνόμικήό  και  χρήματόδότικήό  ικανόό τήτα  για  τήν  εκτεόλεσή  τής
συό μβασής.  Όλες όι  απαιτήό σεις  πρεόπει  να σχετιόζόνται  και  να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016) . Οι εν λόόγω
απαιτήό σεις  καθόριόζόνται  περιγραφικαό  στό παρόό ν  σήμειόό,  χωριός  παραπόμπήό  σε  ταό ξεις/πτυχιόα  τόυ
ΜΕΕΠ. Σε καό θε περιόπτωσή και μεόχρι τήν καταό ργήσή των αό ρθρων 80 εόως 110 τόυ ν. 3669/2008 και
τήν εόναρξή ισχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαιόνεται όό τι, εφόό σόν ή
αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόξει τήν παραπόμπήό  σε ταό ξεις/πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρισμόό  των
απαιτήό σεων  για  τις  εγγεγραμμεόνες  στό  ΜΕΕΠ  εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις,  πρεόπει  να  περιγραό ψει
αναλυτικαό  τις αντιόστόιχες απαιτήό σεις και για τις αλλόδαπεός εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις.

70  Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να επιβαό λλόυν απαιτήό σεις πόυ να διασφαλιόζόυν όό τι όι όικόνόμικόιό
φόρειός  διαθεότόυν  τήν  αναγκαιόα  τεχνικήό  και  επαγγελματικήό  ικανόό τήτα  για  τήν  εκτεόλεσή  τής
συό μβασής.  Όλες όι  απαιτήό σεις  πρεόπει  να σχετιόζόνται  και  να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016) . Οι εν λόόγω
απαιτήό σεις  καταρχαό ς  καθόριόζόνται  περιγραφικαό  στό  παρόό ν  σήμειόό,  χωριός  παραπόμπήό  σε
ταό ξεις/πτυχιόα  τόυ  ΜΕΕΠ  ήό  βαθμιόδες/κατήγόριόες  τόυ  ΜΕΚ.  Σε  καό θε  περιόπτωσή  και  μεόχρι  τήν
καταό ργήσή των αό ρθρων 80 εόως 110 τόυ ν. 3669/2008 και τήν εόναρξή ισχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ 118
παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επισήμαιόνεται όό τι,  εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  επιλεόξει τήν παραπόμπήό  σε
ταό ξεις/πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ ήό  βαθμιόδες/κατήγόριόες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν καθόρισμόό  των απαιτήό σεων
για τις εγγεγραμμεόνες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις (πχ. στελεόχωσή), πρεόπει να περιγραό ψει
αναλυτικαό  τις αντιόστόιχες απαιτήό σεις και για τις αλλόδαπεός εργόλήπτικεός επιχειρήό σεις. 

71 Πρόαιρετικήό  επιλόγήό :  Η  παρ.  22.Ε  τιόθεται  καταό  διακριτικήό  ευχεόρεια  τής  αναθεότόυσας  αρχήό ς  και
συμπλήρωό νεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι όό λες όι απαιτήό σεις
πρεόπει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

72  Τό εδαό φιό αυτόό  πρόστιόθεται καταό  τήν κριόσή τής αναθεότόυσας αρχήό ς συό μφωνα με τό αό ρθρό 78 παρ. 1
τόυ ν. 4412/2016, αό λλως διαγραό φεται.

73  Πρόαιρετικήό  επιλόγήό . Συό μφωνα  με  τό  αό ρθρό  78  παρ.  2  τόυ  ν.  4412/2016,  στήν  περιόπτωσή
συμβαό σεων εόργων όι αναθεότόυσες αρχεός  μπόρόυό ν  να απαιτόυό ν  τήν εκτεόλεσή όρισμεόνων κριόσιμων
καθήκόό ντων  απευθειόας  απόό  τόν  ιόδιό  τόν  πρόσφεόρόντα  (  πρόαιρετικήό  σήμειόωσή  τόυ  ανωτεόρω
εδαφιόόυ).

74 Ως  πρός  τόν  τρόό πό  υπόβόλήό ς  των  απόδεικτικωό ν  μεόσων  τόυ  παρόό ντός  αό ρθρόυ,  τα  όπόιόα  εόχόυν
συνταχθειό/  παραχθειό  απόό  τόυς ιόδιόυς τόυς όικόνόμικόυό ς  φόρειός  πρβλ.  αό ρθρό 8 παρ. 3 τής με.  αρ.





117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
75  Επισήμαιόνεται όό τι  ή ανωτεόρω δυνατόό τήτα εναπόό κειται στή διακριτικήό  ευχεόρεια τόυ όικόνόμικόυό

φόρεόα.  Εξακόλόυθειό  να  υφιόσταται  ή  δυνατόό τήτα  να  υπόγραό φεται  τό  ΤΕΥΔ  απόό  τό  συό νόλό  των
φυσικωό ν  πρόσωό πων πόυ αναφεόρόνται  στα  τελευταιόα  δυό ό  εδαό φια  τόυ αό ρθρόυ  73 παρ.  1  τόυ   ν.
4412/2016, όό πως τρόπόπόιήό θήκαν με τό αό ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.

76  Πρβλ. αό ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόιόό πρόστεόθήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017.
77  Η υπόχρεωτικήό  αντικαταό στασή τόυ τριότόυ, ως πρός τήν παρ. 4, εναπόό κειται στή διακριτικήό  ευχεόρεια

τής αναθεότόυσας αρχήό ς, εφόό σόν δε δεν τήν επιθυμειό, απαλειόφεται ή αναφόραό  στήν παρ. 4 στό παρόό ν
σήμειόό. Πρβλ. αό ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ  ν, 4412/2016.

78  Εφισταό ται  ή  πρόσόχήό  των  αναθετόυσωό ν  αρχωό ν  στό  όό τι  πρεόπει  να  ζήτειόται  ή  πρόσκόό μισή
δικαιόλόγήτικωό ν πρός απόό δειξή μόό νό των λόόγων απόκλεισμόυό  και των κριτήριόων επιλόγήό ς πόυ εόχόυν
τεθειό  στήν παρόυό σα διακήό ρυξή. Επισήμαιόνεται, περαιτεόρω, όό τι, ή αναθεότόυσα αρχήό  δυό ναται, καταό  τό
αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτειό απόό  πρόσφεόρόντες, σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό  σήμειόό καταό  τή
διαό ρκεια τής διαδικασιόας, να υπόβαό λλόυν όό λα ήό  όρισμεόνα δικαιόλόγήτικαό , όό ταν αυτόό  απαιτειόται για
τήν όρθήό  διεξαγωγήό  τής διαδικασιόας.

79  Συό μφωνα με τό αό ρθρό 73 παρ. 2 τελευταιόό εδαό φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικόό ς φόρεόας ειόναι
Έλλήνας πόλιότής ήό  εόχει  τήν εγκαταό στασήό  τόυ στήν Ελλαό δα,  όι  υπόχρεωό σεις τόυ πόυ αφόρόυό ν  τις
εισφόρεός κόινωνικήό ς ασφαό λισής καλυό πτόυν τόό σό τήν κυό ρια όό σό και τήν επικόυρικήό  ασφαό λισή." 

80  Λαμβανόμεόνόυ υπόό ψή τόυ συό ντόμόυ, σε πόλλεός περιπτωό σεις,  χρόό νόυ ισχυό ός των πιστόπόιήτικωό ν
φόρόλόγικήό ς ενήμερόό τήτας, όι όικόνόμικόιό  φόρειός μεριμνόυό ν να απόκτόυό ς εγκαιόρως πιστόπόιήτικαό
πόυ να καλυό πτόυν και τόν χρόό νό υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό
αό ρθρό  104  τόυ  ν.  4412/2016,  πρόκειμεόνόυ  να  τα  υπόβαό λόυν,  εφόό σόν  αναδειχθόυό ν  πρόσωρινόιό
αναό δόχόι.  Τα  εν  λόόγω  πιστόπόιήτικαό  υπόβαό λλόνται  μαζιό  με  τα  υπόό λόιπα  απόδεικτικαό  μεόσα  τόυ
αό ρθρόυ  23  απόό  τόν  πρόσωρινόό  αναό δόχό  μεόσω  τής  λειτόυργικόό τήτας  τής  «Επικόινωνιόας»  τόυ
υπόσυστήό ματός.

81  Οι  υπευό θυνες  δήλωό σεις  τόυ  παρόό ντός  τευό χόυς  φεόρόυν  εγκεκριμεόνή  πρόήγμεόνή  ήλεκτρόνικήό
υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  πόυ υπόστήριόζεται απόό  εγκεκριμεόνό πιστόπόιήτικόό
(Πρβλ. αό ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.)

82  Πρβλ. όμόιόως  ως αό νω υπόσήμειόωσή για τα πιστόπόιήτικαό  φόρόλόγικήό ς ενήμερόό τήτας
83  Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τήν επιλεόξει ως λόόγό απόκλεισμόυό .
84  Με εκτυό πωσή τής καρτεόλας “Στόιχειόα Μήτρωό όυ/ Επιχειόρήσής”, όό πως αυταό  εμφανιόζόνται στό taxisnet.
85  Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τις επιλεόξει, όό λες ήό  καό πόια/ες εξ αυτωό ν, ως λόόγόυς απόκλεισμόυό .
86  Επισήμαιόνεται  όό τι  ή  αναθεότόυσα  αρχήό ,  εφόό σόν  μπόρεόσει  να  απόδειόξει,  με  καταό λλήλα  μεόσα,  όό τι

συντρεόχει  καό πόια  απόό  τις  περιπτωό σεις  αυτεός,  απόκλειόει  όπόιόνδήό πότε  όικόνόμικόό  φόρεόα  απόό  τή
συμμετόχήό  στή διαδικασιόα συό ναψής τής δήμόό σιας συό μβασής. 

87 Εφόό σόν ή αναθεότόυσα αρχήό  τήν επιλεόξει ως λόόγό απόκλεισμόυό .
88 Η  υπόχρεόωσή  πρόσκόό μισής  δικαιόλόγήτικωό ν  όνόμαστικόπόιόήσής  μετόχωό ν,  εφόό σόν  πρόό κειται  για

συμβαό σεις εκτιμωό μενής αξιόας αό νω τόυ 1.000.000,00 ευρωό , αφόραό  μόό νό στις ανωό νυμες εταιρειόες πόυ
λαμβαό νόυν  μεόρός  στό  διαγωνισμόό ,  ειότε  πρόό κειται  για  μεμόνωμεόνόυς  υπόψήό φιόυς,  ειότε  για  μεόλή
ενωό σεων Εξαιρόυό νται τής υπόχρεόωσής αυτήό ς όι εταιρειόες πόυ ειόναι εισήγμεόνες στό Χρήματιστήό ριό τής
χωό ρας εγκαταό στασήό ς τόυς και υπόβαό λλόυν περιό τόυό τόυ υπευό θυνή δήό λωσή τόυ νόμιόμόυ εκπρόσωό πόυ
τόυς.

89  Εφόό σόν συντρεόχει περιόπτωσή λόόγω τόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό  τής συό μβασής, πρεόπει να πρόβλεόπεται και ή
δυνατόό τήτα συμμετόχήό ς επιχειρήό σεων εγγεγραμμεόνων στα Νόμαρχιακαό  Μήτρωό α (βλεόπετε αό ρθρα 105
και 106 τόυ ν. 3669/2008). Στήν περιόπτωσή αυτήό  να τιόθεται ή αντιόστόιχή πρόό βλεψή.

90   Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όό πως ισχυό όυν δυναό μει τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' εόως δ' τόυ ν. 
4472/2017, σε συνδυασμόό  με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016

91   Πρβλ. όμόιόως πρόήγόυό μενή υπόσήμειόωσή
92 Εφόό σόν εόχει αναφερθειό σχετικήό  απαιότήσή στό αό ρθρό 22.Ε συμπλήρωό νεται αναλόόγως συό μφωνα με τό

αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
93  Συό μφωνα με τή διαό ταξή τόυ αό ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τή συμμετόχήό  σε διαγωνισμόυό ς





δήμόσιόων  εόργων  χόρήγειόται  σε  καό θε  εργόλήπτικήό  επιχειόρήσή  εγγεγραμμεόνή στό  Μ.Ε.ΕΠ.
«ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ»,  ή όπόιόα,  σε συνδυασμόό  με τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς πόυ εκδιόδεται απόό  τήν
υπήρεσιόα τήό ρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνισταό  «επιόσήμό καταό λόγό αναγνωρισμεόνων εργόλήπτωό ν»  [...] και
απαλλαό σσει  τις  εργόλήπτικεός  επιχειρήό σεις  απόό  τήν  υπόχρεόωσή  να  καταθεότόυν  τα  επιμεόρόυς
δικαιόλόγήτικαό  στόυς  διαγωνισμόυό ς.”  Επισήμαιόνεται όό τι, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 ( Τρόπόπόιήό σεις
τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρωό τό εδαό φιό τής περιόπτωσής 31 τής
παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 377 αντικαθιόσταται ως εξήό ς: «31) τόυ Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των
αό ρθρων 80 εόως 110, τα όπόιόα παραμεόνόυν σε ισχυό  μεόχρι τήν εόκδόσή τόυ πρόεδρικόυό  διαταό γματός τόυ
αό ρθρόυ 83, των παραγραό φων 4 και 5 τόυ αό ρθρόυ 20 και τής παραγραό φόυ 1 α τόυ αό ρθρόυ 176».

94 Στήν περιόπτωσή όό μως πόυ ή Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ δεν καλυό πτει τις εισφόρεός επικόυρικήό ς ασφαό λισής,
τα σχετικαό  δικαιόλόγήτικαό  υπόβαό λλόνται ξεχωρισταό .

95 Μόό νό στήν περιόπτωσή πόυ εόχει επιλεγειό απόό  τήν αναθεότόυσα αρχήό  ως λόόγός απόκλεισμόυό .
96  Επισήμαιόνεται  όό τι  ό  όικόνόμικόό ς  φόρεόας  παραό γει  απόό  τό  υπόσυό στήμα  τό  ήλεκτρόνικόό  αρχειόό

«εκτυπωό σεις» των Δικαιόλόγήτικωό ν Συμμετόχήό ς σε μόρφήό  αρχειόόυ Portable Document Format (PDF),
τό όπόιόό υπόγραό φεται με εγκεκριμεόνή πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό  υπόγραφήό  ήό  πρόήγμεόνή ήλεκτρόνικήό
υπόγραφήό  με  χρήό σή  εγκεκριμεόνων  πιστόπόιήτικωό ν  και  επισυναό πτεται  στόν  (υπό)φακεόλό  τής
πρόσφόραό ς «Δικαιόλόγήτικαό  Συμμετόχήό ς» (Πρβλ αό ρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.  117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α.)

97 Οι αναθεότόυσες αρχεός μπόρόυό ν να πρόβλεόπόυν στα εόγγραφα τής συό μβασής όό τι, κατόό πιν αιτήό ματός
τόυ υπεργόλαό βόυ και εφόό σόν ή φυό σή τής συό μβασής τό επιτρεόπει,  ή αναθεότόυσα αρχήό  καταβαό λλει
απευθειόας  στόν  υπεργόλαό βό  τήν  αμόιβήό  τόυ  για  τήν  εκτεόλεσή  πρόμήό θειας,  υπήρεσιόας  ήό  εόργόυ,
δυναό μει συό μβασής υπεργόλαβιόας με τόν αναό δόχό. Στήν περιόπτωσή αυτήό , στα εόγγραφα τής συό μβασής
καθόριόζόνται τα ειδικόό τερα μεότρα ήό  όι μήχανισμόιό  πόυ επιτρεόπόυν στόν κυό ριό αναό δόχό να εγειόρει
αντιρρήό σεις  ως  πρός  αδικαιόλόόγήτες  πλήρωμεός,  καθωό ς  και  όι  ρυθμιόσεις  πόυ  αφόρόυό ν  αυτόό ν  τόν
τρόό πό πλήρωμήό ς. Στήν περιόπτωσή αυτήό  δεν αιόρεται ή ευθυό νή τόυ κυό ριόυ αναδόόχόυ. Συμπλήρωό νεται
αναλόόγως. 

98 Εφόό σόν στή Διακήό ρυξή τιόθενται επιπλεόόν όό ρόι τεχνικήό ς ικανόό τήτας, αναφεόρεται ή σχετικήό  απόό φασή
τόυ Υπόυργόυό  Υπόδόμωό ν και Μεταφόρωό ν, όό πως απαιτειόται απόό  τό αό ρθρό 76 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016
ήό  ή αντιόστόιχή απόό φασή τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 για επιπλεόόν όό ρόυς τεχνικήό ς και
όικόνόμικήό ς ικανόό τήτας.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

                                                      & ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 –Β ΦΑΣΗ

Α.Μ.:  21/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες
βελτίωσης   και  συντήρησης  δημοτικών  υποδομών  (  πεζοδρόμια  ,  πεζόδρομοι  ,  δρόμοι,
πλατείες )  στις Τ.Κ. των Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής  :
Α. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ.
Α.1. Τ.Κ. Ζαιμίου : Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης (  από οικία Γεώργ.  Μηνά έως
τέρμα) . 
Α.2.  Τ.Κ.  Καλλιφωνίου  : Κατασκευή  πλακόστρωσης  πεζοδρομίου  δίπλα  στην  κεντρική
πλατεία  με  γυαλισμένες  πλάκες  τσιμέντου  πλευράς  άνω  των  40  εκατ.  ,  προμήθεια  και
τοποθέτηση δύο σκέπαστρων για στάσεις της αστικής και ελαιοχρωματισμός των υπαρχόντων.
Α.3. Τ.Κ. Δαφνοσπηλιά :Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στην είσοδο της
Τ.Κ.
Α.4.  Τ.Κ.  Παλιούρι  :Ηλεκτροφωτισμός  πλατείας  και  κατασκευή  εγκάρσιου  τεχνικού  από
σκυρόδεμα C12/15.
 ( απέναντι από οικία Σερ. Ζαράγκα ) .
Α.5. Τ.Κ. Απιδιά :Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ( από οικία
Φ. Δήμου –Η. Διαμαντή ) .
Α.6.  Τ.Κ. Μολόχα : Κατασκευή οδοστρώματος  από σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 (  από
οικία Γ. Ζυγούρη-Θ. Κεραμάρη ) .
Β. Δ.Ε. Ιτάμου.
Β.1. Τ.Κ. Αμπελικού :
Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης Φ63mm/16Atm ,από οικία Βασ. Νικολάου –
Γεωργ. Παναγιώτου .
Β.2. Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ:
Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης εντός του οικισμού , διαστ.30Χ50 εκατ..
Β.3.  Τ.Κ.  Ραχούλα  : Κατασκευή  τοιχίων  αντιστήριξης  από  σκυρόδεμα  C12/15  (  θέση
Ζαρομαχαλά και παρκάκι ) και τσιμεντόστρωση δρόμου εντός του οικισμού .
Β.4. Τ.Κ. Αμάραντος :Τσιμεντόστρωση δρόμου ( καφενείο Αποστολόπουλου ) , ντύσιμο με
αργολιθοδομή τα παρτέρια στην πλατεία Μαρίτσα και κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από
σκυρόδεμα C12/15 ( θέση κάτω από την πλατεία)
Β.5.  Τ.Κ.  Νεράιδας  : Κατασκευή  οδοστρώματος  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20
( κοινοτικός δρόμος προς μεγάλη βρύση ) .
Β.6. Τ.Κ. Καταφύγι :Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ , περίφραξη με συρματόπλεγμα και
κατασκευή ελαστικού τάπητα στο γήπεδο .
Β.7.  Τ.Κ.  Καστανιάς  :Αντικατάσταση  των  θυρών  και  παραθύρων  με  νέα  ,  καθώς  και
τοποθέτηση παντζουριών στο αναψυκτήριο , κατασκευή εγκάρσιου τεχνικού από σκυρόδεμα
C12/15.
Β.8.  Τ.Κ. Καροπλέσι : Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ( από
οικία Δημ Παπαγιαννη)  .





Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο
του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.
Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από  Τ.Ε.( 330.000,00)  .
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των    330.000,00 €
και αναλύεται ως εξής:   Εργασίες         266.129,03 €

ΦΠΑ 23%         63,870,97 €
        
     

   Καρδίτσα   13 /  11 /2017                                                        Καρδίτσα      13 / 11/2017
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       
                                                                                                   Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

             Αλέξανδρος Λάππας                                                            Βάιος Ελευθερίου
   Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.                                Τοπογράφος Μηχανικός
                   





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έργο: Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου 
και Ιτάμου έτους 2017- Β΄ ΦΑΣΗ

 Θέση: 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Ημερομηνία :    13/11/2017 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

1. Κεφάλαιο 1ο 
1.1. 1η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
1.1.1. ΟΜΑΔΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 

1 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Β-1 

001 
ΟΔΟ 2151
100,00%

m3 200 4,2 840,00 

2 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Β-
29.2.2 

002 
ΟΔΟ 2531
100,00%

m3 65 89,8 5.837,00 

3 

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και αποχέτευσης
ομβρίων. Φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(ΠΚΕ). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
Α  Β-66.1 

003 
ΟΔΟ 2548
100,00%

Τεμ. 3 348 1.044,00 

Αθροισμα Εργασιών :  7.721,00 7.721,00 

1.2. 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
1.2.1.   ΟΜΑΔΑ Β: 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

1 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D400 
mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  12.1.1.3

004 
ΥΔΡ 6551.3

100,00%
m 140 41,2 5.768,00 

2 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D500 
mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  12.1.1.4

005 
ΥΔΡ 6551.4

100,00%
m 10 57 570,00 

3 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 
mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  12.1.1.7

006 
ΥΔΡ 6551.7

100,00%
m 12 144 1.728,00 

Σε μεταφορά: 8.066,00 7.721,00

Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου 
έτους 2017- Β΄ΦΑΣΗ 
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Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 8.066,00 7.721,00

4 

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. 
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / 
ΡΝ 16 atm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
12.14.1.44

007 
ΥΔΡ 6622.1

100,00%
m 900 6,1 5.490,00 

Αθροισμα Εργασιών :  13.556,00 13.556,00 

1.3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1.3.1.  οΜΑΔΑ Γ: 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων 
στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας,
με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική 
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  4.1.1 

008 
ΥΔΡ 6082.1

100,00%
m3 60 42,2 2.532,00 

2 

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Καθαίρεση 
συνήθων κατασκευών, όπως 
τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, 
προβόλων κλπ ή διανοίξεις 
οπών σε αυτά, με εφαρμογή 
τεχνικών μή διαταραγμένης 
κοπής 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  
22.10.2Π 

009 
ΟΙΚ 2226
100,00%

m3 20 29 580,00 

3 

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.5.1 

010 
ΟΙΚ 2124
100,00%

m3 350 5 1.750,00 

4 

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά 
την εκφόρτωση 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.31.2 

011 
ΟΙΚ 2173
100,00%

m3 270 5 1.350,00 

Αθροισμα Εργασιών :  6.212,00 6.212,00 

1.3.2. . ΟΜΑΔΑ Δ: 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

1 

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  9.10.4 

012 
ΥΔΡ 6327
100,00%

m3 60 82 4.920,00 

2 

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, 
μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.2.3 

013 
ΟΙΚ 3213
100,00%

m3 200 78 15.600,00 

3 
Σκυρόδεμα C16/20 
τσιμεντοστρώσεων  

Σχ.  
009.10.4 

014 
ΥΔΡ 6327
100,00%

m3 550 90 49.500,00 

4 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι
χυτών τοίχων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.1 

015 
ΟΙΚ 3801
100,00%

m2 100 13,5 1.350,00 

5 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι
χυτών μικροκατασκευών.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.2 

016 ΟΙΚ 3811 100,00% m2 50 22,5 1.125,00 

Σε μεταφορά: 72.495,00 27.489,00
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Από μεταφορά: 72.495,00 27.489,00

6 

Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές 
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 
400 kg τσιμέντου. 
Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς 
ορατής όψεως 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  42.11.2 

017 
ΟΙΚ 4212
100,00%

m3 60 70 4.200,00 

7 
Αργολιθοδομές. Μόρφωση 
εξέχουσας ακμής 
αργολιθοδομών.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  42.26 

018 
ΟΙΚ 4226
100,00%

μμ 60 11,2 672,00 

8 

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών.
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 
χωρικού τύπου. Διαμόρφωση 
όψεων λιθοδομών ανωμάλου 
χωρικού τύπου 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  45.1.1 

019 
ΟΙΚ 4501
100,00%

m2 65 9 585,00 

Αθροισμα Εργασιών :  77.952,00 77.952,00 

1.3.3.   ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΜ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Εκσκαφή χάνδακα γιά την 
τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή 
χάνδακα σε έδαφος βραχώδες 

ΑΤΗΕ  
9302.3 

020 ΗΛΜ 10 100,00% m3 55 12 660,00 

2 
Βάση σιδηροϊστού άοπλη 
διαστάσεων  0,80Χ0,80  m 
βάθους 1,00 m 

ΑΤΗΕ  
9312.1 

021 
ΗΛΜ 101
100,00%

Τεμ. 8 90 720,00 

3 

Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού 
εξαγωνικής διατομής από 
έλασμα πάχους 4mm, Μήκους 
9m μήκους , με προβολέα και 
λαμπτήρα 400 W. 

ΑΤΗΕ  
9322.2 

022 
ΗΛΜ 101
100,00%

Τεμ. 8 400 3.200,00 

4 
Ακροκιβώτιο ιστού για μονό 
βραχίονα 

ΑΤΗΕ  
9335.1 

023 
ΗΛΜ 104
100,00%

Τεμ. 8 35 280,00 

5 
Καλώδιο ΝΥY τριπολικό 
Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 
4mm2  

ΑΤΗΕ  
9337.2.2 

024 
ΗΛΜ 102
100,00%

m 250 4,2 1.050,00 

6 
Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό 
Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 
1,5mm2 

ΑΤΗΕ  
9336.1.1 

025 ΗΛΜ 46 100,00% m 70 2,6 182,00 

7 
Αγωγός γυμνός χάλκινος 
πολύκλωνος Διατομής 16mm2 

ΑΤΗΕ  
9340.2 

026 ΗΛΜ 45 100,00% m 10 3 30,00 

8 
Γείωση από  χάλκινη ράβδο 
γείωσης  

ΑΤΗΕ  
9342 

027 ΗΛΜ 45 100,00% Τεμ. 10 30 300,00 

9 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο  
ΑΤΗΕ  
9345 

028 
ΗΛΜ 105
100,00%

Τεμ. 2 45 90,00 

10 
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής 
(πίλλαρ),  με ολα τα αναγκαία 
οργανα.  

ΑΤΗΕ  
9350 

029 ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ. 1 700 700,00 

Αθροισμα Εργασιών :  7.212,00 7.212,00 

1.3.4. ΟΜΑΔΑ ΣΤ : 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

1 
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  73.11 

030 ΟΙΚ 7311 100,00% m2 85 22,5 1.912,50 

2 

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με πλάκες  
γιαλισμένες . Επιστρώσεις με 
πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω 
των 30 cm 

ΣΧ.  
073.16.2 

031 
ΟΙΚ 7316
100,00%

m2 600 13,5 8.100,00 

Αθροισμα Εργασιών :  10.012,50 10.012,50 

1.3.5. ΟΜΑΔΑ Ζ: 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

1 Στάσεις αστικής  ΣΧ.  062.1 032 
ΟΙΚ 6201
100,00%

Τεμ. 2 1500 3.000,00 

2 

Κυγκλιδώματα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες 
κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
Φ 2 '' 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  64.26.3 

033 
ΟΙΚ 6428
100,00%

μμ 200 12,3 2.460,00 

Σε μεταφορά: 5.460,00 122.665,50
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Από μεταφορά: 5.460,00 122.665,50

3 
Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα 
με ρομβοειδή οπή.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  64.48 

034 
ΟΙΚ 6448
100,00%

m2 100 3,05 305,00 

4 
Παράθυρο αλουμινίου 
θερμομονωτικό δίφυλλο, 
διαστάσεων 1,30 Χ1,50 μ.  

ΣΧ.  
065.17.4 

035 
ΟΙΚ 6522
100,00%

Τεμ. 5 1000 5.000,00 

5 
Παράθυρο αλουμινίου 
θερμομονωτικό, διαστάσεων 
1,15μ. Χ 1,35 μ.  

ΣΧ.  
054.28.1 

036 
ΟΙΚ 5428
100,00%

m2 4 980 3.920,00 

6 
Παράθυρο αλουμινίου 
θερμομονωτικό, διαστάσεων 
1,80μ. Χ 1,35 μ.  

ΣΧ.  
054.28.2 

037 
ΟΙΚ 5428
100,00%

m2 2 1000 2.000,00 

7 

Παράθυρο αλουμινίου 
θερμομονωτικό, με δύο σταθερά 
φύλλα,  διαστάσεων  2,65μ. Χ 
1,35 μ.  

ΣΧ.  
054.28.3 

038 
ΟΙΚ 5428
100,00%

m2 1 1500 1.500,00 

8 
Παράθυρο αλουμινίου 
θερμομονωτικό, διαστάσεων 
1,40μ. Χ 1,30 μ.  

ΣΧ.  
054.28.4 

039 
ΟΙΚ 5428
100,00%

m2 3 800 2.400,00 

9 
Πόρτα  αλουμινίου ανοιγόμενη 
με πάνελ διαστάσεων 0,90χ2,10 
μ.  

ΣΧ.  
054.51 

040 
ΟΙΚ 5451.1
100,00%

m2 4 900 3.600,00 

10 
Πόρτα  αλουμινίου δίφυλλη  με 
πάνελ διαστάσεων 1,40 Χ2,20 μ.

ΣΧ.  
054.51.1 

041 
ΟΙΚ 5451.1
100,00%

m2 2 1000 2.000,00 

Αθροισμα Εργασιών :  26.185,00 26.185,00 

1.3.6. ΟΜΑΔΑ Η: ΛΟΙΠΑ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

1 Συνθετικός τάπητας  
ΣΧ.  
073.96.1 

042 
ΟΙΚ 7396
100,00%

m2 800 20 16.000,00 

2 
Επίστρωση με συνθετικό  
ελαστικό τάπητα  

ΣΧ.  
073.96.2 

043 
ΟΙΚ 7396
100,00%

m2 400 20 8.000,00 

Αθροισμα Εργασιών :  24.000,00 24.000,00 

1.4. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
1.4.1. ΟΜΑΔΑ Θ:  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕς 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1 
Προμήθεια και μεταφορά άμμου 
ποταμού  

Σχετ.  0Δ7 044 
ΠΡΣ 1710
100,00%

m3 60 30 1.800,00 

2 
Διάστρωση και ισοπέδωση 
αδρανών υλικών  

ΠΡΣ  0Α3 045 
ΟΔΟ 2111
100,00%

m2 500 1,05 525,00 

Αθροισμα Εργασιών :  2.325,00 2.325,00 

1.4.2. ΟΜΑΔΑ Ι: 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1 

Εγκατάσταση 
προκατασκευασμένου 
χλοοτάπητα Εγκατάσταση 
προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα. 

Σχετ.  
Ε13.2 

046 
ΠΡΣ 5510
100,00%

Στρ. 0,5 6000 3.000,00 

Αθροισμα Εργασιών :  3.000,00 3.000,00 

1.4.3. ΟΜΑΔΑ Κ: 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1 
Συντήρηση πρασίνου Με μικρό 
ελκυστήρα με χλοοκοπτική 
εξάρτηση 

Σχετ.  
ΣΤ4.8.2 

047 
ΠΡΣ 5530
100,00%

Στρ. 0,5 3000 1.500,00 

Αθροισμα Εργασιών :  1.500,00 1.500,00 

Σε μεταφορά: 0,00 179.675,50
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Από μεταφορά: 0,00 179.675,50

Εργασίες Προυπολογισμού 179.675,50 
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 32.341,59 

Σύνολο : 212.017,09 
Απρόβλεπτα 31.802,56 

Σύνολο : 243.819,65 
Απολογιστικά 22.000,00 

Σύνολο : 265.819,65 
Ποσό για αναθεωρήσεις 309,38 

Σύνολο : 266.129,03 
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 63.870,97 

Γενικό Σύνολο : 330.000,00 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13-11-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞ. ΛΑΠΠΑΣ
ΗΛ- ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου 
έτους 2017- Β΄ΦΑΣΗ 

Σελίδα 5 από 5





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έργο: Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών 
Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου έτους 2017- Β΄ 
ΦΑΣΗ

 Θέση: 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Ημερομηνία :    13/11/2017 

A.T.: 001 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2151 100,00% 

      Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών
έργων  (τοίχων,  βάθρων,  φρεατίων  κλπ),  και  την  κατασκευή  αγωγών  και  οχετών  (αποχέτευσης,
αποστράγγισης,  Ο.Κ.Ω.,κλπ.),  σε  κάθε  είδους  έδαφος  (γαιοημιβραχώδες  ή  βραχώδες,
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο,
με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων''.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός
άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
·  Οι  κάθε  είδους  απαιτούμενες  αντιστηρίξεις  παρειών  (με  οριζόντιες  ξυλοζεύξεις  ή  κατακόρυφες
αντιστηρίξεις  με  μεταλλικά  πετάσματα  κλπ),  εκτός  άν  ρητά  καθορίζεται  στην  μελέτη  η  ιδιαίτερη
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
· Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος
·  Η  μόρφωση  του  πυθμένα  και  τμήματος  των  παρειών  του  ορύγματος  ώστε  να  είναι  δυνατή  η
διάστρωση  σκυροδέματος  χωρίς  τη  χρήση  πλευρικών  ξυλοτύπων  (π.χ.  θεμέλια  τεχνικών  έργων,
περιβλήματα αγωγών κλπ)
· Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος
· Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων
εκσκαφών
·  Η  διαλογή,  η  φορτοεκφόρτωση  και  η  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση
·  Η απόθεση παρά το σκάμμα,  εκτός  του  σώματος της οδού,  των καταλλήλων από τα  προϊόντα
εκσκαφής  για  την  επανεπίχωση του  απομένοντος  όγκου  του  σκάμματος  μετά  την  κατασκευή  του
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 
· Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των
παρειών του ορύγματος.
· Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων
στην θέση του ορύγματος
·  Οι  απαιτούμενες  γεφυρώσεις  του  ορύγματος  για  την  διέλευση  πεζών  και  οχημάτων  και  την
εξυπηρέτηση  των  παρόδιων  ιδιοκτησιών  (λαμαρίνες  κατάλληλου  πάχους  ή  άλλες  διατάξεις
γεφύρωσης)
· Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η  κοπή  υπάρχοντος  ασφαλτικού  τάπητα  με  ασφαλτοκόφτη  και  η  καθαίρεση  τυχόν  υπαρχουσών
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Το  παρόν  άρθρο  εκσκαφών  θεμελίων  τεχνικών  έργων  και  τάφρων  εφαρμόζεται  σε  ορύγματα
επιφανείας έως 100 m², ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια
κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές
εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
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Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη
(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,20 [*] (4,2+0) 

A.T.: 002 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-
29.2.2 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2531 100,00% 

      Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης  κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
 
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος, 
·  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση  και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
·  τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς 
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών, 
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
·  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
·  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν  τον  προβλεπόμενο  από  την  μελέτη  τύπο  του  επιφανειακού  τελειώματος,  βάσει  του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
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προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής
μέχρι 10 cm² και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση)  ή  τυχόν  τοπικούς  περιορισμούς  και  δυσχέρειες  (εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας  κατά  την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΠΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-03-00-00: Ικριώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα
και  βάσεις  έδρασης  σωληνωτών  οχετών  και  αγωγών  (τσιμεντοσωλήνων  αποχέτευσης,
ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ),  στρώσεις  φθοράς στο εσωτερικό οχετών,
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 89,80   

A.T.: 003 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-66.1 Τυποποιηνένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. 
Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ). 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2548 100,00% 

      Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως
ή εν μέρει  προκατασκευασμένα ή με  επί  τόπου έγχυση,  σύμφωνα την μελέτη και  τα εγκεκριμένα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για
λειτουργία.
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Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
· το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού) 
· η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
· η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
· η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
·  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  η  σφράγισης  του  διακένου  μεταξύ  οπών  και  σωλήνων  με  μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα 
· η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
· η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
· η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου 
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:

· η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
· η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους
τους πέραν των 1200 mm 
· η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 348,00   

A.T.: 004 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.3 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.3 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strength  class),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000 της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
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εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και  επιλογή,  κατά  περίπτωση,  του  τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της  σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  Sulfate  Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται  εσωτερική επίστρωση πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση CE κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του  μήκους
εκάστου σωλήνα   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 41,20   

A.T.: 005 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.4 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.4 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
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χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strength  class),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000 της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και  επιλογή,  κατά  περίπτωση,  του  τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της  σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  Sulfate  Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται  εσωτερική επίστρωση πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση CE κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του  μήκους
εκάστου σωλήνα   

Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου και 
Ιτάμου έτους 2017- Β΄ ΦΑΣΗ 

Σελίδα 6 από 24





( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 57,00   

A.T.: 006 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.7 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.7 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strength  class),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000 της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και  επιλογή,  κατά  περίπτωση,  του  τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της  σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  Sulfate  Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται  εσωτερική επίστρωση πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
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Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση CE κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του  μήκους
εκάστου σωλήνα   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 144,00   

A.T.: 007 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.14.1.44 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 
mm / ΡΝ 16 atm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6622.1 100,00% 

      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ
12201-2  για  την  μεταφορά  ποσίμου  νερού,  νερού  γενικής  χρήσης,  αποχέτευση  ομβρίων  και
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  με  βάση  το  υλικό  κατασκευής  (PE100,  PE  80,  PE40),  την
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο
λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς
το  ονομαστικό  πάχος  του  τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης  -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι  σωλήνες  ΡΕ φέρουν  σήμανση  στην  οποία  αναγράφονται  τα  χαρακτηριστικά  τους,  μεταξύ  των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή
για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
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α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων  τους  από  ΡΕ   με  εφαρμογή  αυτογενούς  συγκολλήσεως  (butt  welding)  ή  χρήση
ηλεκτρομουφών,  καθώς  και  η  δοκιμασία  του  δικτύου  κατά  τμήματα  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι  η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο  δίκτυο,  δεν  περιλαμβάνεται  στο  παρόν  άρθρο  αλλά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι  συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει
των σχετικών άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο,  πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,10   

A.T.: 008 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.1.1 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών
κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6082.1 100,00% 

      Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο
απομένον  τμήμα),  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-01-01  ''Καθαιρέσεις  στοιχείων
οπλισμένου  σκυροδέματος  με  μηχανικά  μέσα'',  με  την  φόρτωση  και  μεταφορά  των  προϊόντων
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συμπεριλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  απαιτούμενες  προσωρινές  αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις,  ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα
προϊόντα της καθαίρεσης.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 42,20 [*] (42,2+0) 

A.T.: 009 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
22.10.2Π 

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων 
πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με 
εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2226 100,00% 
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      Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως
απαιτούμενου  εξοπλισμού  και  εργαλείων,  των  ικριωμάτων  και  προσωρινών  αντιστηρίξεων  και  η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά
τους  στις  θέσεις  φόρτωσης,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-01-01  ''Καθαιρέσεις
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  
(Αριθμητικώς): 29,00 [*] (29+0) 

A.T.: 010 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 
τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2124 100,00% 

      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m²,  σε βάθος μέχρι 2,00 m από το
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα),
με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την  μόρφωση  των  παρειών  και  του  πυθμένα  και  την  τυχόν
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m³)  επί  ορύγματος,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 5,00 [*] (5+0) 

A.T.: 011 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.31.2 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2173 100,00% 

      Φορτοεκφόρτωση χωρίς  τη  χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 5,00   

A.T.: 012 
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.10.4 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6327 100,00% 

      Παραγωγή  ή  προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου,  διάστρωση  και  συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ
ΕΝ  206-1,  του  Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  (ΚΤΣ)  και  του  Ε.Κ.Ω.Σ.  (εφ'  όσον  δεν
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
ΝΕΤ ΥΔΡ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος,
εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα,  ή  η  προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση  όλων  των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των  αυτοκινήτων
μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η  μεταφορά  του
σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  και  η  περιεκτικότητα  σε  τσιμέντο  για  την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά
περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ.  Η   χρήση  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  (τελικής  ή
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το στήσιμο
και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση
τυχόν  υπερχειλίσεων  ή  περισσεύματος  σκυροδέματος  που  έχει  προσκομισθεί  στην  θέση
σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι  τιμές  του  παρόντος  άρθρου είναι  γενικής  εφαρμογής και  δεν  εξαρτώνται  από το  μέγεθος  των
κατασκευών  από  σκυρόδεμα  (εκτός  από  την  περίπτωση  των  μικρών  απομακρυσμένων  τεχνικών
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την
ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς
και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,  σκυροδέτηση υπό
ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
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01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m³)  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  
(Αριθμητικώς): 82,00   

A.T.: 013 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.3 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00% 

      Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ),
με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών,
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,τις ΕΤΕΠ:

01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'', 
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'', 
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

και τις ΠΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'', 
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'', 
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'', 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέματος,
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση
διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών
(αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την  εφαρμοζόμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  κατά
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο
σκυρόδεμα.
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Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του
σκυροδέματος  (βαρέλας)  και  η  περισυλλογή,  φόρτωση  και  απομάκρυνση  τυχόν  υπερχειλίσεων
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 78,00   

A.T.: 014 

Σχ. 009.10.4 Σκυρόδεμα C16/20 τσιμεντοστρώσεων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6327 100,00% 

      

      Για 1 m3 σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή οδοστρώματος
σε μία στρώση πάχους καθοριζομένου από την Υπηρεσία,  συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής
αντιολισθητικών ραβδώσεων στην επιφάνεια του οδοστρώματος τριγωνικής διατομής βάθους 3 εκ.
ανά αποστάσεις 0,15  εκ., εκατέρωθεν του άξονα της οδού και υπό γωνία 60ο προς αυτόν, και εφ'
όσον  διαταχθεί  σχετικά  ο  ανάδοχος.  Η  διάστρωση  του  σκυροδέματος  θα  λαμβάνει  χώρα  σε
εναλλασσόμενα διαδοχικά τμήματα μήκους 4 - 6 μέτρων ώστε να σχηματίζεται στις επαφές αυτών
τριχοειδής  αρμός.  Σε  περίπτωση  διαφορετικού  τρόπου  διάστρωσης  η  δαπάνη  δημιουργίας  των
παραπάνω αναφερομένων αρμών θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση πλάτους οδού μεγαλυτέρου
των 6 - 7 μ.,  να λαμβάνεται ανάλογη πρόνοια κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος και κατά την
έννοια  του  πλάτους  της  οδού.  Στην  εργασία  συμπεριλαμβάνονται  οι  ξυλότυποι,  και  κάθε  άλλη
απαιτούμενη εργασία και υλικά προς πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα λοιπά ως Π.Τ.Π. 22 & 504.
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 90,00   

A.T.: 015 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.1 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.  
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3801 100,00% 

      Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00
''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''.
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του
καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται  η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία
ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,50   

A.T.: 016 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3811 100,00% 

      Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος,  σύμφωνα με την μελέτη και  την ΕΤΕΠ 01-04-00-00
''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''.

Στην  τιμή  μονάδας περιλαμβάνονται:  η  φθορά και  απομείωση των  χρησιμοποιουμένων  υλικών,  η
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,50   

A.T.: 017 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 42.11.2 Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής 
όψεως 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4212 100,00% 

      Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και  χρησιμοποιούνται  μετά από σποραδική επεξεργασία
κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.
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Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
-  αποθήκευσης και  φύλαξης  των λίθων σε  χώρους χωρίς  νερά,  πάγο  ή  άλλους  ρύπους (λάσπη,
σκουριά, χρώματα κλπ),
-  επι  τόπου  παραγωγής  των  αναφερόμενων  τύπων  κονιαμάτων  τοιχοποιάς,  ή  χρήσης  ετοίμων
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος
της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 998-2),
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
αποζημιώνονται  με  την  τιμή  του  άρθρου  49.01,  καθώς  και  οι  διαμορφώσεις  όψεων,  οι  οποίες
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45.

Αργολιθοδομές  με  τσιμεντοασβεστοκονίαμα  των  400  kg  τσιμέντου  και  0,08  m³  ασβέστου,  πάσης
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 70,00   

A.T.: 018 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 42.26 Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4226 100,00% 

      Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και  χρησιμοποιούνται  μετά από σποραδική επεξεργασία
κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
-  αποθήκευσης και  φύλαξης  των λίθων σε  χώρους χωρίς  νερά,  πάγο  ή  άλλους  ρύπους (λάσπη,
σκουριά, χρώματα κλπ),
-  επι  τόπου  παραγωγής  των  αναφερόμενων  τύπων  κονιαμάτων  τοιχοποιάς,  ή  χρήσης  ετοίμων
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος
της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 998-2),
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
αποζημιώνονται  με  την  τιμή  του  άρθρου  49.01,  καθώς  και  οι  διαμορφώσεις  όψεων,  οι  οποίες
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45.

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και
κατεργασία ευμεγέθων λίθων. 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,20   

A.T.: 019 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 45.1.1 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 
χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού 
τύπου 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4501 100,00% 

      Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας
κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και
την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της
πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για
την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με
λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  
(Αριθμητικώς): 9,00   

A.T.: 020 

ΑΤΗΕ 9302.3 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε 
έδαφος βραχώδες 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 

      Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους όφρυος ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι
1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα
σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί
ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά την
αναπέταση  των  προϊόντων  ανάλογα  με  τους  τρόπους  και  τα  μέσα  εκσκαφής,  των  κάθε  φύσεως
φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων  (οριζόντιων  ή  κατακορύφων)  και  μεταφορών  γιά  την
οριστική  απομάκρυνση  των  προϊόντων  που  περισεύουν  σε  θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την
αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά  την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των
εκσκαφέντων  χανδάκων  καθώς  και  η  δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην  τιμή
περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων
κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος βραχώδες 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 12,00   

A.T.: 021 

ΑΤΗΕ 9312.1 Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων  0,80Χ0,80  m βάθους 1,00 m 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00% 

      Βάση σιδηροϊστού άοπλη δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα Σ 150 γιά την
έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με
πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και
του χαλκού γειώσεως. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και
ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία
των εκσκαφών  διαστάσεων  0,80Χ0,80  m βάθους 1,00 m 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 90,00   

A.T.: 022 

ΑΤΗΕ 9322.2 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα 
πάχους 4mm, Μήκους 9m μήκους , με προβολέα και λαμπτήρα 400 W. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 101 100,00% 

      Σιδηροιστός  ηλεκτροφωτισμού  εξαγωνικής  διατομής  από  έλασμα  πάχους  4mm  ,  δηλαδή
προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  ενός  σιδηροιστού  κολουροκωνικού  σχήματος  διατομής
κανονικού εξαγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, κατασκευασμένου από έλασμα 5m για να αποφευχθούν
όσο είναι δυνατόν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. Ο
κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,40 x 0,40m,
πάχους 15mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 10mm
σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών του 0,10 και  0,15m. Η πλάκα
εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς
και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 3/4ins η κάθε μία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από μία βάση
αγκυρώσεως που θα αποτελείται  από τέσσερες ήλους μήκους 0,80m και  διατομής 3/4ins που θα
καταλήγουν σε  σπείρωμα μήκους 0,20m, καλά επεξεργασμένο.  Οι  τέσσερες  ήλοι  πρέπει  να είναι
συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυκγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες 20/20/2mm σε σχήμα
τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους
κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m
από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από
λαμαρίνα  πάχους  4mm.  Ο  ιστός  μετά  από  την  σχετική  προεργασία  δηλαδή  την  απόξεση,  τον
καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί με δύο στρώσεις
αντισκωριακής  βαφής  και  δύο  στρώσεις  χρώματος  ντούκο  ανθεκτικού  στις  καιρικές  συνθήκες  και
επιδράσεις,  αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του
ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 3/4ins για να στηρίζεται
η  πλάκα  εδράσεως  του  ιστού  χωρίς  σφήνες  κατά  την  ζυγοστάθμιση  του,  στερεούμενη  με  δύο
περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο
από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό
κατά 0,40m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω σε
αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί
κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως
αγκυρώσεως.  Μήκους 9m μήκους , με προβολέα και λαμπτήρα 400 W. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 400,00   

A.T.: 023 

ΑΤΗΕ 9335.1 Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 104 100,00% 
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      Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός ακροκιβωτίου
ιστου  που  φέρει  στο  κάτω  μέρος  δύο  οπές  για  την  είσοδο  και  την  έξοδο  μέσω  καταλλήλων
στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούμενης διατομής και στο επάνω μέρος μια οπή για την
διέλευση  επίσης  μέσω  καταλλήλου  στυπιοθλίπτου  του  καλωδίου  τροφοδοτήσεως  του  φωτιστικού
σώματος. Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούμενες ασφάλειες των 6Α
τύπου ταμπακιέρας καθώς και κοχλίες προσδόσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού γειώσεως
του φωτιστικού σώματος.  ιστού για μονό βραχίονα 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 35,00   

A.T.: 024 

ΑΤΗΕ 9337.2.2 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 4mm2  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 

      Καλώδιο ΝΥY 3x4 mm3 , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. συμπεριλαμβανομένης
της τιμής αυτού. τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 3 Χ 4mm2  
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,20   

A.T.: 025 

ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00% 

      Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου
καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.  τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,60   

A.T.: 026 

ΑΤΗΕ 9340.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 

      Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός
τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου  αγωγού  για  την  σύνδεση  του  υπογείου  δικτύου
γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.  Διατομής 16mm2 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 3,00   

A.T.: 027 
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ΑΤΗΕ 9342 Γείωση από  χάλκινη ράβδο γείωσης  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 

      Γείωση  από  χάλκινη  ράβδο  ,  δηλαδή  κατασκευή  και  έμπηξη  στο  έδαφος  μιάς  γειώσεως
αποτελούμενης από χάλκινη ράβδο με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

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

A.T.: 028 

ΑΤΗΕ 9345 Φωτοηλεκτρικό κύτταρο  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 105 100,00% 

      Φωτοηλεκτρικό  κύτταρο  ,  δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά,  τοποθέτηση  και  σύνδεση  ενός
φωτοηλεκτρικού κύτταρου κατάλληλου για αυτόματη αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισμού. Στη τιμή
περιλαμβάνεται  και  η  αξία  των  υλικών  (σιδηροσωλήνων,  κλπ.)  μέχρι  τον  πίνακα  διανομών,  των
γλαβανισμένων περιλαιμίων στερεώσεως και λοιπών μικρουλικών.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 45,00   

A.T.: 029 

ΑΤΗΕ 9350 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ),  με ολα τα αναγκαία οργανα.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

      ,Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)  με ολα τα αναγκαία οργανα., δηλαδή προμήθεια μεταφορά
και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,
λάμες  κλπ.)  συγκολλημένα  ή  συνδεμένα  με  κοχλίες  και  εξωτερικό  μεταλλικό,  κιβώτιο  από
χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα
είναι: πλάτος 1,45m, ύψος 1,30m, και βάθος 0,36m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με
λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χόρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,60m.
Θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,85m για την ηλεκτρική
διανομή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίξυλλη. Οι θύρες α) θα
κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά
ορθή  γωνία  (στρατζαριστές)  για  να  παρουσιάζουν  αυξημένη  αντοχή  στην  παραμόρφωση  και  να
εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων
βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στο χώρο που προορίζεται  για την
Δ.Ε.Η.  και  στην  ράχη  του  πίλλαρ  θα  είναι  στερεωμένη  με  κοχλίες  και  περικόχλια  στρατζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της
Δ.Ε.Η.  Στο  χώρο  που  προορίζεται  για  την  Υπηρεσία,  θα  υπάρχει  κατασκευή  από  σιδηρογωνίες,
ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα
στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα
είναι  στεγανή  στη  βροχή  και  αφού  προηγηθεί  επιμελής  καθαρισμός  θα  βαφεί  με  δύο  στρώσεις
χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.  
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 700,00   
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A.T.: 030 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.11 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7311 100,00% 

      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m²,
επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με
αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 22,50   

A.T.: 031 

ΣΧ. 073.16.2 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες  γιαλισμένες . 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7316 100,00% 

      Επιστρώσεις με πλακών γιαλισμένων  πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά
ΕΛΟΤ  ΕΝ  1338,  με  αρμούς  πλάτους  έως  5  mm,  επί  υποστρώματος  πάχους  2  cm,  από
τσιμεντοασβεστοκονίαμα  των  350  kg  τσιμέντου  και  0,04  m³  ασβέστου,  με  τα  υλικά,  πλάκες,
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,50   

A.T.: 032 

ΣΧ. 062.1 Στάσεις αστικής  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6201 100,00% 

      Στάσεις αστικής, ΄όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 1500,00   

A.T.: 033 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.26.3 Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 '' 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6428 100,00% 
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      Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με
βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,30   

A.T.: 034 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.48 Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με 
ρομβοειδή οπή.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6448 100,00% 

      Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m² τοποθετημένο σε
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 3,05   

A.T.: 035 

ΣΧ. 065.17.4 Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό δίφυλλο, διαστάσεων 1,30 Χ1,50 
μ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6522 100,00% 

      Παράθυρο  αλουμινίου  θερμομονωτικό  (Uf  =  2,8  W/m2.K),  χρώματος  κυπαρισσί,  με  δύο
ανοιγόμενα φύλλα, σταθερό και φεγγίτη, πλάτους 1,30 μ. και  ύψους 1,50 μ. Το παράθυρο θα έχει
διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, 5-16-4 (Ug = 2,8 W/m2.K). θερμοχωρητικότητα κουφώματος Uw=
2,8 W/m2.K.   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ  
(Αριθμητικώς): 1000,00   

A.T.: 036 

ΣΧ. 054.28.1 Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό, διαστάσεων 1,15μ. Χ 1,35 μ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5428 100,00% 

      Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό (Uf= 2,8 (W/m2K) χρώματος κυπαρισσί, με δύο ανοιγόμενα
φύλλα,  ένα  σταθερό  και  φεγγίτη  διαστάσεων  1,15μ.  χ1,35  μ.  .  Το  παράθυρο  θα  έχει  διπλούς
ενεγειακούς υαλοίνακες, 5-16-4 (Ug=2,8 (W/m2K) . Θερμοπερατότητα κουφόματος (Uw = 2,3 W/m2K)
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 980,00   
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A.T.: 037 

ΣΧ. 054.28.2 Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό, διαστάσεων 1,80μ. Χ 1,35 μ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5428 100,00% 

      Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό (Uf= 2,8 (W/m2K) χρώματος κυπαρισσί, με δύο ανοιγόμενα
φύλλα,  ένα  σταθερό  και  φεγγίτη  διαστάσεων  1,80μ.  χ1,35  μ.  .  Το  παράθυρο  θα  έχει  διπλούς
ενεγειακούς υαλοίνακες, 5-16-4 (Ug=2,8 (W/m2K) . Θερμοπερατότητα κουφόματος (Uw = 2,3 W/m2K)
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ  
(Αριθμητικώς): 1000,00   

A.T.: 038 

ΣΧ. 054.28.3 Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό, με δύο σταθερά φύλλα,  
διαστάσεων  2,65μ. Χ 1,35 μ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5428 100,00% 

      Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό (Uf= 2,8 (W/m2K) χρώματος κυπαρισσί, με δύο ανοιγόμενα
φύλλα, και τα δύο φύλλα  σταθερα, και φεγγίτη διαστάσεων 2,65μ. χ1,35μ. . Το παράθυρο θα έχει
διπλούς ενεγειακούς υαλοίνακες, 5-16-4 (Ug=2,8 (W/m2K) . Θερμοπερατότητα κουφόματος (Uw = 2,3
W/m2K)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 1500,00   

A.T.: 039 

ΣΧ. 054.28.4 Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό, διαστάσεων 1,40μ. Χ 1,30 μ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5428 100,00% 

      Παράθυρο αλουμινίου θερμομονωτικό (Uf= 2,8 (W/m2K) χρώματος κυπαρισσί, με δύο ανοιγόμενα
φύλλα,  ένα  σταθερό  και  φεγγίτη  διαστάσεων  1,40μ.  χ1,30  μ.  .  Το  παράθυρο  θα  έχει  διπλούς
ενεγειακούς υαλοίνακες, 5-16-4 (Ug=2,8 (W/m2K) . Θερμοπερατότητα κουφόματος (Uw = 2,3 W/m2K)
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 800,00   

A.T.: 040 

ΣΧ. 054.51 Πόρτα  αλουμινίου ανοιγόμενη με πάνελ διαστάσεων 0,90χ2,10 μ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5451.1 100,00% 

      Πόρτα  αλουμινίου ανοιγόμενη με πάνελ διαστάσεων 0,90χ2,10 μ.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 900,00   
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A.T.: 041 

ΣΧ. 054.51.1 Πόρτα  αλουμινίου δίφυλλη  με πάνελ διαστάσεων 1,40 Χ2,20 μ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5451.1 100,00% 

      Πόρτα  αλουμινίου δίφυλλη  με πάνελ διαστάσεων 1,40 Χ2,20 μ.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ  
(Αριθμητικώς): 1000,00   

A.T.: 042 

ΣΧ. 073.96.1 Συνθετικός τάπητας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7396 100,00% 

      Κατασκευή συνθετικού τάπητα, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 20,00   

A.T.: 043 

ΣΧ. 073.96.2 Επίστρωση με συνθετικό  ελαστικό τάπητα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7396 100,00% 

      Επίστρωση με συνθετικό  ελαστικό τάπητα, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 20,00   

A.T.: 044 

Σχετ. 0Δ7 Προμήθεια και μεταφορά άμμου ποταμού  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1710 100,00% 

      Προμήθεια και μεταφορά άμμου ποταμού, επί τόπου του έργου, πλυμένη και κοσκινισμένη, ύστερα
από έγκριση της Υπηρεσίας   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

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

A.T.: 045 

ΠΡΣ 0Α3 Διάστρωση και ισοπέδωση αδρανών υλικών  
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2111 100,00% 

      Διάστρωση και ισοπέδωση αδρανών υλικών
Διάστρωση και  ισοπέδωση αδρανών σε  στρώσεις,  όπως θα υποδεικνύεται  από την  επιβλέπουσα
Υπηρεσία, με ειδικό μηχάνημα LASER, καθώς και τη δημιουργία κλίσεων   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,05 [*] (1,05+0) 

A.T.: 046 

Σχετ. Ε13.2 Εγκατάσταση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα Εγκατάσταση 
προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5510 100,00% 

      Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής:
Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, και εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές.   
( 1 Στρ. ) Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
(Αριθμητικώς): 6000,00   

A.T.: 047 

Σχετ. ΣΤ4.8.2 Συντήρηση πρασίνου Με μικρό ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5530 100,00% 

      Συντήρηση  πρασίνου.  Συντήρηση  του  χλοοτάπητα,  όπως  περιγράφεται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές.   
( 1 Στρ. ) Στρέμμα Επιφάνειας (1000 m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
(Αριθμητικώς): 3000,00   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Άρθρο 1: Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  

Αντικείμενο  της  παρούσας  Ε.Σ.Υ  είναι  η  διατύπωση  των  ειδικών  όρων,

σύμφωνα  με  τους  οποίους  θα  κατασκευαστεί  το  έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ    ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.  ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

2017 –Β΄ ΦΑΣΗ», σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη και τη

μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 330.000,00 €.

Άρθρο 2: Αντικείμενο του έργου

1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι:

 Η κατασκευή όλων των εργασιών, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και

σχέδια και προδιαγράφονται στο τεύχος των «Τεχνικών Προδιαγραφών».

2. Αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της  παρούσας εργολαβίας  είναι  το

συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, όπως προκύπτει από

τον τελικώς εγκριθέντα και κατακυρωθέντα Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων

των ποσών Γ.Ε. και Ο.Ε., καθώς και των απροβλέπτων δαπανών.

Άρθρο 3: Συμβατικά Στοιχεία – Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Ισχύουν  τα  αναφερόμενα  στη  Διακήρυξη  και  στο  τεύχος  των  Τεχνικών

Προδιαγραφών.

Άρθρο 4: Συμπληρώσεις – Τροποποιήσεις

1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  σχεδίων  της

εγκεκριμένης μελέτης, να ζητήσει έγκαιρα – πριν από κάθε κατά την κρίση του

μερική ή ολική εφαρμογή των σχεδίων – έγγραφες οδηγίες από τη Διευθύνουσα

Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16 και τις

λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα.





2. Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  θέλει  να  προτείνει  τροποποιήσεις,

συμπληρώσεις,  βελτιώσεις  κ.λ.π.,  σε  επιμέρους  τμήματα  της  εγκεκριμένης

μελέτης του έργου, υποχρεούται,  ύστερα από αιτιολογημένη πρότασή του, να

υποβάλει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  πλήρη  μελέτη  των  τροποποιήσεων,

συμπληρώσεων, βελτιώσεων κ.λ.π., για έγκρισή τους, μαζί με λεπτομερή σχέδια

αυτών.

3. Ο  Εργοδότης  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  επιφέρει  μικρές  τροποποιήσεις  στις

εργασίες του Έργου, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης, εφόσον οι

εργασίες αυτές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Αντίθετα, ο ανάδοχος δε δικαιούται

να επιφέρει τροποποιήσεις στο έργο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

4. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  χωρίς  ιδιαίτερη  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις

χορηγούμενες σε αυτόν μελέτες, των εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και των

εγκεκριμένων  προδιαγραφών  εκπόνησης  μελετών,  να  προβεί  παρουσία  του

αντιπροσώπου της Υπηρεσίας στην επί του εδάφους προσαρμογή των μελετών,

στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο

και λήψη των απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και

προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης, όπως επίσης

στη σήμανση της ζώνης κατάληψης των έργων.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσης, με βάση τα στοιχεία της

χάραξης,  να  συντάξει  και  αν  υποβάλλει  στη  Δ/νουσα  Υπηρεσία  τα  σχέδια

εφαρμογής ολόκληρου του έργου, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα το

καθορίσει η Δ/νουσα Υπηρεσία. Εάν το ζητήσει η Δ/νουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος

υποχρεούται να υποβάλει κατά προτεραιότητα τα σχέδια εφαρμογής τμήματος

μόνο του έργου.

 Τα σχέδια εφαρμογής θα περιλαμβάνουν τις κατασκευαστικές κατά μήκος τομές

των διωρύγων, τάφρων και σωληνώσεων, καθώς επίσης και τα κατασκευαστικά

σχέδια όλων των τεχνικών έργων.  Tα κατασκευαστικά σχέδια και διαγράμματα

πρέπει  να  ανταποκρίνονται  προς  τις  χαράξεις  που  εφάρμοσε  ο  ανάδοχος,  τα

εγκεκριμένα  διαγράμματα  της  μελέτης,  τους  εφαρμοστέους  τύπους  τεχνικών

έργων της μελέτης, τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τους κανόνες της

επιστήμης και της τέχνης. 

6. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την

υποβολή των σχεδίων εφαρμογής να εγκρίνει ή να διατάξει τον ανάδοχο να τα

τροποποιήσει  σε  τακτή  προθεσμία.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  τα  σχέδια  αυτά





θεωρούνται  εγκεκριμένα,  όπως  τα  υποβάλλει  ο  ανάδοχος,  εκτός  εάν

αποδεδειγμένα  δεν  έχουν  συνταχθεί  σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  παραγράφους

οπότε η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών διπλασιάζεται.

Άρθρο 5: Προθεσμίες

1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει ολοκληρωμένο και έτοιμο προς άμεση

λειτουργία όλο το έργο εντός συνολικής προθεσμίας ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από

την υπογραφή της σύμβασης.

2. Στο  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου,  όπως  θα  εγκριθεί  από  την

Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  μπορούν  να  περιλαμβάνονται  ενδεικτικές  τμηματικές

προθεσμίες  που θα αφορούν στην ολοκλήρωση διακεκριμένων τμημάτων του

έργου.

3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την

υποβολή από τον ανάδοχο του προγράμματος ποιότητας του έργου (ΠΠΕ), να το

εγκρίνει. Τυχόν υπέρβαση του χρόνου έγκρισης του ανωτέρω, δεν λογίζεται στο

συνολικό χρόνο περαίωσης του έργου.

4. Παράταση  των  τασσομένων  προθεσμιών  δεν  αναγνωρίζεται  στον  ανάδοχο,

εφόσον η αιτία για παράταση προέρχεται από υπαιτιότητα αυτού. Κατά τα λοιπά

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 4412/16, όπως

ισχύουν.

5. Η  μη  τήρηση  των  ανωτέρω  προθεσμιών  με  υπαιτιότητα  του  αναδόχου

συνεπάγεται  την  επιβολή  των  διοικητικών  και  παρεπόμενων  χρηματικών

κυρώσεων όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας και αποτελεί λόγο

έκπτωσης  του  αναδόχου.  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  τα  αναφερόμενα  στο

άρθρο 148 του Ν. 4412/16, όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 6: Χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  –  Οργανόγραμμα

εργοταξίου – Ημερολόγιο έργου

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου το

οποίο  θα  ανταποκρίνεται  στις  υποχρεώσεις  της  παρούσας  ΕΣΥ  και  να  το





υποβάλλει  στη  Διευθύνουσα  το  έργο  Υπηρεσία.  Η  σύνταξη  του

χρονοδιαγράμματος  θα  συνοδεύεται  από  υποστηρικτική  έκθεση  η  οποία  θα

περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης του έργου.

2. Η  υποβολή  του  χρονοδιαγράμματος  θα  γίνει  το  πολύ  σε  δεκαπέντε  (15)

εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. H Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από έλεγχο και μετά από τυχόν τροποποιήσεις ή

συμπληρώσεις  των  προτάσεων  του  αναδόχου  αποφαίνεται  σε  δέκα  (10)

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής, με έκδοση σχετικής εγκριτικής

απόφασης, με την οποία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

4. Σε  περίπτωση  μεταβολής  των  προθεσμιών  ή  του  αντικειμένου  του  έργου,

αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.

5. Το  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου  θα  συνταχθεί  με  τη  μορφή

τετραγωνικού πίνακα που θα περιλαμβάνει  χρονική ανάλυση των ποσοτήτων,

ανά εργασία ή ομάδα εργασιών, και θα συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και

σχετική  έκθεση  που  θα  αναλύει  και  θα  αιτιολογεί  πλήρως  τον  προτεινόμενο

προγραμματισμό και  με βασική επιδίωξη το συντονισμό των δραστηριοτήτων

προς απόδοση ολοκληρωμένων τμημάτων του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145

του Ν. 4412/16, όπως σήμερα ισχύει. 

6. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της

σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο

θα  περιγράφονται  λεπτομερώς  τα  πλήρη  στοιχεία  στελεχών,  εξοπλισμού  και

μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση

του έργου.

7. Για  την  κάλυψη  ή  τον  περιορισμό  των  καθυστερήσεων  του  έργου  στην

περίπτωση που ευθύνεται  γι'  αυτές  ο ανάδοχος,  η  Διευθύνουσα Υπηρεσία θα

δώσει εντολή σε αυτόν να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες

πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα επιπλέον μέτρα χωρίς καμιά

πρόσθετη αποζημίωση.

8. Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, θα συνταχθεί με βάση τα

αναφερόμενα στο άρθρο 138 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα, σε ότι αφορά

το  απαιτούμενο  προσωπικό,  υλικά,  μηχανήματα,  οχήματα,  αποθηκευτικούς

χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την εμπρόθεσμη και έντεχνη

εκτέλεση των εργασιών.





9. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Προϊσταμένου της

Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  αν  υπερβεί  με  υπαιτιότητά  του,  έστω  και  μία

τμηματική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατά ένα μήνα ή

καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των

τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ή δεν εφαρμόσει μέσα σε

ένα  μήνα  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  το  οργανόγραμμα  εργοταξιακής

ανάπτυξης.

10. Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  ημερολόγιο  του  έργου  σε  βιβλιοδετημένα

διπλότυπα  αριθμημένα  φύλλα.  Το  ημερολόγιο  πρέπει  να  συμπληρώνεται

καθημερινά  και  να  αναγράφονται  σε  αυτό,  με  συνοπτικό  τρόπο,  όσα

προβλέπονται στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016.

11. Το  ημερολόγιο  υπογράφεται  από  τον  εκπρόσωπο  του  αναδόχου  και  από  το

εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα

αποκοπτόμενο  φύλλο  περιέρχεται  στη  Διευθύνουσα Υπηρεσία  εντός  επτά  (7)

ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης. Οι εγγραφές στο

ημερολόγιο  αποτελούν  πληροφοριακά  στοιχεία  για  τις  καιρικές  συνθήκες,  τη

δύναμη  απασχολούμενου  προσωπικού  και  μηχανημάτων  και  γενικά  για  την

παροχή εικόνας προόδου του έργου.

12. Εφόσον  ο  ανάδοχος  παραλείπει  την  υποχρέωση  του  για  καθημερινή  τήρηση

ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ίση με  εκατό (100) ευρώ, για

κάθε  ημέρα  παράλειψης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  146  του  Ν.

4412/2016. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία,

ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων

αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

Άρθρο 7: Προκαταβολές  

Εάν προβλέπεται από τη διακήρυξη, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών

στον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει

σήμερα.

Άρθρο 8: Διασφάλιση της ποιότητας του έργου





8.1. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου  

Ο ανάδοχος εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ανώτατο όριο

κατά το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δευτέρας τάξης θα πρέπει να

υποβάλλει  σε δύο (2)  αντίτυπα στην Δ/νουσα Υπηρεσία το Πρόγραμμα Ποιότητας

Έργου (Π.Π.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του Ν. 4412/16 

Η σύνταξη του Π.Π.Ε. θα γίνει σύμφωνα με την ΔΕΕΠ ΟΙΚ 502/13-10-2000

(ΦΕΚ  1265/Β/18-10-2000)  και  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/24-07-01  (ΦΕΚ  1013Β/02-08-01)

αποφάσεις  του  Υφυπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  και  την  σχετική  ΓΔΠΔΕ  82/03-05-2001

εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το Π.Π.Ε. πρέπει να υποβληθεί για έγκριση μέσα σε τριάντα

(30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η Δ/νουσα Υπηρεσία

εντός  δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών  θα  πρέπει  να  επιστρέψει  ένα  αντίτυπο  στον

ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της.

Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας

του  έργου  με  την  εφαρμογή  των  διαδικασιών  «Ελέγχου  Ποιότητας»,  που  θα

εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέρη του έργου θα συμφωνούν πλήρως με τις απαιτήσεις των

συμβατικών  τευχών.  Αυτές  οι  διαδικασίες  θα  περιλαμβάνουν  την  επιθεώρηση,  τη

δειγματοληψία και τη δοκιμή των υλικών, του εξοπλισμού, των μεθόδων κατασκευής,

της ποιότητας των εργασιών, των εγκαταστάσεων και των συστημάτων μέτρησης, έτσι

ώστε  η  ποιότητα  της  κατασκευής  να  ελέγχεται  συστηματικά  και  συνεχώς,  και  να

επιβεβαιώνεται ότι τηρεί όλους τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

Ο έλεγχος  της  ποιότητας  θα  γίνεται  με  ευθύνη και  δαπάνες  του  αναδόχου,

έπειτα από συνεννόηση και έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας:

 Επί τόπου του έργου, ή και εκτός έργου σε εγκεκριμένα ειδικευμένα εργαστήρια

δοκιμών  κατά  περίπτωση,  και  καλύπτει  όλες  τις  διαδικασίες  για  ελέγχους,

επιθεωρήσεις και δοκιμές των υλικών, εξοπλισμού και εργασιών κατασκευής.

 Εκτός  του  έργου,  σε  εγκεκριμένα  ειδικευμένα  εργαστήρια  του  προμηθευτή

κατασκευαστή ή και του αναδόχου, και καλύπτει όλες τις διαδικασίες ελέγχου των

υλικών και εξοπλισμών.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δαπάνες του, να καταρτίσει, οργανώσει,

συντονίσει και υλοποιήσει το Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου (Π.Π.Ε.).





Ο ανάδοχος θα έχει τα εξής καθήκοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας του

έργου:

α. Την κατάρτιση του προγράμματος ποιότητας έργου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει

το  πρόγραμμα  εγκρίσεων,  ελέγχων  και  δοκιμών  και  θα  είναι  σύμφωνο  με  τις

τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τα οριζόμενα στη συνέχεια.

β. Την εποπτεία και εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος για όλα τα στοιχεία του

έργου, ανεξαρτήτως της συμμετοχής υπεργολάβων στην κατασκευή αυτού.

γ. Την εκτέλεση όλων των δοκιμών και ελέγχων που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του

Π.Π.Ε.  για  την  πιστή  εφαρμογή  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  των  λοιπών

συμβατικών τευχών του έργου.

δ. Την  κατάλληλη  οργάνωση  του  εργοταξίου  για  την  επιτυχή  εφαρμογή  του

προγράμματος διασφάλισης ποιότητας.

ε. Τη διασφάλιση της συμβατότητας εφαρμογής του Π.Π.Ε. με το χρονοδιάγραμμα

του έργου.

Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του συνόλου

του  έργου  (την  ποιότητα  των  υλικών  που  ενσωματώνονται  στο  έργο  ή  που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, την ποιότητα των εργασιών κατασκευής και

τοποθέτησης κ.λ.π) ανεξαρτήτως του εφαρμοζομένου Π.Π.Ε.

8.2. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου θα περιλαμβάνει γενικότερα :

α. Όλες τις διαδικασίες ελέγχου, επιβεβαίωσης και δοκιμών που θα γίνουν επιτόπου

του έργου.

β. Όλους τους ελέγχους και δοκιμές που θα γίνουν εκτός έργου σε εγκεκριμένα, από

τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  εργαστήρια  δοκιμών  ή  και  στις  εγκαταστάσεις  του

προμηθευτή κατασκευαστή.

γ. Όλες τις διαδικασίες για την εφαρμογή, καταγραφή και έγκριση των παραπάνω

ελέγχων δοκιμών.

Το Π.Π.Ε. τελεί υπό την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα πρέπει να

ανανεώνεται  και  να  ενημερώνεται  με  πρόσθετες  πληροφορίες  κατά  τη  διάρκεια

κατασκευής του έργου, ή και να συμπληρώνεται όποτε αυτό απαιτείται κατά την πορεία

του έργου.





Ειδικότερα, το Π.Π.Ε. θα περιέχει (μη περιοριστικά) τα παρακάτω:

α. Δείγματα των προτεινομένων εγγράφων ελέγχου ποιότητας, εντύπων δοκιμών και

εντύπων αναφορών.

β. Ένα κατάλογο Υποχρεωτικών Σημείων Ελέγχου, ο οποίος θα συμφωνηθεί με τη

Διευθύνουσα Υπηρεσία.  Αυτά ορίζονται σαν σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη

επιθεώρηση και τεκμηρίωση από τον ανάδοχο και έγκριση των σχετικών αποτελε-

σμάτων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από την επανέναρξη των εργασιών

(π.χ. ειδοποίηση για διάστρωση σκυροδέματος, επανεπίχωση ορυγμάτων, θέση σε

λειτουργία του έργου, κ.λ.π.).

 Για τα παραπάνω  Υποχρεωτικά Σημεία Ελέγχου θα καθοριστούν στο Π.Π.Ε. τα

αποδεκτά όρια για την έγκριση των σχετικών δοκιμών.

 Η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο

αντίστοιχο έγγραφο ελέγχου ποιότητας θα είναι απαραίτητη, ώστε αυτά τα τμήματα

του έργου να θεωρηθούν ικανοποιητικά και ο ανάδοχος να μπορεί να προχωρήσει

στο επόμενο στάδιο της κατασκευής.

γ. Έναν  κατάλογο  υλικών  και  εξοπλισμού,  όπου  θα  αναφέρονται  κατά  υλικό  ή

στοιχείο εξοπλισμού, οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει των

τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και οι έλεγχοι δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά

τη διαδικασία προμήθειας ή κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσής τους στο έργο.

Ιδιαίτερα για  τους  ελέγχους  δοκιμές,  θα  αναφέρονται,  αναλυτικά  κατά υλικό  ή

στοιχείο εξοπλισμού, ο τύπος ελέγχου/δοκιμής και ο τόπος εκτέλεσης (επιτόπου του

έργου ή σε εγκεκριμένο εργαστήριο).

δ. Έναν κατάλογο εργασιών, όπου θα αναφέρονται για κάθε εργασία οι εγκρίσεις που

απαιτούνται  βάσει  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  οι  πιστοποιήσεις/αποδεικτικά

εμπειρίας των εργαζομένων και οι έλεγχοι/δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη

διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.

ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εγκαταστήσει εργαστήριο για να εκτελεί ελέγχους

ποιότητας επιτόπου του έργου, θα περιγράψει τη θέση του εργαστηρίου στο έργο

και  την  εμπειρία  του  τεχνικού  προσωπικού  (συνοδευόμενη  από

πιστοποιήσεις/αποδεικτικά εμπειρίας) και θα καταθέσει κατάλογο του διατιθέμενου

εξοπλισμού,  καθώς  και  κατάλογο των δοκιμών που θα  εκτελούνται  σ'  αυτό  το

εργαστήριο.





Η συμμόρφωση προς το Π.Π.Ε., όπως αυτό έχει συνταχθεί και συμπληρωθεί

από τον ανάδοχο και έχει εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί συμβατική

υποχρέωση του αναδόχου.

8.3. Δείγματα υλικών  

Έπειτα  από  εντολή  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  ο  ανάδοχος  θα  διαθέτει

εγκαίρως  δείγματα  των  διαφόρων  υλικών  ή  εξοπλισμού  για  έγκριση  (μαζί  με  την

σχετική τεκμηρίωση) και θα εκτελεί, με δαπάνες του, δοκιμές που θα ζητηθούν από τη

Διευθύνουσα Υπηρεσία στο στάδιο επιλογής,  στο στάδιο προμήθειας  ή στο στάδιο

ενσωμάτωσής τους στο έργο.

8.4. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι ποιότητας  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εποπτεύει την εφαρμογή του Π.Π.Ε., καθώς και

όλους τους απαραίτητους ελέγχους, τις δοκιμές και τις επιθεωρήσεις τόσο επιτόπου του

έργου όσο και εκτός αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με

τα εγκεκριμένα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ανάδοχος θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την επίτευξη του

παραπάνω στόχου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή

των υλικών και εξοπλισμού που ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο και

να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμών στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος

είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει προκαταβολικά στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες

τις  σχετικές  πληροφορίες  για  τον  έλεγχο  ποιότητας  ή  και  τα  μέτρα  διασφάλισης

ποιότητας σ' αυτές τις εγκαταστάσεις.

Ο  εξοπλισμός  και  τα  υλικά  που  θα  παραδίδονται  επιτόπου  του  έργου,  θα

επιθεωρούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Ο ανάδοχος,

με  τη  σύμφωνη  γνώμη  της  Δ/νουσας  Υπηρεσίας  θα  αναλαμβάνει  την  προσωρινή

αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών σε ασφαλείς θέσεις στην περιοχή του

έργου όπου δεν θα υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή ζημιάς από άλλες δραστηριότητες.





Όλος ο εξοπλισμός και τα υλικά θα αποθηκεύονται και θα προφυλάσσονται

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος θα παρέχει κάθε αναγκαία

εξυπηρέτηση για την επιθεώρηση αμέσως μετά την παραλαβή, συμπεριλαμβανομένης

και  της  αποσυσκευασίας  του  εξοπλισμού  και  των  υλικών  και  την  εν  συνεχεία

απαιτούμενη προστασία τους, αν αυτό απαιτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Αντίγραφα όλων των αποδείξεων παραλαβής και των σημειώσεων σχετικά με

τον  εξοπλισμό και  τα  εργαλεία  που  περιλαμβάνονται  πρέπει  να  υποβάλλονται  στη

Διευθύνουσα Υπηρεσία για ενημέρωσή της.

Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν

τον ανάδοχο από τις συμβατικές υποχρεώσεις του για τον έλεγχο της ποιότητας.

8.5. Τεκμηρίωση επιθεωρήσεων και δοκιμών  

Οι ημερήσιες αναφορές για επιθεωρήσεις και δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται είτε

επιτόπου του έργου είτε αλλού, πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλα έγγραφα. Τα

αποτελέσματα αυτών των δοκιμών θα επικυρώνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Σε  όλα  τα  πιστοποιητικά  δοκιμών  και  τις  αναφορές  επιθεώρησης  πρέπει  να

σημειώνεται σαφώς σε ποιο τμήμα του έργου αναφέρονται.

Τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  πρέπει  να  υποβάλλονται  στη  Διευθύνουσα

Υπηρεσία  αμέσως  μόλις  είναι  διαθέσιμα  και  πάντως  όχι  μετά  την  ημερομηνία

παραλαβής των σχετικών υλικών/εξοπλισμού.

Σε περίπτωση ασυμφωνιών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, η

Διευθύνουσα  Υπηρεσία  εκδίδει  «Εντολή  Συμμόρφωσης»  και  ο  ανάδοχος  θα  είναι

υποχρεωμένος να εκτελέσει επανορθωτικές εργασίες.

Το  ημερολόγιο  του  έργου  αποτελεί  σημαντικό  εργαλείο  αποτύπωσης,

τεκμηρίωσης  και  ελέγχου  των  σχετικών  διαδικασιών  που  αφορούν  το  Π.Π.Ε..  Η

σχολαστική τήρησή του εξασφαλίζει τον έλεγχο της συμβατότητας του Π.Π.Ε. με το

χρονοδιάγραμμα του έργου.

8.6. Στοιχεία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου  





Τα  αναφερόμενα  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  θεωρούνται  τα  ελάχιστα  που

πρέπει να λάβει υπόψη ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη του Π.Π.Ε. του έργου, σύμφωνα

με τα υλικά, τον εξοπλισμό και τις μεθόδους κατασκευής που θα επιλέξει.

Άρθρο 9: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

9.1. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας      

Με  την  εγκατάστασή  του  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ορίσει  υπεύθυνο

ασφαλείας που θα είναι αρμόδιος για την εκπόνηση και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας

και Υγείας (ΣΑΥ) στο εργοτάξιο, καθώς και για τη συμπλήρωσή του κατά την πορεία

των εργασιών,  ανάλογα με την τελική οργάνωση του εργοταξίου του,  με βάση τις

παραγράφους 3 και 9 του άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 όπως ισχύει.

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας θα αναφέρεται και στο οργανόγραμμα που

ο ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία, ως ορίζεται στο άρθρο  6 της

παρούσης.

9.2. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας      

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να τηρεί  τον προβλεπόμενο από τις  διατάξεις  του

άρθρου 3 του ΠΔ 305/96 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) κα να τον ενημερώνει

σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  ίδιου  άρθρου,  όπως  καθορίζεται  στην  απόφαση

ΔΕΕΠΠ/85/14.05.01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/01.06.01).

Η  Επιτροπή  Παραλαβής  του  Έργου  επιβάλλεται  να  διαπιστώνει  ότι  για  το

παραλαμβανόμενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός

είναι  ενημερωμένος.  Η  παραπάνω  διαπίστωση  θα  αναγράφεται  ρητά  στο  σχετικό

πρωτόκολλο  παραλαβής  και  η  Επιτροπή  δε  θα  προβαίνει  στην  παραλαβή  εάν  δεν

υφίσταται ΦΑΥ ή εάν δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος. 

Στο  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  θα  αναγράφεται  ακόμη  ότι  ο  ΦΑΥ

εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή ή ότι συμπληρώθηκε

με  τις  εργασίες  που  εκτελέστηκαν  σε  εφαρμογή  των  παρατηρήσεων  για  την

αποκατάσταση των τυχόν ελαττωμάτων.





9.3. Οι  δαπάνες  για  τις  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  για  τα  ΣΑΥ και  ΦΑΥ δεν

πληρώνονται ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδας

του Τιμολογίου του Έργου.

Άρθρο 10: Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο

10.1.   Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής

νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε

τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων

ή  επαγγελματικών  ασθενειών  κατά  την  φάση  κατασκευής  του  έργου:  ΠΔ

305/96 (αρ. 7-9), Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42) **.
** Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που

ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.

10.2.Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται   :  

α. Να  εκπονεί  κάθε  σχετική  μελέτη  (στατική  ικριωμάτων,  μελέτη

προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα

Ν. 4412/16 (αρθ. 138 παρ.7).

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο

Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ),  όπως  αυτό  ρυθμίζεται  με  τις

αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ: ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-

01  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02,  στο  χρονοδιάγραμμα  των  εργασιών,

καθώς  και  τις  ενδεχόμενες  τροποποιήσεις  ή  άλλες  αναγκαίες

αναπροσαρμογές  των  μελετών  κατά  τη  φάση  της  μελέτης  και  της

κατασκευής του έργου: Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και

υγείας  των  εργαζομένων,  να  τους  ενημερώνει  /  εκπαιδεύει  για  την

αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά

τη  γνώμη  τους  και  να  διευκολύνει  τη  συμμετοχή  τους  σε  ζητήματα





ασφάλειας  και  υγείας:  ΠΔ 1073/81  (αρ.  111),  ΠΔ 305/96  (αρ.  10,11),

Ν.3850/10 (αρ. 42-49).

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι

αυτονόητο  ότι  η  γνώση  από  αυτούς  της  ελληνικής  γλώσσας  κρίνεται

απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και  τον

τρόπο  εφαρμογής  των  μέτρων  ασφάλειας  και  υγείας  (εκτός  ειδικών

περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει

ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

10.3.Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να  

τηρεί τα ακόλουθα :

10.3.1 Εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  –  Σχέδιο  Ασφάλειας  Υγείας  (ΣΑΥ)  -

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα   :  

α.  Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη

των  εργασιών,  την  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση,  προκειμένου  για

εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30

εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι

από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα

500 ημερομίσθια:  ΠΔ 305/96 (αρ 3  παρ.  12 και  13).  Η γνωστοποίηση

καταρτίζεται  σύμφωνα  με  το  παράρτημα  III του  άρθρου  12  του  ΠΔ

305/96.

β. Να  ακολουθήσει  τις  υποδείξεις  /  προβλέψεις  των  ΣΑΥ-ΦΑΥ τα  οποία

αποτελούν  τμήμα  της  τεχνικής  μελέτης  του  έργου  (οριστικής  ή

εφαρμογής)  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  305/96  (αρ.3  παρ.8)  και  την  ΥΑ

ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.

4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

γ. Να  αναπτύξει,  να  προσαρμόσει  και  να  συμπληρώσει  τα  ΣΑΥ-ΦΑΥ της

μελέτης  (τυχόν  παραλήψεις  που  θα  διαπιστώσει  ο  ίδιος  ή  που  θα  του

ζητηθούν  από  την  Υπηρεσία),  σύμφωνα  με  την  μεθοδολογία  που  θα

εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις

ιδιαιτερότητες  του,  κλπ  (μέθοδος  κατασκευής,  ταυτόχρονη  εκτέλεση

φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).





δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες

που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για

τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία,

μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας:  ΠΔ  305/96  (αρ.  3  παρ.  9)  και  ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.  2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  η  οποία

ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου:

ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του

(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο

Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).

 Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για

τους  εργαζόμενους  και  για  τα  άλλα  εμπλεκόμενα  μέρη  που

παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

 Αντίστοιχα  ο  ΦΑΥ αποσκοπεί  στην  πρόληψη και  στον περιορισμό  των

κινδύνων  για  όσους  μελλοντικά  ασχοληθούν  με  τη  συντήρηση  ή  την

επισκευή του έργου.

1. Το  περιεχόμενο  του  ΣΑΥ και  του  ΦΑΥ αναφέρεται  στο  ΠΔ

305/96 (αρ.3 παρ. 5-7) και στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3)

και  ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002  (παρ.  2.9)  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  οι

οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν. 4412/16 (αρ. 138).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ

305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :

α.  Απαιτείται  Συντονιστής  στη  φάση  της  μελέτης,  δηλ.  όταν  θα

απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.

β.  Οι  εργασίες  που  πρόκειται  να  εκτελεστούν  ενέχουν  ιδιαίτερους

κινδύνους: Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 παράρτημα II).

γ. Απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση  στην  αρμόδια

επιθεώρηση εργασίας.

δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη

του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου

και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από

την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1





εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ.

πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή

και  την  οριστική  παραλαβή  κάθε  Δημόσιου  Έργου:  ΥΑ

ΔΕΕΠΠ/οικ.  433/2000  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ,  η  οποία

ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 170 και 172).

4. Μετά  την  αποπεράτωση  του  έργου,  ο  ΦΑΥ  φυλάσσεται  με

ευθύνη του  Κυρίου του Έργου  και  το  συνοδεύει  καθ'  όλη  τη

διάρκεια  της  ζωής  του:  ΠΔ 305/96  (αρ.  3  παρ.  11)  και  ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ. 2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  εκπόνηση  του  ΣΑΥ  και  την

κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ.

πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

10.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας,  γιατρό εργασίας -  τήρηση

στοιχείων ασφάλειας και υγείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  αν  στο  έργο  απασχολήσει

λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1

και αρ. 12 παρ.4).

β.  Να  αναθέσει  καθήκοντα  τεχνικού  ασφαλείας  και  ιατρού  εργασίας,  αν

απασχολήσει  στο  έργο  50  και  άνω  εργαζόμενους,  σύμφωνα  με  το

Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).

γ.  Τα  παραπάνω  καθήκοντα  μπορεί  να  ανατεθούν  σε  εργαζόμενους  στην

επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με

τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν

αυτές οι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως

από  τον  ανάδοχο  και  αντίγραφο  της  κοινοποιείται  στην  τοπική

Επιθεώρηση  Εργασίας,  συνοδεύεται  δε  απαραίτητα  από  αντίστοιχη

δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).





δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και  των:  τεχνικού

ασφαλείας και  ιατρού εργασίας,  εντάσσεται  και  η υποχρεωτική τήρηση

στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και

ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την

ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν

ομάδες  εργαζομένων  που  εκτίθενται  σε  ιδιαίτερους  κινδύνους

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας  στο

οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο

γιατρός εργασίας Ν.3850/10(αρ.14παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1).

 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  ενυπόγραφα  γνώση  των

υποδείξεων αυτών.

 Το  βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού  εργασίας

σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.

 Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του

τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να

αιτιολογεί τις  απόψεις  του και να τις  κοινοποιεί  και στην Επιτροπή

Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων

των  οποίων  η  σύσταση  και  οι  αρμοδιότητες  προβλέπονται  από  τα

άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

 Σε  περίπτωση  διαφωνίας  η  διαφορά  επιλύεται  από  τον  επιθεωρητή

εργασίας και μόνο.

3. Βιβλίο  ατυχημάτων  στο  οποίο  θα  περιγράφεται  η  αιτία  και  η

περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων

αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

 Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων

ατυχημάτων,  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  υποδείξεων  τεχνικού

ασφαλείας.

 Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  αναγγέλλει  στις  αρμόδιες  επιθεωρήσεις

εργασίας,  στις  πλησιέστερες  αστυνομικές  αρχές  και  στις  αρμόδιες

υπηρεσίες  του  ασφαλιστικού  οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο

εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον





πρόκειται  περί  σοβαρού  τραυματισμού  ή  θανάτου,  να  τηρεί

αμετάβλητα  όλα  τα  στοιχεία  που  δύναται  να  χρησιμεύσουν  για

εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον

εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων

ημερών Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ).

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).

10.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο  Ημερολόγιο  Μέτρων

Ασφάλειας  (ΗΜΑ),  όταν  απαιτείται  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίηση στην

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο

σύμφωνα  με  το  ΠΔ  305/96  (αρ.3  παρ.  14)  σε  συνδυασμό  με  την  ΥΑ

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται,  σύμφωνα με  την  παραπάνω ΥΑ,  από τις  κατά τόπους

Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από

τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από

τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι

αφορά τα  αποτελέσματα  των ελέγχων ή  δοκιμών,  από το  αρμόδιο  όργανο

ελέγχου  όπως  ο  επιθεωρητής  εργασίας,  κλπ:  ΠΔ 1073/81  (αρ.113  ),  Ν.

1396/83  (αρ.  8)  και  την  Εγκύκλιο  27  του  (τ.)  ΥΠΕΧΩΔΕ  με  αρ.πρωτ.

ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

10.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων

Ασφάλειας (ΗΜΑ)

Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να

συσχετίζεται με το Η Μ Α.

Στα  πλαίσια  του  συσχετισμού  αυτού,  να  σημειώνεται  στο  Η.Μ.Α.  κάθε

αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να

γίνεται  παραπομπή  των  αναγραφόμενων  υποδείξεων  /  διαπιστώσεων  στην

αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.





Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης

του ατυχήματος.

10.4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των

εργασιών στο εργοτάξιο.

10.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο,  κατά την εκτέλεση όλων

των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου

του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και  περίφραξη των

επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α,

παρ. 18.1).

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας

του  εργοταξίου  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  και  εκτροπή  τυχόν

υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε

να  παρέχεται  προστασία  στους  εργαζόμενους  από  τον  κίνδυνο

ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV

μέρος Β, τμήμα II, τταρ.2).

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους  (αγωγοί  ατμών

θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των

εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81

(αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, τταρ.6).

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση

σχεδίου  διαφυγής  -  διάσωσης  και  εξόδων  κινδύνου,  πυρασφάλεια,

εκκένωση  χώρων  από  τους  εργαζόμενους,  πρόληψη  -  αντιμετώπιση

πυρκαγιών  &  επικίνδυνων  εκρήξεων  ή  αναθυμιάσεων,  ύπαρξη

πυροσβεστήρων,  κλπ.:  ΠΔ 1073/81  (αρ.  92-96),  ΠΔ 305/96  (αρ.  12,

παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αρ.30, 32,45).

ε. Την  εξασφάλιση  παροχής  πρώτων  βοηθειών,  χώρων  υγιεινής  και

υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου,

αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84

(αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14).





στ. Την  εξασφάλιση  της  δωρεάν  χορήγησης  Μέσων Ατομικής  Προστασίας

(ΜΑΠ)  στους  εργαζόμενους  όπως  προστατευτικά  κράνη,  μπότες

ασφαλείας,  φωσφορίζοντα  γιλέκα,  ολόσωμες  ζώνες  ασφαλείας,  γυαλιά,

κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους

από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει

σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84

(αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και

Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

10.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση

- εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες

κλπ

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την

ασφαλή  διέλευση  των  πεζών  και  των  οχημάτων  από  την  περιοχή

κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :

 Την Υ.Α αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:  «Οδηγίες

Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

 Τη  ΚΥΑ  αριθ.6952/14-2-2011  του  τ.ΥΠΕΚΑ  και  τ.ΥΠΥΜΕΔΙ

«Υποχρεώσεις  και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά

την  εκτέλεση  εργασιών  σε  κοινόχρηστους  χώρους  πόλεων  και

οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »

Τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας:  Ν.2696/99  (αρ.  9-11  και

αρ.52) και την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης

υλικών  στις  οδούς,  κατάληψης  τμήματος  οδού  και  πεζοδρομίου:  Ν.

2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).

γ. Να  συντηρεί  και  να  ελέγχει  τακτικά  τη  λειτουργία  των  συστημάτων

ασφαλείας  και  να  τηρεί  τις  απαιτήσεις  ασφάλειας  των  ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων,  των  φορητών  ηλεκτρικών  συσκευών,  των  κινητών

προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού





εργοταξίου,  κλπ:  ΠΔ  1073/81  (αρ.75-84),  ΠΔ  305/96  (αρ.8.δ  και

αρ.12,παραρτ.Ι\/μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες

φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς

υλικών και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ

8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV

μέρος Α παρ. 11 και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η

τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε. Να  τηρεί  μέτρα  προστασίας  των  εργαζομένων  που  αφορούν:  α)

κραδασμούς:  ΠΔ  176/05,  β)  θόρυβο:  ΠΔ  85/91,  ΠΔ  149/06,  γ)

προφυλάξεις  της  οσφυϊκής  χώρας  και  της  ράχης  από  χειρωνακτική

διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και

βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

10.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα

έργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2).

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των

μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών

μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του

λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και

καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ.

17, 45-74), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και

οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ.

IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.  12 παραρτ.  IV,

μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να

συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

2. Άδεια κυκλοφορίας

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)





5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12,

παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99

(παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος

συνοδεύει τον χειριστή.

6. Βεβαίωση  ασφαλούς  λειτουργίας  του  εξοπλισμού  εργασίας  (ορθή

συναρμολόγηση  -  εγκατάσταση,  καλή  λειτουργία)  και  αρχείο

συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των

ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ. 3 και 6).

7. Πιστοποιητικό  επανελέγχου  ανυψωτικού  μηχανήματος,  οδηγίες

χρήσης,  συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων

αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 και αρ. 4. παρ. 7).

10.5. Νομοθετήματα  που  περιέχουν  πρόσθετα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας

και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα

με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  στο  εργοτάξιο,  πέρα  από  τα

προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά

περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.

Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:

10.5.1 Κατεδαφίσεις  :  

Ν  495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 1073/81  (αρ.  18-33,  104),  ΚΥΑ 8243/1113/91

(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.  Ill ), Υ.Α.

3009/2/21-γ/94,  Υ.Α.  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής:  ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ  305/96  (αρ.  12,

παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α.

Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ

21017/84/09.

10.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :





Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.

8 - ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ.  Ill), ΥΑ

3009/2/21-γ/94,  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής  ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,  ΠΔ 455/95  και  η  τροπ.

αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).

10.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες

σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.

10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ.

12, παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ. 4-6, 14 ).

10.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99, 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94

(αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ. 7568 Φ.700.1/96,

ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99.

10.5.5 Κατασκευή  δομικών  έργων  (κτίρια,  γέφυρες,  τοίχοι  αντιστήριξης,

δεξαμενές, κλπ.)

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 26- 33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.

9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.  IV μέρος Β τμήμα II παρ.

12).

10.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.

(Σήραγγες  κυκλοφορίας  οχημάτων,  αρδευτικές  σήραγγες,  υπόγειοι  σταθμοί

παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα

τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη

των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)





Ν.495/76,  ΠΔ 413/77,  ΠΔ 225/89,  ΚΥΑ 3329/89  και  η  τροπ.  αυτής:  ΥΑ

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ.  III), ΥΑ

2254/230/Φ.6.9/94  και  οι  τροπ.  αυτής:  ΥΑ  Φ.6.9/13370/1560/95  και  ΥΑ

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ

2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10).

10.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα

(Υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  διαμόρφωση  πυθμένα  θαλάσσης,  κατασκευή

προβλήτας  κλπ  με  χρήση  πλωτών  ναυπηγημάτων  και  καταδυτικού

συνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.

4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.  IV μέρος Β

τμήμα II παρ.8.3 και παρ. 13).

10.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις

που  περιλαμβάνουν  τα  απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο

εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

Α. ΝΟΜΟΙ

Ν.495/76 (ΦΕΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν.1430/84 (ΦΕΚ

49/Α/84),  Ν.2168/93  (ΦΕΚ  147/Α/93),  Ν.2696/99  (ΦΕΚ  57/Α/99),

Ν.3542/07 (ΦΕΚ 50/Α/07), Ν.3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), Ν.4030/12 (ΦΕΚ

249/Α/12), N.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/16).

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ.413/77  (ΦΕΚ  128/Α/77),  Π.Δ.  95/78  (ΦΕΚ  20/Α/78),  Π.Δ.216/78

(ΦΕΚ  47/Α/78),  Π.Δ.778/80  (ΦΕΚ  193/Α/80),  Π.Δ.1073/81  (ΦΕΚ

260/A/81),  Π.Δ.225/89  (ΦΕΚ  106/Α/89),  Π.Δ.31/90  (ΦΕΚ  31/Α/90),

Π.Δ.70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ.85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91), Π.Δ.499/91 (ΦΕΚ

180/Α/91),  Π.Δ.395/94  (ΦΕΚ  220/Α/94),  Π.Δ.396/94  (ΦΕΚ 220/Α/94),

Π.Δ.397/94  (ΦΕΚ  221/Α/94),  Π.Δ.105/95  (ΦΕΚ  67/Α/95),  Π.Δ.455/95

(ΦΕΚ  268/Α/95),  Π.Δ.305/96  (ΦΕΚ  212/Α/96),  Π.Δ.89/99  (ΦΕΚ

94/Α/99),  Π.Δ.304/00  (ΦΕΚ  241/Α/00),  Π.Δ.155/04  (ΦΕΚ  121/Α/04),





Π.Δ.176/05  (ΦΕΚ  227/Α/05),  Π.Δ.149/06  (ΦΕΚ  159/Α/06),  Π.Δ.2/06

(ΦΕΚ  268/Α/06),  Π.Δ.212/06  (ΦΕΚ  212/Α/06),  Π.Δ.82/10  (ΦΕΚ

145/Α/10), Π.Δ.57/10 (ΦΕΚ 97/Α/10).

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΑ 130646/84  (ΦΕΚ  154/Β/84),  ΚΥΑ 3329/89  (ΦΕΚ  132/Β/89),  ΚΥΑ

8243/1113/91  (ΦΕΚ  138/Β/91),  ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  (ΦΕΚ

187/Β/93), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 765/Β/93), ΚΥΑ αρ. 8881/94

(ΦΕΚ 450/Β/94),  ΥΑ αρ.οικ.  31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93),  ΥΑ 3009/2/21-

γ/94  (ΦΕΚ  301/Β/94),  ΥΑ  2254/230/Φ.6.9/94  (ΦΕΚ  73/Β/94),  ΥΑ

3131.1/20/95/95  (ΦΕΚ  978/Β/95),  ΥΑ  Φ.6.9/13370/1560/95  (ΦΕΚ

677/Β/95),  ΥΑ  Φ6.9/25068/1183/96  (ΦΕΚ  1035/Β/96),  Υ.Α

αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ

987/Β/99),  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  (ΦΕΚ  1186/Β/03),  ΚΥΑ  αρ.

Δ13ε/4800/03  (ΦΕΚ 708/Β/03),  ΚΥΑ αρ.6952/11  (ΦΕΚ 420/Β/11),  ΥΑ

3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89), ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00),

ΥΑ αρ.  οικ.  433/2000  (ΦΕΚ  1176/Β/00),  ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  (ΦΕΚ

686/Β/01), ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 (ΦΕΚ 266/Β/01), ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

(ΦΕΚ 16/Β/03),  ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11), ΥΑ 21017/84/09

(ΦΕΚ  1287/Β/09),  Πυροσβεστική  διάταξη  7,  Απόφ.  7568.Φ.700.1/96

(ΦΕΚ 155/Β/96)

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  27/03  (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  Π/208/12-9-03),  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

6/08 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ.

10201/12).

Άρθρο 11: Μηχανικός εξοπλισμός – Ειδικευμένο προσωπικό

11.1 Εξοπλισμός και προσωπικό του αναδόχου  

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει  όλο  τον  απαιτούμενο  μηχανικό,

μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καθώς και το ειδικευμένο προσωπικό το

οποίο απαιτείται για την άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή όλου του έργου, το

οποίο πρέπει να είναι άρτιο ως προς την κατασκευή και λειτουργία του.





Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του

έργου και πίνακα με τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού - προσωπικού του που

θα διαθέσει για την εκτέλεση του έργου. Στην κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι

η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού, των μέσων και του προσωπικού του

αναδόχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για την εμπρόθεσμη

και έντεχνη περάτωση του έργου.

Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη

γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος

για την καταλληλότητα του μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα

χρησιμοποιήσει,  καθώς και  για  το σύμφωνο του εξοπλισμού αυτού με τις  σχετικές

διατάξεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Στην  περίπτωση  που  ο  εξοπλισμός  του

αναδόχου (ή μέρος του εξοπλισμού του) αποδειχτεί κατά την διάρκεια των εργασιών

ακατάλληλος  για  οποιοδήποτε  λόγο,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  λόγων  που

αναφέρονται στην φύση του υπεδάφους και στην μορφολογία της περιοχής, ο ανάδοχος

δε δικαιούται καμιάς επιπλέον αποζημίωσης ούτε παράταση της προθεσμίας.

Άρθρο 12: Υπέρβαση  προθεσμιών  –  Ποινικές  ρήτρες  –  Υποκατάσταση

αναδόχου

1. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, όπως αυτή ορίζεται στην

παράγραφο  1  του  άρθρου  5 της  παρούσας,  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/16 και για

χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ΄ αυτόν.

2. Οι  ποινικές  ρήτρες  που  επιβάλλονται  για  την  υπέρβαση  οποιασδήποτε

αποκλειστικής ή ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, είναι ανεξάρτητες από τις

ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας.

3. Για  κάθε  ημέρα  υπέρβασης  των  τμηματικών  (αποκλειστικών  ή  ενδεικτικών)

προθεσμιών  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα ίση  προς  ......  εκατοστά  (......%) της

μέσης ημερήσιας αξίας του έργου ανά ημέρα και για διάστημα μέχρι  ......... (...)

ημερών.

4. Για τις επόμενες ......... (...) ημέρες επιβάλλεται ρήτρα ίση προς ......... εκατοστά

(...%) της μέσης ημερήσιας αξίας ανά ημέρα.





5. Σε  περίπτωση  υπέρβασης  περισσοτέρων  της  μιας  ενδεικτικών  τμηματικών

προθεσμιών τα χρονικά διαστήματα υπολογίζονται αθροιστικά.

6. Η υποκατάσταση τρίτων στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση

του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Αν

διαπιστωθεί  καθ'  οποιονδήποτε  τρόπο  ότι  έχει  γίνει  άμεση  ή  έμμεση

υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του

έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά από γνώμη

του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.

Άρθρο 13: Αρτιότητα κατασκευής

1. Εφόσον  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  του  έργου  επισημανθούν  αναγκαίες

αλλαγές  στην  εγκεκριμένη  οριστική  μελέτη  (που  αφορούν  παραδοχές,

υπολογισμούς,  φορτίσεις,  απαιτήσεις  ποιότητας  και  εξοπλισμού,  ελλιπείς

εφαρμογές  κανονισμών,  κανόνων  επιστήμης,  τεχνικής,  αριθμητικά  λάθη,

ασυμφωνία σχεδίων κ.λ.π.), που μειώνουν τον συντελεστή ασφαλείας του έργου

ή που οδηγούν προς αστοχία τότε ο ανάδοχος:

α) Υποχρεούται  να  συμπληρώσει,  διορθώσει,  τροποποιήσει  την  μελέτη

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με το

άρθρο 4 της παρούσας.

β) Υποχρεούται να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την

συμπληρωμένη,  διορθωμένη,  τροποποιημένη  και  εγκεκριμένη  από  την

Δ/νουσα  Υπηρεσία  μελέτη,  χωρίς  καμιά  επιβάρυνση  στην  τιμή  του

προϋπολογισμού προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον διαγωνισμό.

2. Ο καθορισμός οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών σε σχέση με την εκτέλεση

των εργασιών, στις εφαρμοζόμενες τεχνικές προδιαγραφές, στη γενική συγγραφή

υποχρεώσεων, στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και στον τρόπο εκτέλεσης των

κατασκευών,  δεν απαλλάσσει  τον ανάδοχο από την υποχρέωση του να λάβει

κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών που

συνοδεύουν τα επί μέρους τμήματα του όλου έργου.

3. Σε εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται

κάτι στα σχέδια ή στα άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή και αν δεν έχουν δοθεί

σχετικές οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του





έργου θα πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και εμφάνισή του,

όσο και ως προς τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσής του με τα υπόλοιπα τμήματα

του έργου.

Άρθρο 14: Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου  

Συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΓΣΥ, επισημαίνεται

ότι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη και δαπάνη στην

περαιτέρω επεξεργασία των υπαρχόντων στοιχείων και να εκτελέσουν οποιεσδήποτε

συμπληρωματικές  εργασίες  και  έρευνες  (π.χ.  γεωτεχνικές  εργασίες  κ.λ.π),  που  θα

κρίνουν ότι είναι απαραίτητες για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς τους και

συνεπώς  διευκρινίζεται  ότι  καμία  απαίτηση  αποζημίωσης  του  αναδόχου  δεν  είναι

δυνατό να αναγνωρισθεί για πρόσθετες εργασίες ή μεταβολή ποσοτήτων που τυχόν θα

προκύψουν από την μη πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών συστάσεως, της γεωλογίας

και των εδαφοτεχνικών παραμέτρων του εδάφους.

Άρθρο 15: Γενικά  έξοδα,  όφελος  κλπ.  αναδόχου  –  Εργολαβικά  ποσοστά  –

Επιβαρύνσεις  

1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω εργολαβικά ποσοστά:

i. Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής

επιχείρησης επί της αξίας των εργασιών της υπολογιζόμενης βάσει των τιμών

μονάδος που προκύπτουν από την προσφορά του αναδόχου καθώς και τις

τυχόν νέες τιμές μονάδος.

ii. Δέκα οκτώ τοις  εκατό (18%) επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά και

ημερομίσθια εργατοτεχνιτών του αναδόχου κλπ., υποκείμενο στην έκπτωση

της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4412/16.

2. Οι δαπάνες της παραγράφου 1ii αποδίδονται στον ανάδοχο και με εργολαβικό

ποσοστό  μειωμένο  κατά  την  έκπτωση  του  διαγωνισμού  (άρθρο  154  του  Ν.

4412/16).

3. Οι δια των εκδιδόμενων λογαριασμών πληρωμές για εργασίες, σύμφωνα με το

άρθρο 18 της παρούσας, υπόκεινται στις κάτωθι επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις





διατάξεις  που  θα  ισχύουν  στο  χρονικό  διάστημα  από  την  ημερομηνία

δημοπράτησης μέχρι την ημερομηνία πέρατος του έργου, (πλην του Φ.Π.Α. που

βαρύνει τον κύριο του έργου) (για έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους

ή/και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

α) Φόρος δημοσίου (πληρωμή κατά νόμο)

β) Κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ταμείων όπως προβλέπεται από τις κείμενες

διατάξεις.

γ) ΤΣΜΕΔΕ (πληρωμή κατά τον νόμο)

4. Στα  γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  και  στο  όφελος  αυτού,  πέραν  των  όσων

αναφέρονται σε άλλα σημεία των συμβατικών τευχών, περιλαμβάνονται και οι

παρακάτω ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή μπορούν να ζητηθούν από

τον εργοδότη:

α) Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

προς εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

β) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έργου για

διαπίστωση  της  καταλληλότητας  των  χρησιμοποιούμενων  υλικών  και  της

ποιότητας εργασιών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ) Οι χαράξεις και σημάνσεις στο έργο κατά την εκτέλεσή του.

δ) Η δαπάνη ασφαλίστρων, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

Άρθρο 16: Υλικά και μέσα για την κατασκευή του έργου

Όλα τα υλικά και  μέσα για την εκτέλεση του έργου θα διατεθούν από τον

ανάδοχο.

Τα παραπάνω υλικά και μέσα θα είναι κατάλληλα για την κατασκευή του έργου

και θα συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εφόσον τα περιλαμβάνουν, καθώς

και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

Πριν την προμήθεια και ενσωμάτωση στο έργο, ο ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει δείγματα των κύριων υλικών που θα χρησιμοποιήσει μαζί με έγγραφα

πιστοποιητικά κατασκευαστή, προδιαγραφές κατασκευής και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία,

βάσει  των απαιτήσεων,  προς  έγκριση από την Υπηρεσία.  Η Υπηρεσία  διατηρεί  το

δικαίωμα να παίρνει δείγματα των υλικών στο εργοτάξιο και σε περίπτωση αμφιβολίας

ως προς την ποιότητα, σε σχέση με τα δείγματα, να τα στέλνει για ποιοτικό έλεγχο, με





δαπάνες του αναδόχου. Τα υλικά που δε θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις δε θα

παραλαμβάνονται  από  την  Υπηρεσία  ούτε  υπό  όρους,  πχ  περικοπών  ή  επιβολής

προστίμου, και θα απομακρύνονται από τον ανάδοχο ως ακατάλληλα με εντολή της

Επίβλεψης.

Άρθρο 17: Διευκολύνσεις του αναδόχου

Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  ύστερα  από  έγγραφη  αίτηση  του  αναδόχου  θα

προσφέρει  κάθε  δυνατή  συνδρομή  προς  τις  αρμόδιες  αρχές  για  την  άρση  κάθε

ενδεχόμενου εμποδίου από μέρους τρίτων.

Άρθρο 18: Επιμετρήσεις  

1. Οι  επιμετρήσεις  συντάσσονται  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του  αναδόχου  και

υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά στοιχεία

λαμβάνονται από κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου.

2. Ο  χρόνος  και  ο  τρόπος  σύνταξης  των  επιμετρήσεων,  τα  στοιχεία  που

περιλαμβάνουν, τα σχέδια που τις συνοδεύουν, ο τρόπος υποβολής, ο έλεγχος και

η  έγκρισή  τους  ορίζονται  σύμφωνα με  το  άρθρο  151  του  Ν.  4412/16,  όπως

σήμερα ισχύει.

3. Η  τελική  επιμέτρηση  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  από  τον  ανάδοχο  στην

Διευθύνουσα Υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά τη βεβαιωμένη

περάτωση του έργου. Τελική επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των

επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται στην σύμβαση.

Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο

αίτημά του που να σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν

έχει χάσει το σχετικό δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία.

Άρθρο 19: Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις εργασιών  





1. Οι  πιστοποιήσεις  για  την  πληρωμή  των  εργασιών  που  εκτελέσθηκαν  θα

συντάσσονται κατά χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός.

 Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος μπορεί να συντάσσει και να υποβάλει κάθε μήνα

στον Επιβλέποντα τα σχετικά που ορίζει το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 για να

ελέγξει και να εκδώσει εντολή πληρωμής. Κατ΄ εξαίρεση και σε ειδικές μόνο

περιπτώσεις  ύστερα  από  αίτηση  του  αναδόχου  δύναται  ο  Προϊστάμενος  της

Δ/νουσας  Υπηρεσίας  να  εγκρίνει  την  έκδοση  πιστοποιήσεων  και  κατά

συντομότερα χρονικά διαστήματα. 

2. Πριν  από  την  είσπραξη  κάθε  πιστοποίησης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να

προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ότι δεν

υφίσταται οφειλή αυτού ή άλλη οικονομική εκκρεμότητα λόγω ζημιάς ή βλάβης

που προξενήθηκε απ'  αυτόν στα δίκτυα ύδρευσης  και  αποχέτευσης κατά την

εκτέλεση των εργασιών, είτε της παρούσας είτε άλλων εργολαβικών συμβάσεών

του με την Δ/νουσα Υπηρεσία ή άλλους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής

Ωφελείας ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποδεχόμενος ότι η Δ/νουσα

Υπηρεσία,  θα  προβαίνει  σε  αντίστοιχο  συμψηφισμό  προς  το  πιστοποιούμενο

ποσό.

3. Οι  πληρωμές  του  αναδόχου  που  θα  προκύψουν  από  τις  πιστοποιήσεις  θα

συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζουν

οι σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Σ (κώδικας φορολογικών στοιχείων).

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 20: Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης

Στις  περιπτώσεις  που ειδικοί  λόγοι  κυκλοφοριακοί,  περιβαλλοντικοί  ή άλλοι

επιβάλλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας (εκσκαφή ορύγματος,

επίχωση, αποκατάσταση καταστραφέντος ή ημιτελούς οδοστρώματος αποκατάσταση

κακοτεχνίας,  τήρηση  μέτρων  ασφάλειας  σε  χερσαίο  ή  /και  θαλάσσιο  ή/και

υποθαλάσσιο χώρο, τοποθέτηση περιφραγμάτων - εμποδίων - λυχνιών σήμανσης κλπ.),

ο  δε  ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  εντός  των  τασσομένων  προθεσμιών  για

αποπεράτωση της παραπάνω εργασίας, καθορίζεται με το παρόν και συμφωνείται ρητά

ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Κρατική Υπηρεσία





(Περιφέρεια  Αττικής,  Ν.Α  Αθηνών,  ΥπΕσ.  κλπ.)  ή  Οργανισμός  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, δικαιούνται εκτός της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στην

παρούσα και τις νόμιμες διατάξεις, να προβαίνουν στην εκτέλεση της εργασίας αυτής,

κατά τον  προσφορότερο τρόπο (απολογιστικά ή με  άλλη εργολαβία)  και  κατά την

κρίση τους σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Επίσης  θα  επιβάλλεται  στον  ανάδοχο  ποινική  ρήτρα  ίση  προς  τη  δαπάνη

αποκατάστασης, των σχετικών δαπανών κρατουμένων από αυτά που οφείλονται και σε

περίπτωση που αυτά που του οφείλονται δεν επαρκούν, το υπόλοιπο θα εισπράττεται

σε  βάρος  της  εγγυητικής  επιστολής  και  των  επί  των  λογαριασμών  πληρωμών

κρατήσεων λόγω εγγύησης.

Άρθρο 21: Εργασίες εκτελούμενες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από άλλους

αναδόχους  

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να μην εμποδίζει  την εκτέλεση εργασιών που δεν

περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, και που θα γίνονται από την Δ/νουσα Υπηρεσία ή

από  άλλους  αναδόχους  ή  Οργανισμούς  και  να  τους  διευκολύνει  με  τα  μέσα  που

διαθέτει,  ρυθμίζοντας  τη  σειρά  εκτέλεσης  των  εργασιών  του,  ώστε  να  μην

δημιουργείται  από  αυτόν  κανένα  εμπόδιο  για  τις  εκτελούμενες  από  την  Δ/νουσα

Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους η οργανισμούς εργασίες.

Άρθρο 22: Γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεσθούν,  κατά  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της

επιστήμης, από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

2. Ο  αντιπρόσωπος  του  αναδόχου,  σε  εφαρμογή  των  σχετικών  διατάξεων  του

άρθρου 139 του Ν. 4412/16, πρέπει να είναι διπλωματούχος που να διαθέτει τα

προσόντα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέσει,  για  την  κατασκευή  του  έργου,  το

απαιτούμενο  τεχνικό  προσωπικό,  όπως  αυτό  περιγράφεται  στην  διακήρυξη

δημοπρασίας.





 Για  το  τεχνικό  προσωπικό  που  θα  στελεχώσει  το  εργοτάξιο  του  αναδόχου

απαιτείται  προσκόμιση  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  βεβαίωσης  του  οικείου

ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης του

κάθε  εργαζόμενου.  Η  μη  προσκόμιση  των  παραπάνω  βεβαιώσεων,  αποτελεί

πειθαρχικό  αδίκημα  για  την  εργοληπτική  επιχείρηση,  τα  στελέχη  και  τους

υπαλλήλους της καθώς και για τους υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  μεριμνήσει  για  την  τήρηση,  στο  χώρο  του

εργοταξίου, των κατά νόμο απαιτούμενων στοιχείων και για την εφαρμογή των

επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας σ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

5. Πριν  από την έναρξη των εργασιών,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να μεριμνήσει

έγκαιρα για την έκδοση κάθε κατά νόμο αδείας, υποβάλλοντας στον εκάστοτε

αρμόδιο  φορέα  σχετική  αίτηση  και  προσκομίζοντας  όλα  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά, καθιστάμενος έτσι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για

κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν περί εκτελέσεως των εργασιών και

επωμιζόμενος όλες τις απαιτούμενες δαπάνες.

6. Τονίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που κάποιος αρμόδιος φορέας επιβάλλει

ειδικό τέλος για την έκδοση άδειας τομής, η πληρωμή του τέλους αυτού βαρύνει

εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου.

7. Η συντήρηση του έργου και οποιαδήποτε επέμβαση για αποκατάσταση ζημιάς ή

βλάβης που οφείλεται στην κακοτεχνία ή αμέλεια του αναδόχου, κατά το χρόνο

εγγύησης όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 24 της παρούσας, θα εκτελείται

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 171 του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν.

8. Αν  ο  ανάδοχος  δεν  εκπληρώνει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δε

συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που του

δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από

την εργολαβία.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προχωρήσει σε πλήρη επαναφορά των οδών των

επιχώσεων των ορυγμάτων, καθώς και να έχει ολοκληρώσει την αποκομιδή των

προϊόντων  εκσκαφής  στις  προθεσμίες  που  θα  του  καθοριστούν  από  την

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με

τις παραπάνω προθεσμίες, θα εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της

παρούσας, που αφορά ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης.





10. Σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων τα οποία δεν προβλέπονται στην εγκεκριμένη

μελέτη, υποχρεούται αυτός με δικές του δαπάνες να μεριμνήσει έγκαιρα για την

ανασύνταξη της μελέτης.

 Στις παραπάνω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες κάθε παρεμφερούς

εργασίας απαραίτητες για την ανασύνταξη της μελέτης. Μετά την έγκριση της

παραπάνω  μελέτης  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  της  Δ/νουσας  Υπηρεσίας,  ο

ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή του ειδικού αυτού έργου χωρίς καμιά

επιβάρυνση στην τιμή του προϋπολογισμού προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον

διαγωνισμό και χωρίς καμία παράταση οποιασδήποτε προθεσμίας του έργου.

11. Ακόμη ο ανάδοχος  επιβαρύνεται  εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε

γίνει σε δίκτυα Ο.Κ.Ω., εγκαταστάσεις άλλων φορέων ή ιδιωτών. Η μη λήψη

μέτρων  προστασίας  του  κοινού  η  παρακώλυση  λειτουργίας  ή  βλάβη  ή

καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή σε άλλα

δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα, αποτελούν παράβαση στην εκπλήρωση

των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  ο  οποίος  υπόκειται  σε  διοικητικές  ποινές

σύμφωνα  με  άρθρο  81  του  Ν.  3669/2008,  όπως  ισχύει,  οι  οποίες  είναι

ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες.

12. Γενικά, σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να

συμμορφώνεται  με  τους  νόμους  του  Κράτους,  τα  Διατάγματα  και  τους

Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις

οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα

έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο στον ανάδοχο και στις εργασίες του.

Άρθρο 23: Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και απαιτήσεων  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση κατά την κατασκευή

του  έργου  να  εφαρμόσει  τους  απαραίτητους  περιβαλλοντικούς  όρους  και

περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή.

 Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  όλα  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  την

προστασία και για την αποκατάστασή του περιβάλλοντος και υποχρεούται με

δαπάνες του να αποκαθιστά τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν.  Η έλλειψη

προσήκουσας προστασίας  του περιβάλλοντος  ή η  παράλειψη μέτρων για  την





αποκατάσταση του αποτελεί παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του

αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  Ο Ανάδοχος κατόπιν τούτου θα

υπόκειται σε διοικητικές ποινές ανεξάρτητα από ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Άρθρο 24: Ασφαλίσεις  

24.1. Γενικά  

Ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  ασφαλίσει  όλο  το  προσωπικό  που  θα

απασχολήσει σύμφωνα με τις περί ασφαλιστικών ταμείων κείμενες διατάξεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό

του  έναντι  ατυχημάτων,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες  που  λειτουργούν  νόμιμα  εντός

χώρας  κράτους  μέλους  της  Ε.Ε  και  του  Ε.Ο.Χ.,  εφόσον  το  προσωπικό  αυτό  δεν

υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και

για το αλλοδαπό προσωπικό.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά

παντός  κινδύνου  (κλοπή,  φθορά,  φωτιά,  κατολισθήσεις,  κλπ.),  τα  υλικά  που  θα

χρησιμοποιηθούν  στην  κατασκευή  του  υπόψη  έργου.  Η  ασφάλιση  θα  καλύπτει  το

χρονικό διάστημα από την προσκόμιση των υλικών από τον ανάδοχο επιτόπου του

έργου, ή σε αποθήκες του μέχρι την ενσωμάτωσή τους σε αυτό.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Για το σκοπό αυτό θα συνάψει

με δικές του δαπάνες ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου του έργου και αστικής ευθύνης

έναντι  τρίτων,  με  μία  ή  περισσότερες  ασφαλιστικές  εταιρείες  που  να  λειτουργούν

νόμιμα εντός  χώρας κράτους  -  μέλους  της  Ε.Ε και  του Ε.Ο.Χ.  και  που ,χωρίς  να

παραβιάζονται οι όροι των τευχών δημοπράτησης και η Ελληνική νομοθεσία, μπορούν

να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα.

24.2. Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου  

24.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης  





α) Αντικείμενο  ασφάλισης  θα  είναι  η  συνολική  αξία  του  υπό  κατασκευή  έργου

(εξοπλισμός,  υλικά,  υπηρεσίες  κ.λ.π.),  συμπεριλαμβανομένων  των  τυχόν

συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών (θετικών ή

αρνητικών) του συμβατικού τμήματος. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητά από τους

ασφαλιστές  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  την  αναπροσαρμογή  του

ασφαλιζόμενου κεφαλαίου  σύμφωνα  με  την  πραγματική  αξία  του  έργου  και  οι

ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.

β) Η ασφαλιστική  κάλυψη θα  παρέχεται  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας,  ζημιάς  ή

καταστροφής,  μερικής  ή  ολικής  που  οφείλονται  ή  που  προκαλούνται  από

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης

λανθασμένη μελέτη ή και κατασκευή (Manufacturer’s Risk), ελαττωματικά υλικά,

λανθασμένη εργασία κλπ.), με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται

και  δεν  καλύπτονται  από  τα  συνήθη  ασφαλιστήρια  «ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΥ»  (π.χ.  πόλεμος,  εισβολή,  ανταρσία,  λαϊκή  εξέγερση,  επανάσταση,

κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λ.π.). Οι βλάβες

και  καταστροφές  από  σεισμούς,  πλημμύρες  και  άλλα  παρόμοια  ατυχήματα,  θα

καλύπτονται.

γ) Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις

του  αναδόχου,  καθώς  επίσης  και  ο  εν  γένει  Η/Μ  εξοπλισμός,  που  θα

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του υπόψη έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη

θα  παρέχεται  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας  ή  ζημιάς  (εξαιρουμένων  των

μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή που προκαλούνται

από ανωτέρα βία ή και από τυχαία περιστατικά.

24.2.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών και την

μεταφορά των πρώτων υλικών στα εργοτάξια μέχρι τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο

της έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, με επέκταση της

ισχύος της για την κάλυψη της περιόδου εγγύησης και συντήρησης.

24.3. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  





Το ασφαλιστήριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθεί

από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το ή

και  τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ  ΤΡΙΤΩΝ»,  που

τυχόν  απαιτούνται  για  την  κάλυψη  της  αστικής  ευθύνης  του  αναδόχου  λόγω  της

εκτέλεσης από αυτόν εργασιών, συντηρήσεων, επισκευών, κ.λ.π. και μέσα στα πλαίσια

των άλλων συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες

πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης επισκευής κ.λ.π.

24.3.1. Αντικείμενο ασφάλισης  

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται  η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε

τρίτους, για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές, σε

πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται σε όλη την διάρκεια και

εξαιτίας  των  εργασιών,  συντηρήσεων,  επισκευών  αποκατάστασης  ζημιών  κ.λ.π.,

οποτεδήποτε  γίνονται  αυτές  και  εφόσον  εκτελούνται  στα  πλαίσια  των  συμβατικών

υποχρεώσεων του αναδόχου. Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η αστική

ευθύνη  του  αναδόχου  έναντι  τρίτων,  για  σωματικές  βλάβες  και  υλικές  ζημίες  σε

πράγματα,  ακίνητα ή κινητά ή και  ζώα,  που προξενούνται  από τα αυτοκίνητα και

μηχανήματα του αναδόχου.

Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια:

α) Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο: 200.000,00 €

β) Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 400.000,00 €

γ) Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 200.000,00 €

δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως: 600.000,00 €

24.3.2. Διάρκεια ασφάλισης  

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή με την

εγκατάσταση του αναδόχου στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ημερομηνία της

αποπεράτωσης  των  εργασιών  κατασκευής.  Μετά  την  αποπεράτωση  των  εργασιών





κατασκευής, ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο, μέχρι την οριστική

παραλαβή. 

Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης, από τη βεβαίωση περαίωσης έως και την

έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω

όρια:

α) Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο: 200.000,00 €

β) Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 400.000,00 €

γ) Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 200.000,00 €

δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως: 600.000,00 €

24.3.4. Ειδικοί όροι  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύμβουλοί της

και το προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και

τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIABILITY).

Η  ασφαλιστική  εταιρεία  υποχρεώνεται  να  αποκρούει  οποιαδήποτε  αγωγή

εγείρεται κατά του αναδόχου ή του κυρίου του έργου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή

παράλειψη των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο έναντι

τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που

σχετίζονται  με  την  αστική  ευθύνη  μέσα  στα  όρια  των  ποσών  που  αναφέρονται

εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.

24.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του

έργου» και «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων»  

Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε

οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

Όλο  το  προσωπικό  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  οι  σύμβουλοί  της  οι

συνεργάτες της και οι υπάλληλοί της θα είναι συνασφαλιζόμενοι.

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν τροποποιηθούν ή να

λήξουν, χωρίς την γραπτή με συστημένη επιστολή πριν από εξήντα (60) ημέρες σχετική





ειδοποίηση της  ασφαλιστικής  εταιρείας,  τόσο προς  τον  ανάδοχο όσο και  προς  την

Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον κύριο του έργου.

Σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής  καταστροφής  του  έργου,  ο  ανάδοχος

μεταβιβάζει και εκχωρεί στον κύριο του έργου και στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από

την  αρχή τα  ποσά των  απαιτήσεών  του  από  το  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,  που  θα

καταβάλλονται  απευθείας  σ'  αυτούς,  ύστερα  από  σχετική  αίτησή  τους,  χωρίς  να

χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του αναδόχου.

Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του

κυρίου του έργου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας των υπαλλήλων της συμβούλων και

συνεργατών  της  και  των  υπαλλήλων  τους,  σε  περίπτωση  που  η  βλάβη  ή  ζημιά

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών.

Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου του έργου και της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας του που απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα

(ευθύνη προστήσαντος).

Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι  σε ισχύ και  δεν μπορεί  να τροποποιηθεί  ή  να

ακυρωθεί  ή  να  λήξει  η  ισχύς  του,  χωρίς  γραπτή  ειδοποίηση  της  Διευθύνουσας

Υπηρεσίας και του κυρίου του έργου.

Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια

συμβόλαια δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης.

Διαφορετικά  ο  κύριος  του  έργου  δια  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  του  χωρίς

ειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της

προτίμησής  της,  στο  όνομα  για  λογαριασμό  και  με  δαπάνες  του  αναδόχου.  Στην

περίπτωση  αυτή,  θα  ενεργεί  με  ανέκκλητη  εντολή  και  για  λογαριασμό  του  σαν

πληρεξούσιος.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του

αναδόχου,  το  έργο  σε  οποιαδήποτε  φάση  και  αν  βρίσκεται,  μπορεί  να  ασφαλιστεί

έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον κύριο του έργου δια της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας του και τα έξοδα της ασφάλισης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

24.5. Γενικοί όροι ασφάλισης  

Κατά  την  σύναψη  των  παραπάνω  ασφαλίσεων  ο  ανάδοχος  πρέπει  να

συμμορφώνεται  και  να  λαβαίνει  υπόψη τις  διατάξεις  των νόμων των νομοθετικών





διαταγμάτων  κανονισμών  κ.λ.π.,  που  ισχύουν  εκάστοτε  και  έχουν  εφαρμογή  στην

Ελλάδα.

Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των ασφαλιστηρίων.

Οι  παρεχόμενες  ασφαλιστικές  καλύψεις  οι  οικονομικοί  και  ασφαλιστικοί  όροι

εξαιρέσεις απαλλαγές κλπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, του κυρίου του έργου.

Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο

τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από την σύμβαση, ιδιαίτερα

σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις,

εκπτώσεις,  προνόμια,  περιορισμούς  κ.λ.π.  και  ο  ανάδοχος  παραμένει  αποκλειστικά

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από

τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις

παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν

σαν μη ικανοποιητικές  από την Διευθύνουσα Υπηρεσία,  η τελευταία δικαιούται  να

συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να

παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων

είτε από το λαβείν του είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή

του καλής εκτέλεσης.

Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους

ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία για να

αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση του ή των ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα

ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, για λογαριασμό του αναδόχου και να τα παρακρατήσει

από το λαβείν του, σύμφωνα με τα προηγούμενα.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από

το λαβείν κ.λ.π. του αναδόχου, κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί  από

τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των εν

λόγω ασφαλιστηρίων.

Σε  περίπτωση  που  η  ασφαλιστική  εταιρεία  με  την  οποία  ο  ανάδοχος

συνομολόγησε τις παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά

ή ολικά) οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη κ.λ.π. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος

έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή

βλάβης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και η Διευθύνουσα

Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του αναδόχου ή





εγγύησή του, οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά που κατά την κρίση της απαιτούνται, για

την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.

Ο ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κύριος του έργου για τις απαιτήσεις

του από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλλει, υποχρεούται να ζητήσει

από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο κατά παντός κινδύνου όσο και

στα  άλλου  τύπου  ασφαλιστήρια  που  καλύπτουν  το  ίδιο  το  έργο  (ΠΥΡΟΣ,

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΛΑΒΩΝ  ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξής ειδικό όρο:

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου.

Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά

κλπ. αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό,

συγκατάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω

συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή

εξουσιοδότηση  από  τον  ανάδοχο)  η  απαίτηση  του  αναδόχου  κατά  της  ασφαλιστικής

εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον κύριο του έργου και η

ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να καταβάλλει την σχετική

αποζημίωση σ' αυτόν, μετά από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό.

Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στον κύριο του έργου, κατά ουδένα

τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την

σύμβαση.

Άρθρο 25: Προσωρινή παραλαβή – Μητρώο του έργου – Χρόνος υποχρεωτικής

συντήρησης του έργου – Οριστική παραλαβή  

25.1. Μετά το πέρας των εργασιών και ως συνημμένο στην τελική επιμέτρηση του

έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το

Μητρώο του Έργου, όπως καθορίζεται στην Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17

(ΦΕΚ 1956 Β/07-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μητρώου του έργου προσδιορίζεται στο άρθρο 1

της παραπάνω απόφασης, η ψηφιακή μορφή των παραδοτέων στο άρθρο 2 και η

περιγραφή και κωδικοποίηση των ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων στο άρθρο 3

αυτής.





25.2. Παράλειψη υποβολής του μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη παραλαβή του

Έργου. 

 Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  ιδιαίτερης  αμοιβής  για  την  τήρηση  και  την

παραγωγή των προαναφερθέντων στοιχείων και για τη σύνταξη του Μητρώου

του Έργου.

25.3. Ο χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου, μετά τον οποίο γίνεται η οριστική

παραλαβή ορίζεται, σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Άρθρο 26: Αναθεώρηση τιμών – Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών  

Οι  συμβατικές  τιμές  μονάδας  του  έργου  αναθεωρούνται  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/16. 

Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αναλυτικά τιμολόγια για να συνταχθούν

τιμές μονάδας νέων εργασιών θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.

4412/16.

Άρθρο 27: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής

εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16, το ύψος της

οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Σε  περίπτωση  αναδόχου  κοινοπραξίας,  οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  είναι

πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν.

4412/16.

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’ επιλογή  του  αναδόχου  από  ένα  ή

περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

Άρθρο 28: Ισχύουσα νομοθεσία  





Στην  παρούσα  εργολαβία  ισχύουν  όλες  οι  διατάξεις  που  αναφέρονται  στην

διακήρυξη δημοπρασίας.

Επίσης, έχουν εφαρμογή οι ισχύοντες Νόμοι και Διατάγματα περί εκτέλεσης

των Δημοσίων Έργων και όπως ισχύουν σήμερα κωδικοποιημένοι με τον Ν. 4412/16.
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Άρθρο 1: Aντικείμενο – Ορισμοί  

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους

γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασμό προς τους όρους των

λοιπών τευχών δημοπράτησης και  στοιχείων  της  μελέτης,  θα εκτελεστούν από τον

ανάδοχο  οι  εργασίες  του  έργου  «Συντηρήσεις  και  Βελτιώσεις  Υποδομών  Δ.Ε.

Καλλιφωνίου & Ιτάμου έτους 2017 – Β φάση». 

Οι ορισμοί και ονομασίες που χρησιμοποιούνται στα συμβατικά τεύχη έχουν

την ακόλουθη σημασία: 

1.1. Ο όρος  «Επιχείρηση», «Εργοδότης», «Αναθέτουσα Αρχή», σημαίνει τον Δήμο

Καρδίτσας. 

1.2. Ο  όρος  «Επιβλέπων»,  που  μπορεί  να  αναφερθεί  και  ως  «Επίβλεψη»  ή

«Υπηρεσία»  ή  «Επιβλέπουσα  Υπηρεσία»  ή  «Διευθύνουσα  Υπηρεσία»  ή

«Μηχανικός», σημαίνει την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Καρδίτσας.

1.3. Ο όρος «Ανάδοχος» ή «Ανάδοχος Εργολήπτης» ή «Εργολάβος», σημαίνει την

Εργοληπτική  Επιχείρηση,  στην  οποία  ανατίθεται  με  σύμβαση  ύστερα  από

διαγωνισμό, η εκτέλεση του Εργου που καθορίζεται από τα συμβατικά τεύχη.

Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους της, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους

να ενεργούν για λογαριασμό της, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

1.4. Ο όρος «Σύμβαση» ή «Συμβατικά τεύχη» ή «Συμβατικά στοιχεία» σημαίνει και

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα οικεία άρθρα του τεύχους

Διακήρυξης.

1.5. Οι  όροι  «Γ.Σ.Υ.»  ή  «Ε.Σ.Υ.»  και  «Τ.Π.»  σημαίνουν  αντίστοιχα  τη  Γενική

Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις Τεχνικές

Προδιαγραφές.

1.6. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 Διευθύνουσα Υπηρεσία ή

«Επιβλέπουσα  Υπηρεσία»,  είναι  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  και

Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή, είναι η Οικονομική Επιτροπή  (μέχρι

την υπογραφή της σύμβασης) ή το Δημοτικό Συμβούλιο (μετά την υπογραφή της

σύμβασης).

1.7. «Έργο», «Εργασίες», σημαίνει όλες τις εργασίες της Σύμβασης.

1.8. «Συμβατικό Τίμημα», σημαίνει το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού, χωρίς

τον Φ.Π.Α. 

1.9. «Σύμβουλος» σημαίνει, τον ή τους ενδεχόμενους Συμβούλους της Υπηρεσίας.
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1.10. Οι όροι «με δαπάνες του Αναδόχου» ή «βαρύνουν τον Ανάδοχο» ή «σε βάρος του

Αναδόχου»  ή  «άνευ  ιδιαιτέρας  αποζημίωσης»,  σημαίνει  ότι  όλες  οι  σχετικές

δαπάνες  έχουν  περιληφθεί  ανηγμένες  μέσα  στις  Τιμές  του  Τιμολογίου  και  ο

Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση.

1.11. «Εργοτάξιο»  σημαίνει  τον  χώρο  ή  τους  χώρους  πάνω,  κάτω  ή  μέσα  στους

οποίους εκτελούνται έργα ή άλλοι χώροι που παρέχονται από την Υπηρεσία σαν

χώροι εργασίας ή για άλλο λόγο που ειδικά ορίζονται ότι αποτελούν μέρος του

εργοταξίου.

1.12. «Εγκεκριμένο» και «Εγκρίνεται», σημαίνει την γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας.

1.13. «Εντολή», σημαίνει την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας.

1.14. «Συγκατάθεση», σημαίνει την γραπτή συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις  

Το παρόν έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Περί  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  των  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  με

μορφή ΑΕ και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το

Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης,  όπως  ισχύει  μετά  την  έκδοση  του

Ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279).

3. Του Ν.1642/86 για τον ΦΠΑ.

4. Του Ν.2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α' /95) 

5. Του Ν.2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) ΦΕΚ 199Α'/1999

6. Του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα δήμων και κοινοτήτων".

7. Των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  λοιπών  αποφάσεων  και  διατάξεων  που

αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της

εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξης Νόμου και ερμηνευτικής εγκυκλίου

που διέπει την εκτέλεση του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω. 

Οι ανωτέρω διατάξεις συμπληρώνονται με τους όρους της παρούσας και των

λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης.
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Άρθρο 3: Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της εργολαβίας  

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα στοιχεία της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται και

σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των  όρων  που  περιέχουν,  η  σειρά  ισχύος  τους

καθορίζεται ως εξής:

- Η διακήρυξη του Διαγωνισμού.

- Η οικονομική προσφορά.

- Το τιμολόγιο μελέτης

- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

- Οι τεχνικές προδιαγραφές 

- H τεχνική έκθεση

- Ο προϋπολογισμός μελέτης.

- Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)

- Η μελέτη του έργου (σχέδια, τεύχη υπολογισμών κτλ)

- Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την

Υπηρεσία.

- Οι εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια που

αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, για την περίπτωση σύνταξης

Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.

Άρθρο 4: Τήρηση Νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων  

1. Ο ανάδοχος  σε όλη την διάρκεια  της  εκτέλεσης  του έργου υποχρεώνεται  να

συμμορφώνεται  με  τους  Νόμους,  τα  Διατάγματα  και  τους  Κανονισμούς  του

Κράτους,  τις  Αστυνομικές  διατάξεις  και  διαταγές,  καθώς  και  με  τις  νόμιμες

απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημοτικής η Δημοσιάς αρχής που θα αναφέρονται και

θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για τo έργο. 

2. Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κλπ. υποχρεώνεται

να ανακοινώνει αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της

εκτέλεσης  του  έργου  σχετικές  διαταγές  και  εντολές  των  διαφόρων  Αρχών

σχετικές  με  τα  υποδεικνυόμενα  μέτρα  ελέγχου,  ασφαλείας  κ.λ.π.,  που  του

απευθύνονται ή του κοινοποιούνται.
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Άρθρο 5: Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί  αμάχητο τεκμήριο  ότι  ο

ανάδοχος:

 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία την διαμόρφωση και την φύση του

εδάφους και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών

κατασκευής του. κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις

θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές,

τη  διάθεση,  διαχείριση  και  αποθήκευση  υλικού,  τη  δυνατότητα  εξασφάλισης

εργατοτεχνικού  εν  γένει  προσωπικού,  ύδατος,  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  οδών

προσπελάσεως,  τις  συνήθως  επικρατούσες  μετεωρολογικές  συνθήκες,  τις

διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης νερού των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας

ή  παρόμοιων  φυσικών  συνθηκών  στον τόπο  των  έργων,  την  διαμόρφωση και

κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων

στην  περιοχή  κατάλληλων  εκμεταλλεύσιμων  υλικών,  το  είδος  και  τα  μέσα

(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και

κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  και  οιαδήποτε  άλλα  θέματα  τα  οποία  για

οποιοδήποτε τρόπο δύνανται να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος

αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 

 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα σχέδια, διαγράμματα και λοιπά συμβατικά

στοιχεία και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

 Αναλαμβάνει  να  εκτελέσει  όλες  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις

παραπάνω  ειδικές  συνθήκες  και  όρους  κατασκευής  του  έργου  και  ότι  δεν

απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις

συμβατικές  του  υποχρεώσεις,  αν  παρέλειψε  να  ενημερωθεί  με  κάθε  δυνατή

λεπτομέρεια, ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των

συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.
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Άρθρο 6: Περιεχόμενα τιμών μονάδος τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν

τον ανάδοχο  

1. Οι  τιμές  μονάδας  του  τιμολογίου  αναφέρονται  σε  εργασίες  ολοκληρωμένες

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

2. Οι τιμές αυτές προσαυξημένες με το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και

εργολαβικού  οφέλους  του  αναδόχoυ  περιλαμβάνουν  όλες  τις  απαραίτητες

εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων που καλύπτουν όλες

τις  δαπάνες  του  αναδόχου άμεσες  ή  έμμεσες  και  με  κάθε  επιφύλαξη  για  τις

διατάξεις  που  προβλέπουν  οι  αναθεωρήσεις  τιμών,  αποτελούν  πλήρη

αποζημίωση του αναδόχου για το αντικείμενο της σύμβασης.

Άρθρο 7: Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την μελέτη του

έργου,  ης έγγραφες οδηγίες  της Υπηρεσίας και  τις  εγκεκριμένες  από το Υπουργείο

Δημοσίων  Έργων  προδιαγραφές  εκπονήσεως  μελετών,  να  προβεί  παρουσία

αντιπροσώπου  της  Υπηρεσίας,  στην  εφαρμογή  της  μελέτης  επί  του  εδάφους,  στις

αναπασσαλώσεις και χωροσταθμίσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και λήψη

των απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων για την συμπλήρωση και προσαρμογή

των εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης, καθώς επίσης και στη σήμανση

της ζώνης καταλήψεως έργων.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης,  με  την  έγγραφη εντολή  της  διευθύνουσας

υπηρεσίας,  να  εκπονήσει  όλες  τις  αναγκαίες  μελέτες  που  τυχόν  απαιτηθούν  για

συμπληρώσεις και προσαρμογές των στοιχείων της οριστικής μελέτης, εφαρμοζομένων

των διατάξεων του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή σύνταξη με εντολή της

επίβλεψης των σχεδίων λεπτομερειών, τα οποία θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του

έργου, για τον σαφή και ακριβή καθορισμό ορισμένων τμημάτων του, των οποίων η

απεικόνιση στα γενικά  σχέδια της  μελέτης  δεν παρέχει  την αναγκαία  ακρίβεια.  Τα

σχέδια  αυτά  που  θα  συνταχθούν  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  επίβλεψης,  θα

σχεδιάζονται  μετά την έγκρισή τους από αυτή σε κανονικές  διαστάσεις  σχεδίου σε

διαφανές χαρτί και θα αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία του έργου. Ο ανάδοχος
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υποχρεούται  να υποβάλει  αυτά  εις  τετραπλούν στην υπηρεσία προς  έγκριση και  η

Υπηρεσία να τα εγκρίνει, εκτός της περίπτωσης παρατηρήσεων, εντός πέντε το πολύ

ημερών από την υποβολή τους. 

Άρθρο 8: Ευθύνη αναδόχου  

Σύμφωνα  με  τα  συμβατικά  τεύχη  και  τις  σχετικές  διατάξεις  τόσο  για  την

εφαρμογή  των  μελετών  όσο  και  για  την  ποιότητα  και  αντοχή  των  έργων,  μόνος

υπεύθυνος  είναι  ο  ανάδοχος,  ο  δε  έλεγχος  που  ασκείται  από  την  Υπηρεσία  δεν

απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτήν την ευθύνη.

Ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών

που  θα  χρησιμοποιηθούν,  την  χρησιμοποίηση  τους  και  γενικά  την  εκτέλεση  των

εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές

και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια.

Άρθρο 9: Ασφάλιση προσωπικού  

Ο ανάδοχος υποχρεούνται  ανεξάρτητα εάν το έργο εκτείνεται εντός ή εκτός

ασφαλιστικής  περιοχής  του  ΙΚΑ,  να  ασφαλίζει  όλο  το  προσωπικό  που  απασχολεί

σύμφωνα με τις σχετικές περί ΙΚΑ διατάξεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων το εργατοτεχνικό και

άλλο  προσωπικό  που  απασχολείται  στα  εργοτάξια  του  έργου,  εφ'  όσον  αυτό  δεν

υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το

Κράτος.

Άρθρο 10: Έκδοση αδειών  

Ο  Ανάδοχος  υποχρεώνεται  στην  έγκαιρη  έκδοση  με  ευθύνη,  φροντίδα  και

δαπάνες του κάθε άδειας και έγκρισης που απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία και

είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών. Ο Εργολάβος θα ετοιμάσει και θα

υποβάλλει  στις  διάφορες  Υπηρεσίες  όλα τα  δικαιολογητικά  (υπεύθυνες  δηλώσεις  -
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μελέτες - αιτήσεις κ.λ.π.) υπογεγραμμένα από τον ίδιο ή από νόμιμο εκπρόσωπο του,

που είναι  απαραίτητα για την έκδοση.  Ενδεικτικά  μόνον αναφέρονται  οι  Εγκρίσεις

διάφορων Υπηρεσιών (Υπηρεσία  Ύδρευσης,  Ο.Τ.Ε.,  Δ.Ε.Η.,  Τροχαία,  Αρχαιολογία,

Δ.Ε.Κ.Ε., κ.λ.π.).

Επίσης ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος με αντιπροσώπους του να μεταβεί στις

διάφορες υπηρεσίες και να παραστεί όσες φορές είναι απαραίτητο για την έκδοση των

ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων. Για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο εργολάβος δεν θα

αμειφθεί ιδιαίτερα, δεδομένου ότι συμφωνείται αμοιβαία ότι η αμοιβή του γι αυτές

περιέχεται ανηγμένη στις τιμές του Τιμολογίου. Εάν κατά την διάρκεια έκδοσης των

ανωτέρω αδειών  και  εγκρίσεων  χρειαστεί  να  υποβληθούν  στις  διάφορες  υπηρεσίες

παράβολα ή δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του έργου αυτά θα καταβάλλονται

από τον εργοδότη όπως και οι αμοιβές μηχανικών και οι κρατήσεις και επιβαρύνσεις

πάνω σε αυτές (εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.).

Άρθρο 11: Προέλευση - ποιότητα υλικών - δείγματα  

Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά για την κατασκευή του

έργου  τα  προδιαγραφόμενα  υλικά  και  έτοιμα  ή  ημικατεργασμένα  προϊόντα  της

εγχώριας Βιομηχανίας ή Χωρών της Ε.Ε., ή τρίτων Χωρών εφόσον αυτό επιτρέπεται

από τις ισχύουσες διατάξεις ή ειδικές ρυθμίσεις.

Δείγματα  υλικών  πρέπει  να  υποβάλλονται  για  έγκριση  πριν  από  τη

χρησιμοποίηση τους. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση θα

απορρίπτονται, εάν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα αυτών. Τα απαιτούμενα δείγματα

και περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται  έγκαιρα πριν από τη χρήση τους και  θα

εξετάζονται από την Υπηρεσία.

Στην συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε

κατάλληλο  εργαστήριο  δοκιμής  υλικών.  Για  το  σκοπό  αυτό  θα  κατασκευάζονται

κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου (για τα υλικά

εμπορίου)  για  δε  τα  αδρανή  υλικά  τον  τόπο  προελεύσεως,  την  ονομασία  και  την

τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά τα οποία

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται

το είδος του ελέγχου στο οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 11





Συντηρήσεις και Βελτιώσεις Υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου & Ιτάμου έτους 2017-Β φάση

Τα  έξοδα  λήψεως,  συσκευασίας,  μεταφοράς  και  εργαστηριακής  εξετάσεως

βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Άρθρο 12: Σήμανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών να

προβαίνει,  με  ευθύνη  και  δαπάνες  του,  στην  τοποθέτηση  και  να  φροντίζει  την

συντήρηση  και  αντικατάσταση,  όλων  των  απαιτουμένων  προσωρινών  σημάτων,

φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κλπ. σύμφωνα με τα άρθρα 9 και

10 του ΚΟΕ (Ν.  614/77)  και  της  ΠΤΠ σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός  και

εντός  κατοικημένων  περιοχών,  που  εγκρίθηκαν  αντίστοιχα  με  τις  αποφάσεις

ΒΜ5/30428/1980 και  ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 589 Β/80 και  121Β/83),

ανάλογα με τη φύση των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδομικά κ.λ.π). Στις

επικίνδυνες  για  την  κυκλοφορία  θέσεις  θα  τοποθετούνται  υποχρεωτικά  αυτόματα

σπινθηρίζοντα σήματα  (FLASH LIGHTS).

Ενδεικτικά αναφέρεται η υποχρέωση τοποθέτησης κατάμήκος των ορυγμάτων

πλάστικού πλέγματος ερυθρού χρώματος και ύψους 1,20μ. το οποίο θα στηρίζεται με

τη βοήθεια σιδηρών πασσάλων. όλα τα ορύγματα θα πρέπει να φωτίζονται επαρκώς

τη νύχτα και τα γαιώδη ορύγματα να αντιστηρίζονται.

Επίσης,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στη  διάθεση  τροχονόμων  για  την

απρόσκοπτη  και  ασφαλή  κυκλοφορία  στην  οδό,  στις  παρακαμπτήριες  και

προσπελάσεις  και  γενικά  σε  όλα  τα  εργοτάξια  του  έργου,  κατά  τη  διάρκεια  της

ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων.

Αυτός φέρει την ευθύνη, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη

εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην τοποθέτηση πινακίδων εγκεκριμένων από

την Διευθύνουσα Υπηρεσία, στις οποίες θα αναγράφονται τόσο τα στοιχεία του κυρίου

του έργου, των μελετητών του έργου όσο και του υπευθύνου αναδόχου. Οι πινακίδες

αυτές θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα

σημεία  αναλόγως  του  μήκους  του  εκτελούμενου  έργου)  και  σε  αριθμό  που  θα

καθορισθεί  σε  συνεννόηση  με  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  ανάλογα  με  τις  τοπικές

συνθήκες. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει τον
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τύπο  των  πινακίδων  και  την  τροποποίηση  αυτή  να  τη  γνωστοποιήσει  κατά  την

εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 13: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου

να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω ή Ν.Π.Δ.Δ, των οποίων τα

σχέδια θα πρέπει να ζητήσει με ευθύνη του. Οφείλει δε κατά την εκτέλεση των έργων

να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλαβών στις εγκαταστάσεις των

ανωτέρω  Εταιρειών,  πριν  την  εκτέλεση  οποιασδήποτε  εργασίας  θα  προβαίνει  σε

δοκιμαστικές τομές για την εξακρίβωση της ακροβούς θέσης διέλευσης των εν λόγω

δικτύων. Πάντως αν συμβούν βλάβες , θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.

Ο  ανάδοχος  ουδεμία  οικονομική  ή  τεχνική  ανάμιξη  θα  έχει  με  τις  τυχόν

εργασίες  μετατόπισης  (εκτός  εάν  διαφορετικά  ορίζεται  στην  Ε.Σ.Υ),  είναι  όμως

υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες Εταιρείες ή

Οργανισμούς για την επίσπευση της απομάκρυνσης των ανωτέρω εμποδίων και να

διευκολύνει αποφασιστικά την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών, χωρίς να έχει

δικαίωμα για έγκριση οποιασδήποτε αξίωσης και αποζημίωσης, λόγω καθυστερήσεων

ή  δυσχερειών  που  παρουσιάζονται  στο  έργο  που  κατασκευάζει  αυτός,  από  τις

παράλληλα  εκτελούμενες  εργασίες  της  απομάκρυνσης  στύλων  κλπ.  από  τους

αντίστοιχους Οργανισμούς.

Άρθρο 14: Φύλαξη υλικών και εργασιών – Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

i. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα

που διαθέτει, καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές εντολές

της Υπηρεσίας εκτελούνται από συτόν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα σχετικά

μέτρα  παίρνονται  από  τον  Εργοδότη  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του

αναδόχου.

ii. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας από τα

εκτελούμενα  έργα  κι  ευθύνεται  ποινικά  και  αστικά  για  κάθε  ατύχημα  που

οφείλεται στη μη λήψη αυτών, για το περιβάλλον και τα κοινωφελή έργα (για
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την πρόληψη ζημιών ή τη διακοπή λειτουργίας τους). Ζημιές που προκαλούνται

από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, άλλως από τον

εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

iii. Ο ανάδοχος προστατεύει  και προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και τις

καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούμενου έργου και ευθύνεται

για κάθε κοπή δέντρου, θάμνου και καταστροφή φυτείας που γίνεται χωρίς την

έγκριση  της  Υπηρεσίας,  έστω  και  αν  είναι  αναγκαία  για  την  εκτέλεση  του

έργου.

iv. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση μέτρα

αντιθορυβικής προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υγειονομική

Διάταξη Α5/2375/29.07.78 ΦΕΚ 689β/18.08.78).

Άρθρο 15: Υλικά κυρίου του έργου – Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου

– προστατευτικές κατασκευές  

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  φυλάσσει  με  δικές  του  δαπάνες  τα  υλικά,

μηχανήματα,  εργαλεία  κλπ.  που  του  παραδίδει  ο  κύριος  του  έργου  για  χρήση  ή

ενσωμάτωση στο έργο.

Όλες  οι  απαιτούμενες  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγα  αποθήκευσης

θάλαμοι  διανομής  κλπ)  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  εργολαβίας  θα

κατασκευαστούν  με  μέριμνα,  δαπάνες  και  ευθύνη  του  αναδόχου  σε  θέσεις  που

επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. 

Σε  όποιες  περιπτώσεις  απαιτείται  αντιστήριξη  η  προστασία  γειτονικής

κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές και τη

λήψη κάθε άλλου μέτρου για την αποφυγή προκλήσεως ζημιών προς τρίτους ή προς το

έργο, αποζημιούμενος γι’ αυτές βάσει των τιμών του τιμολογίου ή τιμών μονάδος νέων

εργασιών για τις εργασίες που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο.

Άρθρο 16: Φόροι –   Τ  έλη – Κρατήσεις      

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη τoυ ότι θα καταβάλλει τoυς πρoβλεπoμέvoυς

από τoυς vόμoυς φόρoυς, τέλη και κρατήσεις πoυ ισχύoυv κατά τηv ημέρα πoυ γίvεται
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o διαγωvισμός και ότι είvαι υπoχρεωμέvoς vα καταβάλλει στo τεχvικό πρoσωπικό ό,τι

καθoρίζεται από τo Υπoυργείo Εργασίας, με τις διάφoρες απoφάσεις τoυ δηλαδή τωv

δώρωv εoρτώv - Πάσχα και Χριστoυγέvvωv τoυ επιδόματoς και τωv ημερoμισθίωv για

της ημέρες υπoχρεωτικής αργίας. 

Εάv μετά τηv ημερoμηvία πoυ έγιvε o διαγωvισμός επιβληθoύv φόρoι, τέλη και

κρατήσεις ή καταργηθoύv αυτά πoυ υπήρχαv τo αvτίστoιχo πoσό πληρώvεται επιπλέov

ή εκπίπτει αvτίστoιχα απ'τoυς λoγαριασμoύς τoυ αvαδόχoυ. 

Άρθρο 17: Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων  

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη και πριν την παράδοση εκάστου

τμήματος  του έργου,  όπως και  μετά την περαίωση ολόκληρου του έργου, να

αφαιρέσει  και  να  απομακρύνει  από  τους  χώρους  των  εργοταξίων  όλες  τις

προσωρινές εγκαταστάσεις τις προβλεπόμενες από το προηγούμενο άρθρο 16 της

παρούσης, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, τα μηχανήματα και υλικά τα

οποία είναι  χρήσιμα ή άχρηστα,  τις  προσωρινές  εγκαταστάσεις  μηχανημάτων

κ.λ.π. Επίσης υποχρεούται να άρει (καταστρέψει κ.λ.π) όλο το βοηθητικό έργο

κ.λπ. το οποίο υποδείχθηκε από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την

μετέπειτα λειτουργία του έργου (π.χ. των κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους,

εφ’ όσον  αυτά  ήταν  αποτεθειμένα  ή  εγκατεστημένα  κ.λ.π,  να  παραδώσει  δε

τελείως  καθαρές  τόσο  τις  κατασκευές  όσο  και  τους  τριγύρω  χώρους  του

εργοταξίου και γενικώς να μεριμνήσει  για κάθε απαιτούμενη εργασία για την

παράδοση  του  έργου  και  την  σωστή  λειτουργία  αυτού  κατά  τους  όρους  της

Συμβάσεως και τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ.

Ομοίως ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, εκλιπόντος του λόγου και κατά την

κρίση  της  Υπηρεσίας,  στην  άρση  (καθαίρεση,  αποκόμιση  κλπ)  όλων  των

προστατευτικών της κατασκευής,  που είχαν τοποθετηθεί προς αποφυγή πάσης

φύσεως ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα,

αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως

έργα, όπως και στην απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων.

2. Εάν εντός (10) ημερών από την έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

δεν προβεί στην έναρξη και εντός εύλογης προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω

εργασιών, αυτές εκτελούνται  εις βάρος του αναδόχου και η γενόμενη δαπάνη
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εκπίπτει από την πληρωμή του. Επίσης η μη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών

είναι λόγος για τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή

τμήματος αυτού.

Άρθρο 18: Προσωρινή-Οριστική διακοπή έργων – Διάλυση εργολαβίας  

1. Εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του άρθρου 161 του Ν.  4412/2016,  όπως σήμερα

ισχύει.

2. Η υπηρεσία  έχει  δικαίωμα  με  έγγραφη  «εντολή  διακοπής» στο  εργολάβο  να

διατάξει την διακοπή εκτέλεσης τμημάτων του έργου. Εφόσον η διακοπή αυτή

διαταχθεί  για  διευκόλυνση  της  Υπηρεσίας  και  δεν  παραταθεί  πέρα  από  15

συνεχείς ή 30 συνολικά κατά διαλείμματα μέρες δεν δικαιούται να πάρει καμιά

αποζημίωση  αλλά  μόνο  παράταση  προθεσμίας  ανάλογη  με  το  οικονομικό

αντικείμενο των εργασιών που διαλαμβάνονται στην «εντολή διακοπής».

Άρθρο 19: Σύνταξη μητρώου του έργου  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα με

τις εντολές και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία).

Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία πριν από την

προσωρινή παραλαβή.

Η δαπάνη για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και

περιλαμβάνεται στα Γενικά Έξοδα. 

Άρθρο 20: Απαλλοτριώσεις  

1. Ο  κύριος  του  έργου  αναλαμβάνει  την  υποχρεώσει  να  ενεργήσει  όλες  τις

απαιτούμενες  διατυπώσεις  για  την  απαλλοτρίωση  δημοτικών,  κοινοτικών,

Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κλπ. απαραίτητων για την εκτέλεση

των έργων φέροντας κάθε υλική και δικαστική ευθύνη για την διαδικασία των

απαλλοτριώσεων τούτων.
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2. Εάν οι παραπάνω απαλλοτριώσεις δεν έχουν συντελεστεί πριν από την έναρξη

των  εργασιών  ο  ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  υποβάλει  αν  του  ζητηθεί  εντός

προθεσμίας  καθοριζόμενης  στην  Ε.Σ.Υ.  σε  δώδεκα  αντίτυπα

(συμπεριλαμβάνοντας  και  τις  διαφάνειες  πρωτοτύπων  σχεδίων)  αντίτυπα

κτηματολογικού  διαγράμματος  υπό  κλίμακα  1:1000,  μετά  κτηματολογικού

πίνακος των καταλαμβανόμενων προσωρινά ή οριστικά ιδιοκτησιών στον οποίο

πρέπει να αναγράφονται  όλα τα απαιτούμενα για την απαλλοτρίωση στοιχεία

δηλαδή: 

i. αριθμός ένδειξης κτήματος. 

ii. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ιδιόκτητου.

iii. Δήμος ή κοινότητα στην οποία υπάγεται η ιδιοκτησία.

iv. εμβαδόν επιφανείας κατάληψης. 

v. διάρκεια προσωρινής κατάληψης. 

vi. εμβαδόν επιφανείας για οριστική απαλλοτρίωση ή δουλειά διάβασης. 

vii. είδος  κτήματος  με  περιγραφή όλων των  επικείμενων  (οικιών,  φρεάτων,

καλλιεργειών αριθμού και είδους καταστρεφομένων δέντρων κλπ.). 

Παρατηρήσεις  

Τα  παραπάνω  διαγράμματα  και  οι  κτηματολογικοί  πίνακες  πρέπει  να

συντάσσονται ξεχωριστά για κάθε περιφέρεια πρωτοδικείου πρέπει δε να σημειώνονται

σε  ιδιαίτερο  πίνακα  το  ειρηνοδικείο  καθώς  και  οι  οικονομικές  εφορίες  στα  οποία

υπάγονται τα απαλλοτριωμένα κτήματα. 

1. Ο κύριος του έργου υποχρεώνεται να παραδώσει στον ανάδοχο μέσα σε δώδεκα

μήνες από της υποβολής των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων ή από

της  εγκατάστασης  του  αναδόχου  εφ'  όσον  υπάρχουν  τέτοια  διαγράμματα  τα

απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα πάσης δέσμευσης. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει τις παραπάνω κτηματογραφικές εργασίες

αν του ζητηθεί αποζημιούμενος βάσει των περί αμοιβών μηχανικών διατάξεων.

Σε  περίπτωση  που  προϋπάρχει  κτηματολόγιο  της  περιοχής  και  ο  ανάδοχος

διαταχθεί να εκτελέσει επαλήθευση ή συμπλήρωση αυτού και να εκπονήσει στην

συνέχεια  τα  απαιτούμενα  κτηματολογικά  διαγράμματα  και  τους  πίνακες  η

παραπάνω  αποζημίωση  καθορίζεται  αναλογικά  σύμφωνα  με  τις  παραπάνω

διατάξεις. 
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3. Ουδεμία ευθύνη η υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι

του αναδόχου πλην της χορηγήσεως παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του

έργου στην περίπτωση καθυστέρησης λόγω των διαδικασιών της απαλλοτρίωσης.

Άρθρο 21: Επιστροφή εγγύησης καλής εκτελέσεως

Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  τμηματικά  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Καρδίτσα 13-11-2017

Συντάχθηκε

Αλ. Λάππας

Πολ. – Ηλ. Μηχανικός ΤΕ

Καρδίτσα 13-11-2017

Θεωρήθηκε

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Βάιος Ελευθερίου

Αγρ. Τοπογρ. Μηχανικός ΠΕ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    και τη διαδικασία  
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6135]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 140/ΚΑΡΔΙΤΣΑ/Τ.Κ. 43132]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Λάππας Αλέξανδρος]
- Τηλέφωνο: [24413.54877]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [aleklappas@gmail.com]
-  Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού  τόπου)  (εάν  υπάρχει):
[http://www.dimoskarditsas.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού
CPV):  [Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου έτους 2017 –
Β΄ φάση], CPV: 45259000-7]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC................]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [11]
-  Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο από την  αναθέτουσα αρχή (εάν  υπάρχει):
[Α.Μ.: 21/2017,   Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4136/16.3.2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο  σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ᾽
αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20: ο
οικονομικός  φορέας  είναι  προστατευόμενο
εργαστήριο,  «κοινωνική  επιχείρηση»4 ή
προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο
πλαίσιο  προγραμμάτων  προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων  με  αναπηρία ή  μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον  απαιτείται,  προσδιορίστε  σε  ποια
κατηγορία  ή  κατηγορίες  εργαζομένων  με
αναπηρία  ή  μειονεκτούντων  εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση,  ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή α) [……]
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του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον  αυτό  απαιτείται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
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Κατά  περίπτωση,  αναφορά  του  τμήματος   ή
των  τμημάτων  για  τα  οποία  ο  οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών. 

Επισημαίνεται  ότι  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  το τεχνικό  προσωπικό ή  οι  τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων υπεργολάβων και  το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας  ζητούν  ρητώς  αυτές  τις  πληροφορίες  (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β  του  παρόντος  μέρους  και  σύμφωνα  με  το  μέρος  ΙΙΙ  για  κάθε  υπεργολάβο  (ή  κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
8





στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει  λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκαν21:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει  εκπληρώσει  όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης22,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίου25;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν  σύγκρουσης συμφερόντων29,  λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν  συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασης30;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια31 κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης ,  αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
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[……]
Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

13





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών  που
συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις  Άρθρο  8
παρ. 4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια  επιλογής  (ενότητα   ή  ενότητες  Α  έως  Δ του παρόντος μέρους),  ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  συμπληρώσει  αυτό  το  πεδίο  μόνο στην  περίπτωση  που  η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους  ΙV χωρίς  να  υποχρεούται  να  συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι  εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας  μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α)  Ο  («γενικός»)  ετήσιος  κύκλος  εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών  ετών  που  απαιτούνται  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

2α)  Ο  ετήσιος  («ειδικός»)  κύκλος  εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται  από τη  σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β)  Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος  εργασιών  του
οικονομικού  φορέα  στον  τομέα  και  για  τον
αριθμό  ετών  που  απαιτούνται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με  τον  κύκλο εργασιών (γενικό  ή ειδικό)  δεν
είναι  διαθέσιμες  για  ολόκληρη  την
απαιτούμενη  περίοδο,  αναφέρετε  την
ημερομηνία  που  ιδρύθηκε  ή  άρχισε  τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίες36 που  ορίζονται  στη  σχετική

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία  μεταξύ  x και  y37 -και  η  αντίστοιχη
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αξία)

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

5)  Το  ασφαλισμένο  ποσό  στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται  να)  έχουν  προσδιοριστεί  στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η  σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  προβεί  στις
ακόλουθες  κυριότερες  παραδόσεις  αγαθών
του  είδους  που  έχει  προσδιοριστεί  ή  έχει
παράσχει  τις  ακόλουθες  κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά  τη  σύνταξη  του  σχετικού  καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη): 
[…...........]

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίες41,  ιδίως  τους  υπεύθυνους  για  τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση  της
ποιότητας και  τα  μέσα μελέτης  και  έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης  της  αλυσίδας  εφοδιασμού και

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχων42 όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς  και  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  για  τον
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6)  Οι  ακόλουθοι  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α)  τον  ίδιο  τον  πάροχο  υπηρεσιών  ή  τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος,  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της
σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας43 το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να

[] Ναι [] Όχι
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας
δηλώνει  περαιτέρω  ότι  θα  προσκομίσει  τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα  των  προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές  ή  σε  πρότυπα,  και  τα  οποία
ορίζονται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης  της  προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις  κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται  να  εφαρμοστούν  για  τον  περιορισμό του αριθμού  των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος  τους)  ή  τις  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,  εφόσον  συντρέχει  περίπτωση, που  θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.

Για  κλειστές  διαδικασίες,  ανταγωνιστικές  διαδικασίες  με  διαπραγμάτευση,  διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικά44,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV  ανωτέρω είναι  ακριβή  και  ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση,  κατόπιν αιτήματος και  χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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1

Σε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

3

Βλέπε  σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΕΕ  L  124  της  20.5.2003,  σ.  36).  Οι  πληροφορίες  αυτές  απαιτούνται  μόνο  για  στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

4

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

5

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  μόνο  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή  τις  υπηρεσίες  για  τις  οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

8

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ'  εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,  όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

9





Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή  των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της  25.6.1997,  σ.  1) και  στην
παράγραφο 1  του  άρθρου 2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου,  της  22ας  Ιουλίου 2003  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά
όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε   προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).

12

Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.

13

Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

14

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)   που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της ,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

16

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )





17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20

Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

21

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

22

Στην  περίπτωση που ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή του στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

23

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  λόγω  αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων  ή
ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

24

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

25

Όπως  αναφέρονται  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

26





.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

27

Άρθρο 73 παρ. 5.

28

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

29

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30

Πρβλ άρθρο 48.

31

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

32

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

33

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα  XI του Προσαρτήματος Α,  οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

34

 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35

 Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

36

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 





38

Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  πέντε  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση  εμπειρίας   που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

39

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει
τα τρία έτη.

40

Πρέπει να απαριθμούνται  όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

41

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού
φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ,
πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

42

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

43

Επισημαίνεται  ότι  εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει  τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

44

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες ( διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική





συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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