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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ii

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
………………………………………….
………………………………………….

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΑΤΑ (ΠΟΕ) :253.791,11 €
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ :276.208,89 €
(ΚΑ: 30-7336-0057 )

ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙ ΑΔΙΚΑΣΙ ΑΣ
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ ΑΤ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

iii

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
' ' Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Β Ε ΛΤ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν Δ . Ε . Κ Α ΡΔ Ι Τ Σ Α Σ
ΕΤΟΥΣ 2017''
Εκτιμώμενης αξίας 427.419,35 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.24%),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της
παρούσας και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.
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Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας iv
1.1
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οδός
: Σαρανταπόρου 140
Ταχ.Κωδ.
: 431 32
Τηλ.
: 2441354877
Telefax
: 2441354804
E-mail
: aleklappas@gmail.com
Πληροφορίες:
: ΑΛΕΞ.ΛΑΠΠΑΣ
1.2
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.3
Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.4
Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.5
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ,την 25/4/2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:πμ, και από την
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σαρανταπόρου 140, 2ος όροφος)v
1.6

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία
στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και
εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή
αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν
λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α) η με αρ. 4415/27.32017 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησηςvi
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) η τεχνική συγγραφή υποχρέωσεων
θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
ι) το υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών,σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 της ΕΑΑΔΗΣΥ
(απόφ.290/31-12-2015 με ΑΔΑ:7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ)vii
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ιβ) η τεχνική μελέτη,
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
ιδ) ............................viii

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι(καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής

5

τους, που ανέρχεται σε ……………..ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες).Μπορούν (επίσης) να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της
αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους.(Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο ix x.)
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24/4/2017 xiοι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
στις 24/4/2017 xii
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Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
(Ταχυδρομική διεύθυνση....). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η
αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για το έργο : «Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν Δ . Ε .
Κ Α ΡΔ Ι Τ Σ Α Σ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 1 7 »
με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 25/4/2017. xiii
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της
παρούσας .
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
της παρ. 2.
3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
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ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας.
3.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,xiv η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις
4.1

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω
του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου
3 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται
η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο
υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του xv, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος,
καθώςxvi Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν
στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής
των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η
ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω
πρακτικό.
δ) Στη συνέχειαxvii, xviii η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής
αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης.
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα
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κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
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ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η
ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των
προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10)
πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις
επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και
ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής
συμπλήρωσης και υποβολής τους.
στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της,
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές,
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής
επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον
αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη
ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνειxix.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της
παρούσης.
η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύμβασης

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας, 20 ημερών,xx τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
i)
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)
αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
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αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii)
αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της
παρούσας, xxi
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της
παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή
(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν.Υηρεσιών του Δήμου
(Σαρανταπόρου 140), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε σε
αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. xxii
Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013xxiiiεφόσον απαιτείται, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας μετά από σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και,
εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με
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την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

17PROC006005552 2017-03-31

4.3 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18
της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά
την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως
374).
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά
ισχύος
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Άρθρο 6:

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα
Παραρτήματα τους,
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Γλώσσα διαδικασίας

6.1.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

6.2.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
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Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων),
είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.

6.3.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από
το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια
των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).

6.4.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική

6.5.

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με
τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.

Άρθρο 7:
7.1.
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Εφαρμοστέα νομοθεσία

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- 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. 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», xxiv
- 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 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
xxv

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»,
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).xxvi
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του
αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το 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», η κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, xxvii καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

7.2

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

7.3
7.4

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςxxviii, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων
της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης
διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8:

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

8.1.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ (ΠΟΕ) 253.791,11€ & ΙΔ. ΕΣΟΔΑ 276.208,89€ (ΚΑ:307336-0057). xxix
Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςxxx που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011.

8.2.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δ ασμούς
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κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.
17PROC006005552
2017-03-31
Έργου.
8.3.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.

Άρθρο 9:

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103 του ν.
4412/2016.

=====================================================================
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
=============================================================================
Απόφαση με αρ.πρωτ. 702/2017 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το
οικονομικό έτος 2017 και με αρ.1 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής
της Δ.Ο.Υ. του Δ.ΚΑΡΔΊΤΣΑΣ(συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς
ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα
με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xxxi
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 427.419,35Ευρώ και αναλύεται
σε:
Δαπάνη Εργασιών:298.007,20Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):53.641,30 Ευρώ
Απρόβλεπταxxxii (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.):52.747,27 Ευρώ,που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ.
3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά:23.000,00 Ευρώxxxiii
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 23,58 Ευρώ σύμφωνα με
το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 (δεν
προβλέπεται).
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

Στην πόλη της Καρδίτσας και στις Τ.Κ. Καρδ/λας ,Αρτεσιανού , Παλαιοκκλησίου ,Ρούσσου και Αγιοπηγής.
11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Α. Πόλη Καρδίτσας
προβλέπεται να γίνουν τα εξής :
1. για τον Δημοτικό δρόμο ( ανώνυμη Ο.Τ. 722-723 )
προβλέπεται να γίνουν τα εξής :
α. Αναμόχλευση , διάστρωση και συμπύκνωση υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά
αδρανή .
β. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0
γ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m , με χρήση κοινής ασφάλτου.
2. για τους Δημοτικούς δρόμους
Ανώνυμη οδός Ο.Τ.904-905-906-907 ,Ανώνυμη Ο.Τ.891-892 ,οδός Φερρών,
οδός
Φιλιππούπολης , Ανώνυμη ( Ο.Τ. 549 α-549β )προβλέπεται να γίνουν τα εξής :
α. Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση .
β. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών
14

επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4.
γ. Κατασκευή επιχώματος οδού , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 .
δ. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 , διατομής
πλάτους 0,15 μ. και ύψους 0,25-0,30 μ.
ε. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμέμου πάχους 0,10 μ.απο θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
στ. Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0
ζ. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας ,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m , με χρήση κοινής ασφάλτου.
- Κατασκευή εσοχών σε υπάρχοντα πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
-Καθαίρεση πλακοστρώσεων όπου απαιτείται , φορτοεκφόρτωση των υλικών και από- μάκρυνση
αυτών.
-Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες.
3. για την κεντρική πλατεία
-Καθαίρεση υπάρχοντος πλακοστρωμένου δαπέδου με το σκυρόδεμα ενός τμήματος αυτής και
απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης .
-Σκυροδέτηση του δαπέδου με σκυρόδεμα C16/20 , αφού προηγουμένως τοποθετηθεί δομικό
πλέγμα ( δάρινγκ )
-Πλακόστρωση αυτού με πλάκες μαρμάρου Δεματίου Ιωαννίνων 3cm πάχους , χρώματος γκρί,
χτυπητές , με καθαρισμένες ακμές ,διαστ. 30Χ ελεύθερο μήκος και πλάκες μαρμάρου Κοζάνης
,30cmΧ60cm , με καθαρισμένες ακμές , χρώματος γκρί – λευκό , χτυπητές.
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Β. Τοπικές Κοινότητες
1. Στην Τ.Κ. Αγιοπηγής : Αποπεράτωση κατασκευής κοινοτικού δρόμου από οικία Μαν. Ακρίβου Πανουλά ( βάση οδοστρωσίας μιας στρώσης πάχους 10 εκατ. από θραυστά αδρανή υλικά
σύμφωνα με της ΕΤΕΠ 05-03-03-00 , προεπάλειψη της ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό
διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο ,κατασκευή ασφαλτικής στρώσης και ασφαλτόμιγμα παρασκευάζομενο εν
θερμώ , τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04) , τσιμεντόστρωση αύλειου
χώρου κοινοτικού γραφείου και συντήρηση κοινοτικής πλατείας.
2. Στην Τ.Κ. Ρούσσου :Πεζοδρόμηση εντός του οικισμού ( δρόμος μπροστά από το κοινοτικό
γραφείο ) με γυαλισμένες πλάκες πεζοδρομίου 40Χ40 εκατ.
3.Στην Τ.Κ. Αγ. Παλαιοκκλησίου : Κατασκευή πεζοδρόμιου στην είσοδο της κοινότητας μετά το
γήπεδο και κατασκευή αποχέτευσης μπροστά από το Δημοτικό σχολείο και στην οικία Θανάση
Γιαννάκου.
4. Στην Τ.Κ. Αρτεσιανού : Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης και ασφαλτόμιγμα παρασκευάζομενο
εν θερμώ , τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 σε τσιμεντόδρομο από
οικία Κρανά – Τασιόπουλο και κατασκευή κοινοτικού δρόμου μπροστά από οικία Στ. Ξόλια (
εκσκαφή εδάφους σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες ,προμήθεια και κατασκευή επιχώματος
κατηγορίας Ε4 , βάση οδοστρωσίας δύο στρώσεων πάχους 10 εκατ. η μία από θραυστά αδρανή
υλικά σύμφωνα με της ΕΤΕΠ 05-03-03-00 , προεπάλειψη της ανασφάλτωτης επιφάνειας με
ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο ,κατασκευή ασφαλτικής στρώσης και ασφαλτόμιγμα
παρασκευάζομενο εν θερμώ , τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 , σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04) .
5. Στην Τ.Κ. Καρδιτσομάγουλας: Κατασκευή στάσεων αστικών λεωφορείων σε θέσεις εντός του
οικισμού και πλακόστρωση πεζοδρομίου στην οδό Καρδίτσας με γυαλισμένες πλάκες πεζοδρομίου
40Χ40 εκατ.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ.
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4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των
άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
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Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:


Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.



Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.



Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.



Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε
άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%),
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε
Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του
τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα,
προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασηςxxxiv.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .

13.3

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. xxxv

13.4

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.xxxvi

13.5

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
8.548,00ευρώ. xxxvii
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προς
τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).

15.3

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέ ρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι
25/11/2017, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

15.4

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του
Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.
Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.

15.5

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 .
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xxxviii
16.1

Δενxxxix προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

16.2

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

xl

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση
του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης
του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης .

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
..........................................xli

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
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Άρθρο 18:

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
Τρίτη, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

xliiορίζεται

η 25/4/2017, ημέρα

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι
τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούμενων εδαφίων.

Άρθρο 19:

Χρόνος ισχύος προσφορών

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνώνxliii, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20:

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησηςxliv και στον Ελληνικό Τύποxlv, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.
4412/2016,
καθώς
και
στην
ιστοσελίδα
της
αναθέτουσας
αρχής
(www.dimosKarditsas.gov.gr/διαφάνεια/διαγωνισμός/διαγωνισμοί έργων.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παρούσας.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας.
Άρθρο 21:

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης και άνω σε Κ/Ξ με Α2 τάξης και άνω για έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ xlviκαι που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την
Ένωση
Προσαρτήματος
I
της
ως
άνω
Συμφωνίας,
καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.xlvii,
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Άρθρο 22:

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής xlviii

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει
να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω
περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο

21

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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’
ελάχιστον τους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.

22.A.3
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:xlix
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(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε
αμφιβολία την ακεραιότητά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό),
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) l
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
προηγούμενων παραγράφων.
22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 4 liμπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
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αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
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22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό).
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα
Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlii
(α) ...........................................................................................

β) ...................................................................................

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταliii
(α) ...........................................................................................
(β) ..........................................................................................

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςliv
...............................................................................................................................
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
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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 ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
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Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα).

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι
ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21
και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται
χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός
2 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι
ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να
φέρουν ημερομηνία εντός 2 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των
δικαιολογητικών της πρόσκλησης.lv
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της
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παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς
προσκομιζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων της
παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)lvi σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά
δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι
φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι
σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν
υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα
υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η
ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού
φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β)
για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν
υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το
προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας
εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως
εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο
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υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. .
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(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή
εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών,
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός
Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε
εκκαθάριση.
(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της
παρούσας.
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά,
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιημένη
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι
αποκλεισμού.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα
πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Για την απόδειξη της μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου Α.5 του άρθρου 22
υποβάλλονται, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομίζουν μόνο την αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
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(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς καθώς η απαίτηση για την
υποβολή του πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,
καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.9 της παρούσας.
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β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές
μετοχές, προσκομίζουν :
αα) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές είναι ονομαστικές.
ββ) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%),
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
δδ) Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι
μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω
αιτιολογίας. Δύναται ωστόσο να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων και
μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠlvii
στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ σε Κ/Ξ με Α2 τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α) της παρούσας.
(ii) Για το 22.Γ (β) ........................ lviii
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά ατα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά
τα........................lix
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α) της παρούσας
(ii) για το 22.Δ (β) ............................................................. lx
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου .
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
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διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως
δικαιολογητικά τα........................................... lxi
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23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Εlxii
................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να
προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται
και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου
αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του
διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν
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«Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών lxiii:
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. lxiv
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. lxv
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις ) από
την Ενημερότητα Πτυχίου.
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου
22. Α.4. (θ).lxvi
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων
προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη
αυτά.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα
ακόλουθα:
- α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ) της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα
επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην
περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ.
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(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής.
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην
εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή
λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού
διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.
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24.4 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει.
25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν
αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
25.3. .................................................................... lxvii
25.4. Η αναθέτουσα αρχή
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για
τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα
αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ.
565/2016 Απόφαση του Δ.Σ.
26.2 Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλ ο. Ο
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.
26.3...........................................................................................lxviii

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αλ.Λάππας
Ηλ/γος-Πολιτ.Μηχ.(Τ.Ε.)

Β.Ελευθερίου
Αγρ.-Τοπ.Μηχανικός
Δ/ντής Τεχν.Υπηρεσιών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό ...../2017 απόφαση της Οικον. Επιτροπής
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Για την έννοια των “κάτω των ορίων” των δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν. 4412/2016.
Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του παρόντος τεύχους, καθώς και της αντίστοιχης διακήρυξης άνω των ορίων, δίδονται
στην Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” (απόφαση 183/2016) (στο
εξής “ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου”).
ii

Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής.

iii

Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.

iv

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα
πρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των
προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης.
v
Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό.
vi
Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
vii
Η περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει
υποδείγματα εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών.
viii

Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να
περιγράψουν ή να προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
ix
Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται
στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή
δεν υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού.
x
Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο
παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία
απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η
αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.
xi
Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ),
προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.
xii

Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.
xiii
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας.
xiv

Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του
πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
xv

Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος
ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής
(Α' Καταλληλότητα) του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ).
xvi Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση
“καθώς και”.
xvii Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας
και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101
παρ. 1, προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).
xviii Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2
του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη.
xix Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
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εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
xx

Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 )
ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό
ανάδοχο.
xxi
Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ).
xxii
Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής),
καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν, δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που
κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.
xxiii

Η περίπτωση αυτή προστίθεται στη Διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση
προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται.
xxiv
xxv
xxvi

Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.

xxvii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για

τον έλεγχο του ΕΣΡ.
xxviii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.
Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του
οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από
εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη
διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός
προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
xxx Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
xxix

xxxi

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι
διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ :
“Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ.
2 του παρόντος. "
xxxii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με
ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.
xxxiii
Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
xxxiv Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των
εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
xxxv
Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης.
xxxvi
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή
προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
xxxvii
Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς
το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016).
xxxviii
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες
λεπτομέρειες.
xxxix Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25
του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις
συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της
παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014.
xl
Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται
ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται μεγαλύτερο ύψος
προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα
καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).
xli

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας»
για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης
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καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
xlii
Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 .
xliii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
xliv Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38,
εξακολουθεί να ισχύει η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων στην ΕτΚ (πρβλ και άρθρο
377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016).
xlv

Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν.
4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι
την 31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την
ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
xlvi

Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους
όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
xlvii

Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.

xlviii

Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των
κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις
ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας
και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού.
xlix
Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν
από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία
αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη
συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου).
l
Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ.
li

Υπενθυμίζεται ότι αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει
κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) .
lii
Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων
συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί.
liii
Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων
συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί.
liv

Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
lv
Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν
στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να
εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός ).
lvi
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν 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."
lvii

Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα
συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην
περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
lviii

Για το 22.Γ (β), οι Αναθέτουσες Αρχές ορίζουν, κατά περίπτωση τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που
αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016 ( βλ. αναλυτικότερα Κατευθυντήρια Οδηγία συμπλήρωσης πρότυπης Διακήρυξης έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ και
σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ).
lix

Συμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη
δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος Ι Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ.
αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί ).
lx
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στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ ( Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
(βλ. αναλυτικότερα βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί).
lxi

Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη
δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ.
αναλυτικότερα ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί).
lxii
Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του
ν. 4412/2016.
lxiii
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων
έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό
με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ.
66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
lxiv
Η σχετική Υπουργική απόφαση για την Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί .
lxv
Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.
lxvi
Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού.
lxvii
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του
υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο
την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην
περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο
ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο
πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.
lxviii
Εφόσον στη Διακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση
του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας.
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Α.Μ.: 2 /2017

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Απηή ε κειέηε ζπληάρζεθε κεηά απφ πξνθνξηθή εληνιή ηνπ θ. Δεκάξρνπ & αθνξά εξγαζίεο
βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο δεκνηηθψλ ππνδνκψλ ( πιαηείεο ,πεδνδξφκηα , πεδφδξνκνη ,
δξφκνη ) ζηελ πφιε ηεο Καξδίηζαο θαη ζηηο Τ.Κ. ηεο Δ.Ε. Καξδίηζαο
Σπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ηα εμήο :
Α. Πόλη Καπδίηζαρ
1. για ηον Γημοηικό δπόμο ( ανώνςμη Ο.Σ. 722-723 )
πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ηα εμήο :
α. Αλακφριεπζε , δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πθηζηάκελσλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο απφ
ζξαπζηά αδξαλή .
β. Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΕ-0
γ. Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ,ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε
ζπλζέζεσο θαη ηελ ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m , κε ρξήζε θνηλήο
αζθάιηνπ.
2. για ηοςρ Γημοηικούρ δπόμοςρ
Ανώνςμη οδόρ Ο.Σ.904-905-906-907 ,Ανώνςμη Ο.Σ.891-892 ,οδόρ Φεππών, οδόρ
Φιλιππούποληρ , Ανώνςμη ( Ο.Σ. 549 α-549β )πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ ηα εμήο :
α. Εθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε .
β. Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε δάλεηα
ζξαπζηψλ επίιεθησλ πιηθψλ ιαηνκείνπ θαηεγνξίαο Ε4.
γ. Καηαζθεπή επηρψκαηνο νδνχ , ζχκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 02-07-01-00 .
δ. Τνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 ,
δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 κ. θαη χςνπο 0,25-0,30 κ.
ε. Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέκνπ πάρνπο 0,10 κ.απν ζξαπζηά
αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 05-03-03-00.
ζη. Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΕ-0
δ. Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο ,ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε
ζπλζέζεσο θαη ηελ ΕΤΕΠ 05-03-11-04 , ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m , κε ρξήζε θνηλήο
αζθάιηνπ.
- Καηαζθεπή εζνρψλ ζε ππάξρνληα πεδνδξφκηα γηα ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ.
-Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ φπνπ απαηηείηαη , θνξηνεθθφξησζε ησλ πιηθψλ θαη απφκάθξπλζε απηψλ.
-Πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ κε ηζηκεληφπιαθεο.
3. για ηην κενηπική πλαηεία
-Καζαίξεζε ππάξρνληνο πιαθνζηξσκέλνπ δαπέδνπ κε ην ζθπξφδεκα ελφο ηκήκαηνο απηήο θαη
απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο .
-Σθπξνδέηεζε ηνπ δαπέδνπ κε ζθπξφδεκα C16/20 , αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπνζεηεζεί δνκηθφ
πιέγκα ( δάξηλγθ )
-Πιαθφζηξσζε απηνχ κε πιάθεο καξκάξνπ Δεκαηίνπ Ισαλλίλσλ 3cm πάρνπο , ρξψκαηνο
γθξί, ρηππεηέο , κε θαζαξηζκέλεο αθκέο ,δηαζη. 30Χ ειεχζεξν κήθνο θαη πιάθεο καξκάξνπ
Κνδάλεο ,30cmΧ60cm , κε θαζαξηζκέλεο αθκέο , ρξψκαηνο γθξί – ιεπθφ , ρηππεηέο.

17PROC006005552
2017-03-31
Β. Σοπικέρ Κοινόηηηερ
1. ηην Σ.Κ. Αγιοπηγήρ : Απνπεξάησζε θαηαζθεπήο θνηλνηηθνχ δξφκνπ απφ νηθία Μαλ.
Αθξίβνπ - Παλνπιά ( βάζε νδνζηξσζίαο κηαο ζηξψζεο πάρνπο 10 εθαη. απφ ζξαπζηά
αδξαλή πιηθά ζχκθσλα κε ηεο ΕΤΕΠ 05-03-03-00 , πξνεπάιεηςε ηεο αλαζθάιησηεο
επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΕ-Ο ,θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θαη
αζθαιηφκηγκα παξαζθεπάδνκελν ελ ζεξκψ , ηχπνπ ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 , ζχκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ
05-03-11-04) , ηζηκεληφζηξσζε αχιεηνπ ρψξνπ θνηλνηηθνχ γξαθείνπ θαη ζπληήξεζε
θνηλνηηθήο πιαηείαο.
2. ηην Σ.Κ. Ρούζζος :Πεδνδξφκεζε εληφο ηνπ νηθηζκνχ ( δξφκνο κπξνζηά απφ ην θνηλνηηθφ
γξαθείν ) κε γπαιηζκέλεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ 40Χ40 εθαη.
3.ηην Σ.Κ. Αγ. Παλαιοκκληζίος : Καηαζθεπή πεδνδξφκηνπ ζηελ είζνδν ηεο θνηλφηεηαο
κεηά ην γήπεδν θαη θαηαζθεπή απνρέηεπζεο κπξνζηά απφ ην Δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ζηελ νηθία
Θαλάζε Γηαλλάθνπ.
4. ηην Σ.Κ. Απηεζιανού : Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θαη αζθαιηφκηγκα
παξαζθεπάδνκελν ελ ζεξκψ , ηχπνπ ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 , ζχκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ζε
ηζηκεληφδξνκν απφ νηθία Κξαλά – Ταζηφπνπιν θαη θαηαζθεπή θνηλνηηθνχ δξφκνπ κπξνζηά
απφ νηθία Ση. Ξφιηα ( εθζθαθή εδάθνπο ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο ,πξνκήζεηα θαη
θαηαζθεπή επηρψκαηνο θαηεγνξίαο Ε4 , βάζε νδνζηξσζίαο δχν ζηξψζεσλ πάρνπο 10 εθαη. ε
κία απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζχκθσλα κε ηεο ΕΤΕΠ 05-03-03-00 , πξνεπάιεηςε ηεο
αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΕ-Ο ,θαηαζθεπή αζθαιηηθήο
ζηξψζεο θαη αζθαιηφκηγκα παξαζθεπάδνκελν ελ ζεξκψ , ηχπνπ ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 , ζχκθσλα
κε ηελ ΕΤΕΠ 05-03-11-04) .
5. ηην Σ.Κ. Καπδιηζομάγοςλαρ: Καηαζθεπή ζηάζεσλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ ζε ζέζεηο εληφο
ηνπ νηθηζκνχ θαη πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίνπ ζηελ νδφ Καξδίηζαο κε γπαιηζκέλεο πιάθεο
πεδνδξνκίνπ 40Χ40 εθαη.
Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηερληθέο νδεγίεο ζα δνζνχλ ζηνλ ηφπν
ηνπ έξγνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα Μεραληθφ.
Οη πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ΑΣΑ ( 253.791,11€ ) και
(276.208,89) Σ.Δ. .
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 530.000,00 €
θαη αλαιχεηαη σο εμήο:
Δπγαζίερ
427.419,36 €
ΦΠΑ 23%
102.580,64 €
Καπδίηζα 3 / 3 /2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Αλέξανδπορ Λάππαρ
Πολιηικόρ –Ηλεκηπολόγορ Μησ/κόρΣ.Δ.

Καπδίηζα
3 / 3/2017
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Γ/νηήρ Σεσν. Τπηπεζιών
Βάιορ Δλεςθεπίος
Σοπογπάθορ Μησανικόρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΣΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Έργο: σνηηρήζεις και βεληιώζεις σποδομών Δ.Ε. Καρδίηζας
έηοσς 2017
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Θέζη: Δ. Καρδίηζας
Προϋπολογιζμός Μελέηης

Α/Α

Είδος Εργαζίας

Κωδικός
Άρθροσ

Αρ.
Σιμ.

Άρθρο
Αναθεώρηζης

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Α-18.3

001

ΟΓΟ 1510
100,00%

Δαπάνη

Μονάδα

Ποζό
ηηηα

Σιμή
(€)

m3

1200

8

9.600,00

m3

1500

1,3

1.950,00

m3

1500

1,05

1.575,00

Μερική ( € )

Ολική ( € )

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

Πξνκήζεηα δαλείσλ. Γάλεηα
ζξαπζηώλ επίιεθησλ πιηθώλ
ιαηνκείνπ Καηεγ. Δ4.
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο
γαηώδεο -εκηβξαρώδεο.
Καηαζθεπή επηρσκάησλ.
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ
έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο
5,0 m.
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα.
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C12/15.
Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα
αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο
ζηξώζεηο θιπ από ζθπξόδεκα
C12/15.
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα.
Kαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C16/20. Καηαζθεπή
ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ,
ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο
ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε
ζθπξόδεκα C16/20.
Xαιύβδηλνο νπιηζκόο
ζθπξνδεκάησλ. Υαιύβδηλν
δνκηθό πιέγκα B500C εθηόο
ππνγείσλ έξγσλ.
Πξόρπηα θξάζπεδα από
ζθπξόδεκα.
Σππνπνηελέλα θξεάηηα
απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο
νκβξίσλ. Φξεάηην
πδξνζπιινγήο ηύπνπ Φ1Ν
(ΠΚΔ).
Πιαθνζηξώζεηο κε πιάθεο από
ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 40x40
cm.
Βάζε νδνζηξσζίαο. Βάζε
νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ
πάρνπο.
Βάζε νδνζηξσζίαο. Βάζε
πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155).
Αλαθαηαζθεπή ζηξώζεσλ
νδνζηξσζίαο.

14

Σνκή νδνζηξώκαηνο κε
αζθαιηνθόπηε.

15

Απόμεζε αζθαιηηθνύ
νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα).
Απόμεζε αζθαιηηθνύ
νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα)
ζε βάζνο έσο 4 cm.

16

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε.

17
18

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή
επάιεηςε.
Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε
κεηαβιεηνύ πάρνπο.

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Α-2
ΝΔΣ ΟΓΟΑ Α-20

002
003

ΟΓΟ 1123.Α
100,00%
ΟΓΟ 1530
100,00%

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Β-1

004

ΟΓΟ 2151
100,00%

m3

350

4

1.400,00

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Β29.2.2

005

ΟΓΟ 2531
100,00%

m3

300

89,8

26.940,00

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Β29.3.1

006

ΟΓΟ 2532
100,00%

m3

40

94,2

3.768,00

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Β-30.3

007

ΤΓΡ 7018
100,00%

Kg

600

1,15

690,00

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Β-51

008

ΟΓΟ 2921
100,00%

m

800

9,6

7.680,00

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Β-66.1

009

ΟΓΟ 2548
100,00%

Σεκ.

4

438

1.752,00

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Β-81

010

ΟΓΟ 2922
100,00%

m2

1500

17,3

25.950,00

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Γ-2.1

011

ΟΓΟ 3211.Β
100,00%

m3

150

13,5

2.025,00

m2

7000

1,35

9.450,00

m2

600

0,41

246,00

ΝΔΣ ΟΓΟΑ Γ-2.2
ΝΔΣ ΟΓΟΑ Γ-6
ΝΔΣ ΟΓΟ
0ζρ.Γ-1
ΝΔΣ ΟΓΟΑ Γ-2.1
ΝΔΣ ΟΓΟΑ Γ-3
ΝΔΣ ΟΓΟΑ Γ-4
ΝΔΣ ΟΓΟΑ Γ-6

012
013

ΟΓΟ 3211.Β
100,00%
ΟΓΟ 3231
100,00%

014

ΟΙΚ 2269.A
100,00%

m

320

1,01

323,20

015

ΟΓΟ 1132
100,00%

m2

600

3,4

2.040,00

m2

5000

1,2

6.000,00

m2

200

0,45

90,00

t

30

95

2.850,00

016
017
018

ε κεηαθνξά:
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ΟΓΟ 4110
100,00%
ΟΓΟ 4120
100,00%
ΟΓΟ 4421.Β.1
100,00%

104.329,20
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Μονάδα

Ποζό
ηηηα

Δαπάνη

Σιμή
(€)

Μερική ( € )

Από κεηαθνξά:

19

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο
θπθινθνξίαο. Αζθαιηηθή
ζηξώζε θπθινθνξίαο
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m
κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ.

Ολική ( € )

104.329,20
ΝΔΣ ΟΓΟΑ Γ-8.1

019

ΟΓΟ 4521.Β.1
100,00%

m2

11500

8,5

Αζξνηζκα Δξγαζηώλ :

0,00

97.750,00

202.079,20

202.079,20

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε
ζηάζεο αλακνλήο επηβαηώλ
Φνξνεθθνξηώζεηο - Μεηαθνξέο.
Φνξηνεθθόξησζε πιηθώλ επί
απηνθηλήηνπ ή ζε δώα.
Φνξηνεθθόξησζε κε ηα ρέξηα
Φνξνεθθνξηώζεηο - Μεηαθνξέο.
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα
κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο
Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε
κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ
θαηαζθεπώλ από άνπιν
ζθπξόδεκα. Με εθαξκνγή
ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο
Καηαζθεπή ζέζεο θάδνπ
απνξξηκκάησλ
Καζαίξεζε πιαθόζηξσζεο ηζηκεληόζηξσζεο Υσξίο λα
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ
εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ
. Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε
πιάθεο καξκάξνπ Γεκαηίνπ
Ισαλλίλσλ
. Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε
πιάθεο καξκάξνπ. Κνδάλεο
Δπηζηξώζεηο κε κάξκαξν.
Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξώζεσλ
από κάξκαξν. Σαηλίεο
επηζηξώζεσλ από κάξκαξν
ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά ζθιεξό,
πάρνπο 3 cm.
Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί.
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί
ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά πιέγκαηα
B500C (S500s)
. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά
επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
ρσξίο ρξήζε αληιίαο. Γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C16/20

ρεη.
062.1

020

ΟΙΚ 6201
100,00%

Σεκ.

12

1500

18.000,00

ΝΔΣ ΟΙΚΑ 10.1.1

021

ΟΙΚ 1101
100,00%

t

60

1,65

99,00

ΝΔΣ ΟΙΚΑ 10.7.1

022

ΟΙΚ 1136
100,00%

tkm

300

0,35

105,00

ΝΔΣ ΟΙΚΑ 22.10.1

023

ΟΙΚ 2226
100,00%

m3

10

28

280,00

ρεη.
032.1.3

024

ΟΙΚ 3213
100,00%

Σεκ.

25

100

2.500,00

ΝΔΣ.ΟΙΚ
0ζρ.22.20.
1

025

ΟΙΚ 2236
100,00%

m2

800

5

4.000,00

026

ΟΙΚ 7431
100,00%

m2

500

75

37.500,00

027

ΟΙΚ 7431
100,00%

m2

260

70

18.200,00

ΝΔΣ - ΟΙΚ
0ζρ.74.90.
4

028

ΟΙΚ 7494
100,00%

κκ

200

6,5

1.300,00

ΝΔΣ ΟΙΚΑ 38.20.3

029

ΟΙΚ 3873
100,00%

Kg

1200

1,01

1.212,00

ΝΔΣ ΟΙΚΑ 32.2.4

030

ΟΙΚ 3214
100,00%

m3

100

84

8.400,00

ΝΔΣ.ΟΙΚ
0ζρ.74.30.
1
ΝΔΣ.ΟΙΚ
0ζρ.74.30.
2

Αζξνηζκα Δξγαζηώλ :

91.596,00

91.596,00

3. ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ

1

2

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε
εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ
ΔΝ 1916. Σζηκεληνζσιήλεο
απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο
120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D400
mm
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε
εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ
ΔΝ 1916. Σζηκεληνζσιήλεο
απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο
120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D500
mm

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 12.1.1.3

031

ΤΓΡ 6551.3
100,00%

m

60

41,2

2.472,00

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 12.1.1.4

032

ΤΓΡ 6551.4
100,00%

m

20

57

1.140,00

ε κεηαθνξά:
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο ππνδνκώλ Γ.Δ. Καξδίηζαο έηνπο 2017
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3

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε
εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ
ΔΝ 1916. Σζηκεληνζσιήλεο
απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο
120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600
mm

Δαπάνη
Μερική ( € )
3.612,00

ΝΔΣ ΤΓΡΑ 12.1.1.5

033

ΤΓΡ 6551.5
100,00%

m

10

72

Αζξνηζκα Δξγαζηώλ :

Δξγαζίεο Πξνππνινγηζκνύ
Γ.Δ & Ο.Δ (%)
Απξόβιεπηα
Απνινγηζηηθέο Δξγαζίεο
ύλνιν :
ύλνιν :
Αλαζεώξεζε
ύλνιν :
ύλνιν :
Φ.Π.Α (%)
ηξνγγπινπνίεζε
Γεληθό ύλνιν :

Ολική ( € )
293.675,20

720,00

4.332,00

4.332,00

298.007,20
53.641,30
52.747,27
23.000,00
427.395,77

18,00%

23,58
427.419,35
24,00%

ΚΑΡΙΓΣΙΑ

102.580,64
0,01
530.000,00
2017

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Γ/ΝΣΗ ΣΗ Γ/ΝΗο ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΒΑτΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ
ΣΟΠΟΓΡΆΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ

ΑΛΔΞ. ΛΑΠΠΑ
ΗΛ. - ΠΟΛ ΜΗΥ/ΚΟ ΣΔ
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001

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Α18.3

Πξνκήζεηα δαλείσλ. Γάλεηα ζξαπζηώλ επίιεθησλ πιηθώλ ιαηνκείνπ
Καηεγ. Δ4.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 1510

100,00%

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ησλ έξγσλ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, δαλείσλ ρσκάησλ
είηε γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ επηρώκαηνο είηε γηα ηε δηαπιάηπλζε ή αλύςσζε ππάξρνληνο επηρώκαηνο
είηε γηα ηελ επαλεπίρσζε ζεκειίσλ, ηάθξσλ, C&C θιπ
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
· νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ιαηνκείνπ ή δαλεηνζαιάκνπ,
· ε εθζάκλσζε, εθξίδσζε θαη θνπή δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ, ε αθαίξεζε ησλ θπηηθώλ
γαηώλ θαη γεληθά ησλ αθαηάιιεισλ επηθαλεηαθώλ ή κε ζηξσκάησλ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο ζε
νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
· ε εθζθαθή γηα ηελ απόιεςε ησλ δαλείσλ,
· νη θνξηνεθθνξηώζεηο, ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ θαη ε κεηαθνξά ησλ δαλείσλ από νπνηαδήπνηε
απόζηαζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ,
· νη ηπρόλ απαηηνύκελεο αληιήζεηο πδάησλ
Η εξγαζία ζα εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-06-00-00 ''Αλάπηπμε εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ θαη δαλεηνζαιάκσλ''.
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν δαλείσλ, πνπ επηκεηξάηαη ζε όγθν θαηαζθεπαζκέλνπ επηρώκαηνο κε ιήςε
αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ.
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΚΣΩ
8,00

[*]

(5,5+2,5)

A.T.:

002

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Α-2

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο -εκηβξαρώδεο.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 1123.Α

100,00%

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, εδαθώλ γαησδώλ θαη
εκηβξαρσδώλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλώλ, ζε λέν
έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο
θαη ησλ δπζρεξεηώλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα
νπνηνδήπνηε ζθνπό θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθό κέζν, ελ μεξώ ή κε παξνπζία λεξώλ, ζύκθσλα
κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00.
Με ην άξζξν απηό ηηκνινγνύληαη επίζεο νη αθόινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξόηεηαο:
- αλνηρηώλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κόξθσζεο ησλ
πξαλώλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο,
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκώλ πξνο αγθύξσζε
ησλ επηρσκάησλ,
- ηξηγσληθώλ ηάθξσλ κεηά ηεο κόξθσζεο ησλ πξαλώλ, όηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ
γεληθώλ εθζθαθώλ ηεο νδνύ,
- γηα ηνλ θαζαξηζκό νρεηώλ ύςνπο θαη πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 5,00 m,
- ηερληθώλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κόληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλώλ ησλ
εθζθαθώλ εθόζνλ δελ απνδεκηώλνληαη κε άιιν άξζξν απηνύ ηνπ ηηκνινγίνπ
- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππό
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,
· ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ, ησλ πξαλώλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο
θαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ αλαβαζκώλ
· ε δηαινγή, θύιαμε, θνξηνεθθόξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ
πξντόλησλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ.
θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απόξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδόλησλ ζε επηηξεπόκελεο ηειηθέο
ή πξνζσξηλέο ζέζεηο.
· ε ελαπόζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθόξησζε από ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλώλ
απνζέζεσλ θαη ε εθθόξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζώο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ
απόζεζεο ζύκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο
· ε αληηζηήξημε ησλ πξαλώλ εθζθαθή όπνπ ηπρόλ απηή απαηηείηαη, θαζώο θαη ε εθζάκλσζε θνπή,
εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνύ, ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.
· ε αληηκεηώπηζε πάζεο θύζεσο δπζρεξεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύγρξνλε θπθινθνξία, όπσο
πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη όγθνη εθζθαθώλ θιπ.
· ε ζπκπύθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ από ηε ''ζηξώζε έδξαζεο νδνζηξώκαηνο'' κέρξη
ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ θαζνξηζκό ηεο Φέξνπζαο Ιθαλόηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ),
όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκό ζπκπύθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλόκελε
ππθλόηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).
· νη πάζεο θύζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
· ε επαλεπίρσζε (κε πξντόληα εθζθαθώλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηόο ηνπ ζώκαηνο ηεο νδνύ,
πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηώλνληαη κε ην άξζξν απηό, όηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπύθλσζεο
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα από ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή
πεξηζζόηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεύνληαη από ην πξόγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνύο
πεξηνξηζκνύο.
Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην,
πιαθνζηξώζεσλ, δαπέδσλ από ζθπξόδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεώλ έδξαζεο θαη
εγθηβσηηζκνύ ηνπο, θαζώο θαη πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ όγθνπ ησλ
γεληθώλ εθζθαθώλ, επηκεηξώληαη θαη ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξόληνο
ηηκνινγίνπ.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ θαη κέρξη ηα όξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζπκβαηηθώλ ζρεδίσλ θαη ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ραξαθηεξηζκνύ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νπδεκία
απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηε κειέηε
εθζθαθέο εθηόο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή από ηελ Τπεξεζία.
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
1,30

A.T.:

003

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Α-20

Καηαζθεπή επηρσκάησλ.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017

ΟΓΟ 1530

[*]

(0,65+0,65)

100,00%

ειίδα 2 από 24

17PROC006005552
2017-03-31
Καηαζθεπή επηρώκαηνο νδνύ ή ζπκπιήξσζε
ππάξρνληνο, κεηά από πξνεγνύκελν θαζαξηζκό ηνπ
εδάθνπο έδξαζεο, κε ρξήζε πιηθώλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνύλ επί ηόπνπ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 ''Καηαζθεπή επηρσκάησλ''
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
· Η θαηαζθεπή όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ επηρώκαηνο, ζπλήζνπο ή απμεκέλνπ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο,
όπσο ζεκέιην, ππξήλαο, κεηαβαηηθό ηκήκα βξαρώδνπο επηρώκαηνο, ηα νπνία ζα ζπκππθλώλνληαη ζε
πνζνζηό 90% θαη 95% αληίζηνηρα ηεο μεξάο θαηλόκελεο ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά
θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2) γηα ηα γαηώδε
επηρώκαηα, ή ζηνλ βαζκό πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ κειέηε γηα ηα βξαρώδε επηρώκαηα.
· Η κόξθσζε θαη ζπκπύθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζε βαζκό ζπκπύθλσζεο θαη'
ειάρηζηνλ 90% ηεο ππθλόηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή
Proctor
· Η θαηαζθεπή ηεο ''ζηξώζεο έδξαζεο νδνζηξώκαηνο'', ζπκππθλσκέλεο ζε πνζνζηό 95% ηεο μεξάο
θαηλόκελεο ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor, κε
θαηάιιειν αξηζκό δηειεύζεσλ νδνζηξσηήξα ειαζηηρνθόξνπ ή κε ιείνπο θπιίλδξνπο, ώζηε λα
δηακνξθσζεί κηα ιεία ''ζθξαγηζηηθή'' επηθάλεηα.
Δμαηξείηαη ε θαηαζθεπή ηεο ''ζηξώζεο ζηξάγγηζεο νδνζηξώκαηνο'' (όπνπ ππάξρεη), ε νπνία
ηηκνινγείηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ.
· Η ζπκπύθλσζε ισξίδαο εδάθνπο πιάηνπο κέρξη 2,0 m εθαηέξσζελ ησλ πνδώλ ηνπ επηρώκαηνο .
· Η ηπρόλ επαύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ επηρώκαηνο ιόγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο ή δηαπιάηπλζήο ηνπ
πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε.
· Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξηύξσλ ειέγρνπ ππνρσξήζεσο ησλ πςειώλ επηρσκάησλ, ζύκθσλα
κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε, ε εμάξηεζή ηνπο από ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (repairs) εθηόο ηεο
δώλεο επηρώκαηνο, ε εθηέιεζε ηνπνγξαθηθώλ κεηξήζεσλ αθξηβείαο θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο ζε θύιια
ειέγρνπ, θαζώο θαη ε εθηέιεζε ηξηώλ κεηξήζεσλ ζε ρξόλνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία.
ηελ ηηκή ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ:
· Σα κεηαβαηηθά επηρώκαηα πίζσ από ηερληθά έξγα (γέθπξεο, εκηγέθπξεο, ηνίρνη, νρεηνί, Cut and
Cover, ζηόκηα ζεξάγγσλ, αγσγνί θ.ι.π)
· Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαβαζκώλ
· Η θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξώζεο ππό ηα επηρώκαηα
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν.
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
1,05

[*]

(0,95+0,1)

A.T.:

004

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-1

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,0 m.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 2151

100,00%

Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθώλ
έξγσλ (ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγώλ θαη νρεηώλ (απνρέηεπζεο,
απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Ω.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρώδεο ή βξαρώδεο,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθώλ θαη θξνθαινπαγώλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε
εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-0000 ''Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ''.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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· Οη απαηηνύκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα
αληηκεηώπηζεο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ, εθηόο
άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ
· Οη θάζε είδνπο απαηηνύκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηώλ (κε νξηδόληηεο μπινδεύμεηο ή θαηαθόξπθεο
αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηόο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε
επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ
· Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξύγκαηνο
· Η κόξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθώλ μπινηύπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθώλ έξγσλ,
πεξηβιήκαηα αγσγώλ θιπ)
· Η ζπκπύθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνύ νξύγκαηνο
· Η δηακόξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντόλησλ
εθζθαθώλ
· Η δηαινγή, ε θνξηνεθθόξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδόλησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ ζε
νπνηαδήπνηε απόζηαζε
· Η απόζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηόο ηνπ ζώκαηνο ηεο νδνύ, ησλ θαηαιιήισλ από ηα πξντόληα
εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο όγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ηερληθνύ έξγνπ, νρεηνύ ή αγσγνύ
· Η επαλόξζσζε ηπρόλ δεκηώλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξώκαηα ιόγσ θαηαπηώζεσλ ησλ
παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο.
· Η απνμήισζε νδνζηξώκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξώζεσλ θαη αόπισλ ηζηκεληνζηξώζεσλ
ζηελ ζέζε ηνπ νξύγκαηνο
· Οη απαηηνύκελεο γεθπξώζεηο ηνπ νξύγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδώλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ
εμππεξέηεζε ησλ παξόδησλ ηδηνθηεζηώλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο
γεθύξσζεο)
· Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο όγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ.
Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα κε αζθαιηνθόθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρόλ ππαξρνπζώλ
θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζηελ δώλε ηνπ νξύγκαηνο πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα
νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σν παξόλ άξζξν εθζθαθώλ ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκόδεηαη ζε νξύγκαηα
επηθαλείαο έσο 100 m², ή ζε επηκήθε νξύγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα από ηελ επηθάλεηα
θάηνςεο. Οη κεγαιύηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο γεληθέο
εθζθαθέο θαη πιεξώλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθώλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε
ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ (όηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε
(πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηώλ, βαζκίδξεο θαζ’ ύςνο).
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν.
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΔΔΡΑ
4,00

[*]

(3,7+0,3)

A.T.:

005

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β29.2.2

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο
C12/15. Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο
θιπ από ζθπξόδεκα C12/15.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 2531

100,00%

Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από ζθπξόδεκα
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή
ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θόθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο
θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά,
αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξόζκηθηα.
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017

ειίδα 4 από 24

17PROC006005552
2017-03-31
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από
ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ παξαζθεπήο
εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ
ζθπξνδέκαηνο,
· ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ πάζεο
θύζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, θακπύισλ ή ζηξεβιώλ
επηθαλεηώλ), θαζώο θαη εηδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε
(ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνώζεζεο, πξνβνιν-δόκεζεο, αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη θιπ),
· ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε,
αλύςσζε, θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο
· ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη πξνβνινδόκεζε
θαζώο
· ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή άιιεο κνξθήο
θελώλ,
· ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ.
· ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε
ζθιήξπλζή ηνπ,
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο:
· νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,
· νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
πάζεο θύζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο κεζόδνπο πξνβνινδόκεζεο,
πξνώζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθώλ),
· ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ,
· νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξώλ
δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο
· ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθώλ
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ
νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απόξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ).
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε πξαγκαηηθνύο όγθνπο,
ζύκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελώλ δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ γξακκηθώλ ζθνηηώλ δηαηνκήο
κέρξη 10 cm² θαη ησλ επηθαλεηαθώλ εζνρώλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ
δηακνξθώλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξώλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηύπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρόλ επηπιένλ όγθνο πνπ δηαζηξώζεθε
ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ.
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην ύςνο ηνπ θάησ
πέικαηνο ηνπ θνξέα από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ ηπρόλ δηακνξθνύκελε κεηά
από εθζθαθή.
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ
εμαξηώληαη από ην κέγεζνο απηώλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή
εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ, δπζρέξεηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε
ηύπν θαηαζθεπήο:
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ
01-03-00-00: Ιθξηώκαηα
01-04-00-00: Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)
01-05-00-00: Γηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα.
Κνηηνζηξώζεηο ηερληθώλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο, ζηξώζεηο κόξθσζεο θιίζεσλ, πεξηβιήκαηα
θαη βάζεηο έδξαζεο ζσιελσηώλ νρεηώλ θαη αγσγώλ (ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο,
ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, ζηδεξνζσιήλσλ θάζε είδνπο θιπ), ζηξώζεηο θζνξάο ζην εζσηεξηθό νρεηώλ,
επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο C12/15.
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
89,80

A.T.:

006

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β29.3.1

Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα. Kαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο
C16/20. Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζεσλ
πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδεκα C16/20.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 2532

100,00%

Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από ζθπξόδεκα
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή
ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θόθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο
θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά,
αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξόζκηθηα.
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ παξαζθεπήο
εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ
ζθπξνδέκαηνο,
· ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ πάζεο
θύζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, θακπύισλ ή ζηξεβιώλ
επηθαλεηώλ), θαζώο θαη εηδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε
(ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνώζεζεο, πξνβνιν-δόκεζεο, αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη θιπ),
· ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε,
αλύςσζε, θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο
· ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη πξνβνινδόκεζε
θαζώο
· ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή άιιεο κνξθήο
θελώλ,
· ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ.
· ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε
ζθιήξπλζή ηνπ,
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο:
· νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,
· νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
πάζεο θύζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο κεζόδνπο πξνβνινδόκεζεο,
πξνώζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθώλ),
· ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ,
· νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξώλ
δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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· ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν 2017-03-31
ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθώλ
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ
νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απόξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ).
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε πξαγκαηηθνύο όγθνπο,
ζύκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελώλ δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ γξακκηθώλ ζθνηηώλ δηαηνκήο
κέρξη 10 cm² θαη ησλ επηθαλεηαθώλ εζνρώλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ
δηακνξθώλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξώλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηύπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρόλ επηπιένλ όγθνο πνπ δηαζηξώζεθε
ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ.
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην ύςνο ηνπ θάησ
πέικαηνο ηνπ θνξέα από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ ηπρόλ δηακνξθνύκελε κεηά
από εθζθαθή.
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ
εμαξηώληαη από ην κέγεζνο απηώλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή
εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ, δπζρέξεηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ).
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε
ηύπν θαηαζθεπήο:
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ
01-03-00-00: Ιθξηώκαηα
01-04-00-00: Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)
01-05-00-00: Γηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα.
Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδώλ θαη ηξηγσληθώλ ηάθξσλ,
θνηηνζηξώζεσλ, επελδξύζεσλ θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
''ιεπηνηνίρσλ'', ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θ.ι.π. κε ζθπξόδεκα C16/20 άνπιν ή
ειαθξώο νπιηζκέλν.
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
94,20

[*]

(86+8,2)

A.T.:

007

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β30.3

Xαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ. Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα
B500C εθηόο ππνγείσλ έξγσλ.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΤΓΡ 7018

100,00%

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θύζεσο
θαηαζθεπώλ, κνξθήο δηαηνκώλ θαη θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακόξθσζή ηνπ ζύκθσλα κε
ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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17PROC006005552
ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. 2017-03-31
Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα

κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00

''Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ''
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνύ (ράιπβαο
B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθώλ Πηλάθσλ Οπιηζκνύ.
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε
κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξώο ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ,
ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή
ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ
επηκέηξεζε ησλ νπιηζκώλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ2008. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
ηηο επηκεηξνύκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα:
· Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ,
κε ζύξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνύ ή κε ειεθηξνζπγθόιιεζε ζηελ
πεξίπησζε εγρύησλ παζζάισλ.
· Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο.
· Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από
ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2),.
· Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην δάπεδν εξγαζίαο.
· Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα
απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά).
· Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε.
( 1 Kg )
Υηιηόγξακκν (Κηιό)
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
1,15

A.T.:

008

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-51

Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 2921

[*]

(1,05+0,1)

100,00%

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο
πιάηνπο 0,15 m θαη ύςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο, κε
απόηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπύισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο,
πεδνδξνκίσλ, θόκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δόλεζε
θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο
μπιόηππνπο.
Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ
θαηαζηξώκαηνο νδώλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξόδεκα’’.
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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17PROC006005552 2017-03-31
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ πιελ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,
· ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπύιε ζηηο πξνβιεπόκελεο ζέζεηο από ηα ζρέδηα
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο όρη κηθξόηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ από απηά ζπλερνύο πξίζκαηνο δηαηνκήο
0,10x0,20 m από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκόο ηνπο θαη ε αξκνιόγεζή ηνπο κε
ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m³ άκκνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία
επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
9,60

[*]

(8,8+0,8)

A.T.:

009

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β66.1

Σππνπνηελέλα θξεάηηα απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ.
Φξεάηην πδξνζπιινγήο ηύπνπ Φ1Ν (ΠΚΔ).
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 2548

100,00%

Φξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη επίζθεςεο δηθηύσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ, πιήξσο
ή ελ κέξεη πξνθαηαζθεπαζκέλα ή κε επί ηόπνπ έγρπζε, ζύκθσλα ηελ κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα
Πξόηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ), ζπλδεδεκέλα κε ηνπο αγσγνύο εηζξνήο ή εθξνήο θαη έηνηκα γηα
ιεηηνπξγία.
ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθώλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε δηακόξθσζε ησλ θξεαηίσλ ζύκθσλα κε ηα ΠΚΔ
· ην πξνζσπηθό, ν εμνπιηζκόο θαη ηα κέζα γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ θαη ηνλ ρεηξηζκό
ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαηάιιεινπ γεξαλνύ)
· ε εθζθαθή ηνπ νξύγκαηνο ζεκειίσζεο ζε θάζε είδνπο έδαθνο
· ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή/θαη ε ηνπνζέηεζε νπιηζκνύ, ε
θαηαζθεπή μπινηύπσλ θαη ε έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο
· ε δηακόξθσζε ή ε δηάλνημε νπώλ ζύλδεζεο ησλ ζσιήλσλ
· ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε ζθξάγηζεο ηνπ δηαθέλνπ κεηαμύ νπώλ θαη ζσιήλσλ κε κε
ζπξηθλνύκελν ηζηκεληνθνλίακα
· ε πξνκήζεηα θαη πάθησζε ησλ βαζκίδσλ επίζθεςεο,
· ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζραξώλ, θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ
· ε επαλαπιήξσζε ηνπ νξύγκαηνο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ
· ε επί ηόπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα πξνζαξκνγή ηεο ζηέςεο ηνπο
ζηελ θιίζε ή επίθιηζε ηεο νδνύ
ηε ηηκή κνλάδαο δελ πεξηιακβάλνληαη:
· ε ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκνύ ζηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ηύπνπ Φ1Ν
· ε επί ηόπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα αύμεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ύςνπο
ηνπο πέξαλ ησλ 1200 mm
· ε θαηαζθεπήο ιαηκνύ ύςνπο h ≥1,00 m ζε θξεάηηα επίζθεςεο ππνλόκσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ
Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):

ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΟΚΣΩ

πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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(Αξηζκεηηθώο):
438,00 2017-03-31

[*]

(400+38)

A.T.:

010

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Β-81

Πιαθνζηξώζεηο κε πιάθεο από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 40x40 cm.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 2922

100,00%

Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θαη θνηλνρξήζησλ ππαηζξίσλ ρώξσλ κε πιάθεο έγρξσκεο,
επίπεδεο ή ξαβδσηέο, από ζθπξόδεκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339, δηαζηάζεσλ 40x40 cm.
Καηαζθεπή πιαθνζηξώζεσλ πεδνδξνκίσλ, πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από αληηνιηζζεξέο
πιάθεο από ζθπξόδεκα, έγρξσκεο, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 40x40 cm, πάρνπο 3 cm.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη απόζεζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ πιαθώλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε παιέηεο,
· ε παξαζθεπή θαη δηάζηξσζε ηνπ θνληάκαηνο έδξαζεο, (εξγαζία θαη πιηθά),
· ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθώλ θαηά ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ κειέηε δηάηαμε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θνπήο ηεκαρίσλ, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο πξνβιεπνκέλεο επηθάλεηαο, κε ρξήζε εηδηθώλ
θνπηηθώλ εξγαιείσλ),
· ε αξκνιόγεζε, κε αξηάλη ηεο θαηάιιειεο απόρξσζεο (πιηθά θαη εξγαζία),
· ν πιήξεο θαζνξηζκόο ηεο δηαζηξσζείζαο επηθαλείαο θαη ε πεξηζπιινγή θαη απνθνκηδή πξνο
νξηζηηθή απόζεζε ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε πιενλαδόλησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο, ζξαπζκάησλ
πιαθώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θιπ.
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθώλ ηαηληώλ πξνζηαζίαο ζηελ πεξίκεηξν ηεο
πιαθόζηξσζεο κέρξη ηελ ζθιήξπλζε ηνπ θνληάκαηνο έδξαζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m²) πιήξσο απνπεξαησκέλεο, θαηά ηα σο άλσ, πιαθόζηξσζεο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
17,30

[*]

(15,8+1,5)

A.T.:

011

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-2.1

Βάζε νδνζηξσζίαο. Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 3211.Β

100,00%

Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο από ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 ''ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από
αζύλδεηα αδξαλή πιηθά'', κε ζπκπύθλσζε θαηά ζηξώζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε
ζηξώζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα από ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή
ππόγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλώλ θαη ηνπ λεξνύ δηαβξνρήο,
· ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
· ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε από ηελ
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο
ζηξώζεσο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε.
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνύ πάρνπο.
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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ΔΤΡΩ
(Οινγξάθσο):
ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
(Αξηζκεηηθώο):

13,50

[*]

(10,5+3)

A.T.:

012

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-2.2

Βάζε νδνζηξσζίαο. Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155).
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 3211.Β

100,00%

Καηαζθεπή ζηξώζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m από ζξαπζηά αδξαλή
πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 ''ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από
αζύλδεηα αδξαλή πιηθά'', αλεμάξηεηα από ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε
ππαίζξηα ή ππόγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλώλ θαη ηνπ λεξνύ δηαβξνρήο,
· ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
· ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε από ηελ
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν ζηξώζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
1,35

A.T.:

013

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-6

Αλαθαηαζθεπή ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 3231

[*]

(1,1+0,25)

100,00%

Αλακόριεπζε, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε πθηζηακέλσλ ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο από ζξαπζηά
αδξαλή, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζηελ λέα δηαηνκή ηεο νδνύ σο ζηξώζε ππόβαζεο ή βάζεο, ρσξίο
ελζσκάησζε πξνζζέησλ πιηθώλ.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε αλακόριεπζε ησλ πθηαζηακέλσλ ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο,
· ε ελδερόκελε δηαινγή πιηθώλ (π.ρ. ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε αθαηαιιήισλ),
· ε δηάζηξσζε, ε δηαβξoxή θαη ε ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε από ηελ κειέηε
γεσκεηξηθή επηθάλεηα θαη ν επηζπκεηόο βαζκόο ζπκπύθλσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αλαθαηαζθεπαζζέληνο νδνζηξώκαηνο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
0,410

[*]

(0,37+0,04)

A.T.:

014

ΝΔΣ - ΟΓΟ 0ζρ.Γ1

Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017

ΟΙΚ 2269.A

100,00%
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Σνκή νδνζηξώκαηνο από ζθπξόδεκα
θαη πιαθίδηα

, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε
αζθαιηνθόπηε, ώζηε λα απνθιείνληαη απνμειώζεηο έμσ από ηα πξνβιεπόκελα όξηα ηεο θνπήο θαη λα
πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδόζηξσκα από θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ.
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο,
ηηκνινγνύληαη σο ‘’Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο’’
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε.
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
1,01

A.T.:

015

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-2.1

Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα). Απόμεζε
αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα)
ζε βάζνο έσο 4 cm.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 1132

100,00%

Απόμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξώζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο κε ρξήζε απνμεζηηθνύ
κεραλήκαηνο (θξέδαο), ζην πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή
επηθάλεηα, θαη θαηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-14-00 ‘’Απόμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ
νδνζηξώκαηνο’’.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· Η πξνζθόκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθόκηζε ηνπ απνμεζηηθνύ κεραλήκαηνο
· Η θόξησζε ησλ πξντόλησλ απόμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο πξνβιεπόκελεο από
ηελ κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απόζεζεο ή αλαθύθισζεο
· Ο θαζαξηζκόο ηεο επηθαλείαο απόμεζεο κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε
· Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ
· Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθό κέηξν (m²) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο
πθηζηάκελνπ νδνζηξώκαηνο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
3,40

A.T.:

016

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-3

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 4110

[*]

(1,05+2,35)

100,00%

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΔ-0 ή κε όμηλν αζθαιηηθό
γαιάθησκα, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππόγεηα έξγα,
ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 ''Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε''.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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· ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή
ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε,
θύιαμε θιπ.),
· ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή
ππνβνήζεζε,
· ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),
· ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη),
· ε ελδερόκελε δηάζηξσζε αδξαλνύο πιηθνύ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη
κεηαθνξάο απηνύ ζηνλ ηόπν δηάζηξσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
1,20

[*]

A.T.:

017

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-4

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 4120

(1,1+0,1)

100,00%

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξώζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο
κεκβξαλώλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθώλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην
ή αζθαιηηθό γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο,
ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,
· ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε,
θύιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
· ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ
απαηηείηαη).
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
0,450

[*]

(0,42+0,03)

A.T.:

018

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-6

Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξώζε κεηαβιεηνύ πάρνπο.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 4421.Β.1

100,00%

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο κεηαβιεηνύ πάρνπο, ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα
έξγα, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν
ελ ζεξκώ ζε κόληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηύπνπ Α 31,5 ή Α 40,
ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 ''Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο
θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο''.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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· ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
ησλ θαηάιιεισλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη
ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
· ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
· ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
· ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
· ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα πξνθύςεη ε
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα
· ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ.
· νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξώκαηα (όπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθώλ
εγθνπώλ θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνύπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ, πνπ πξνέξρνληαη
από απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.).
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρόλ απαηηνύκελε αζθαιηηθή
πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκώλ πξό θαη κεηά ηελ δηάζηξσζε θαη αλαγσγή ηνπ όγθνπ ζε βάξνο κε βάζε
ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο ππξήλσλ, ή κε βάζε δπγνιόγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο
δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο.
Σηκή αλά ηόλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο.
(1t)
Σόλλνη
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΔΝΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
95,00

[*]

(80+15)

A.T.:

019

ΝΔΣ ΟΓΟ-Α Γ-8.1

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θπθινθνξίαο. Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΓΟ 4521.Β.1

100,00%

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα από ηελ
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηύπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζύκθσλα κε ηελ
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 ''Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ
αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο''.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
· ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη
ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
· ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
· ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
· ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ
· ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα πξνθύςεη ε
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα
· ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ
εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ.
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηόηεηαο θαη
ραξαθηεξηζηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη
ηνλ ηύπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ.
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):

ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ

πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017

ειίδα 14 από 24

17PROC006005552
2017-03-31
(Αξηζκεηηθώο):
8,50

[*]

(8,5+0)

A.T.:

020

ρεη. 062.1

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηάζεο αλακνλήο επηβαηώλ
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 6201

100,00%

Πξνκήζεηα θηα ηνπνζέηεζε ζηάζεο αλακνλήο επηβαηώλ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΥΙΛΙΑ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ
1500,00

A.T.:

021

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 10.1.1

Φνξνεθθνξηώζεηο - Μεηαθνξέο. Φνξηνεθθόξησζε πιηθώλ επί
απηνθηλήηνπ ή ζε δώα. Φνξηνεθθόξησζε κε ηα ρέξηα
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 1101

100,00%

Φνξηνεθθόξησζε πεηξσδώλ πιηθώλ θαη παξεκθεξώλ, δειαδή αξγώλ ιίζσλ γεληθά, ζθύξσλ,
ραιίθσλ, άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βώινπο, ζεξατθήο γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηώλ, επί
νπνηνπδήπνηε ηξνρνθόξνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ ή δώνπ.
Σηκή αλά ηόλν (ton)
(1t)
Σόλλνη
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
1,65

[*]

(1,65+)

A.T.:

022

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 10.7.1

Φνξνεθθνξηώζεηο - Μεηαθνξέο. Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ
νδώλ θαιήο βαηόηεηαο
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 1136

100,00%

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνύ, αλά ρηιηόκεηξν απνζηάζεσο.
Δπί νδνύ επηηξέπνπζαο ηαρύηεηα άλσ ησλ 40 km/h
Σηκή αλά ηνλνρηιηόκεηξν (ton.km)
( 1 tkm )
Σνλλνρηιηόκεηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ
0,350

[*]

(0,35+)

A.T.:

023

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.10.1

Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από
άνπιν ζθπξόδεκα. Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο
Κσδ. αλαζεώξεζεο :
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Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκόο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αόπινπ ζθπξνδέκαηνο παληόο είδνπο, ζε
νπνηαδήπνηε ζηάζκε από ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θύζεσο
απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλώλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε
ζπζζώξεπζε ησλ πξντόλησλ, ν ηεκαρηζκόο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά
ηνπο ζηηο ζέζεηο θόξησζεο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 ''Καζαηξέζεηο
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα''.
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m³) πξαγκαηηθνύ όγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΩ
28,00

[*]

(28+0)

A.T.:

024

ρεη. 032.1.3

Καηαζθεπή ζέζεο θάδνπ απνξξηκκάησλ
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 3213

100,00%

Πιήξεο θαηαζθεπή ζέζεο θάδνπ απνξξηκκάησλ θαζαξνύ ρώξνπ 1,60 κ. Υ 1,00 κ., ήηνη θαζαίξεζε
θξαζπέδνπ πιαθόζηξσζεο θαη ηζηκεληόζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, θνξηνεθθόξησζε θαη
απνκάθξπλζε ησλ πιηθώλ θαζαίξεζεο.
Σζηκεληόζηξσζε δαπέδνπ πάρνπο πεξίπνπ 15 εθ. πιεπξηθνύ ηνηρώκαηνο πάρνπο 10 εθ. θαη
νπνηαδήπνηε εξγαζία θαη κηθξνεξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή απηήο, ζύκθσλα κε ηε
γλώκε ηεο ππεξεζίαο
( 1 Σεκ. )
Σεκάρην
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΚΑΣΟ
100,00

A.T.:

025

ΝΔΣ.ΟΙΚ
0ζρ.22.20.1

Καζαίξεζε πιαθόζηξσζεο - ηζηκεληόζηξσζεο Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη
πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 2236

100,00%

Καζαίξεζε πιαθόζηξσζεο- ηζηκεληόζηξσζεο θεληξηθήο πιαηείαο Καξδίηζαο νηνπδήπνηε πάρνπο
(
πιαθάθηα, ηζηκεληνθνλία, ζθπξόδεκα, πιέγκα θιπ) κε ηε ζπζζώξεπζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο,
ηε θόξησζε θαη ηε κεηαθνξά απηώλ, ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ύζηεξα από ππόδεημε ηεο Τπεξεζίαο
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΣΔ
5,00

A.T.:

026

ΝΔΣ.ΟΙΚ
0ζρ.74.30.1

. Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιάθεο καξκάξνπ Γεκαηίνπ Ισαλλίλσλ
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 7431

100,00%

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιάθεο καξκάξνπ, Γεκαηίνπ Ισαλλίλσλ, 30 cm Υ ειεύζεξν κήθνο ,
πάρνπο 3 cm, ρηππεηό γθξη κε θαζαξηζκέλοο αθκέο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-0300 ''Δπηζηξώζεηο κε θπζηθνύο ιίζνπο''.
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
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Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθώλ ζρηζηνύ καξκάξνπ επί ηόπνπ, ηα πιηθά
ιεηόηξηςεο, θαη θαζαξηζκνύ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξώζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο
ησλ πιαθώλ, ιεηόηξηςεο, ζηξώζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνύ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m²)
Oη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθό, εμαηξεηηθήο
πνηόηεηνο (extra)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ
75,00

A.T.:

027

ΝΔΣ.ΟΙΚ
0ζρ.74.30.2

. Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιάθεο καξκάξνπ. Κνδάλεο
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 7431

100,00%

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιάθεο καξκάξνπ Κνδάλεο,30 cm X60 cm, πάρνπο 3 cm, ρηππεηό,
ρξώκαηνο γθξη- ιεπθό, κε θαζαξηζκέλεο αθκέο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00
''Δπηζηξώζεηο κε θπζηθνύο ιίζνπο''.
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθώλ ζρηζηνύ καξκάξνπ επί ηόπνπ, ηα πιηθά
ιεηόηξηςεο, θαη θαζαξηζκνύ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξώζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο
ησλ πιαθώλ, ιεηόηξηςεο, ζηξώζεο, αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνύ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m²)
( 1 m2 )
Σεηξαγσληθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ
70,00

A.T.:

028

ΝΔΣ - ΟΙΚ
0ζρ.74.90.4

Δπηζηξώζεηο κε κάξκαξν. Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξώζεσλ από κάξκαξν.
Σαηλίεο επηζηξώζεσλ από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά ζθιεξό,
πάρνπο 3 cm.
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 7494

100,00%

Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξώζεσλ από κάξκαξν πξνειεύζεσο Πεληέιεο πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 3
cm. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
( 1 κκ )
Μέηξν Μήθνπο
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΞΙ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ
6,50

A.T.:

029

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.20.3

Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά
πιέγκαηα B500C (S500s)
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Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 3873

100,00%

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο
δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε
ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ
ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00
''Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ''
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ Πηλάθσλ
Οπιηζκνύ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα
ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη
ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξώο ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ,
ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή
ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ
επηκέηξεζε ησλ νπιηζκώλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ2008. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ
ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
ηηο επηκεηξνύκελεο πνζόηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα:
- Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη όρη
ελαιιάμ
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο.
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ
έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ.
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην δάπεδν εξγαζίαο.
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα
απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά).
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ
κειέηε.
( 1 Kg )
Υηιηόγξακκν (Κηιό)
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ
1,01

A.T.:

030

ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 32.2.4

. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο C16/20
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΟΙΚ 3214

100,00%

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε
θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ),
κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
έηνπο 2017
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ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο,
ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηώλ,
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00 ''Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-02-00 ''Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-03-00 ''πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-04-00 ''Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-05-00 ''Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο'',
01-01-07-00 ''θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ''.
Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηώλ από ηελ αλάκημε,
εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ επηβξαδπληηθά πξόζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.
Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ
ζθπξνδέκαηνο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθόξησζε όισλ
ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ (αδξαλώλ, ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
εθόζνλ ην ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηόπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ
πιηθώλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε
δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνπνησλδήπνηε κέζσλ εθηόο από αληιία ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλό,
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο
εθάζηνηε απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ
(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ εθαξκνδόκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά
πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην
ζθπξόδεκα.
Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην γηα
ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά
κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ.
β.
Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ θαη επηβξαδπληηθώλ πήμεσο) πνπ
πξνβιέπνληαη από ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξώληαη θαη
πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ.
Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηώκαηνο.
δ.
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ
ζθπξνδέκαηνο από ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθό δάπεδν).

επεμεξγαζία

δηακόξθσζεο

δαπέδσλ

εηδηθώλ

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θύζεσο θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα, εθηόο από θειύθε, αςίδεο
θαη ηξνύινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m³).
( 1 m3 )
Κπβηθό κέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ
84,00

πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
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A.T.:

031

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.1.1.3

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
1916. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D400 mm
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΤΓΡ 6551.3

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα,
ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, από ζθπξόδεκα ειάρηζηεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθό δαθηύιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
681-1.
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο:
[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm
[β] Ωο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο: άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη
[γ] Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ ''θακπάλαο'' (bellsochet pipes)
[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ,
ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking).
[ε] Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν
ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζύκθσλα κε ηα
θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916
Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ (bedding factor),
πξνθύπηεη, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπόκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα
εθάζηνηε εθαξκνδόκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνύηνπ κε κηα κόλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ
θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηύπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιύπηνληαη
όιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληώληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππό νδνύο βαξεηάο ή ειαθξάο
θπθινθνξίαο, εθηόο θαηαζηξώκαηνο νδνύ).
Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνύ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο).
Ωο εθ ηνύηνπ ην παξόλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο δηάθξηζε
σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή
νπιηζκνύ.
Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνύ, όζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ
ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνύ.
Οη δαθηύιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη κπνξεί λα
είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε
θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο.
Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξόδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνύ
ζηα ζεηηθά/ζεηώδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο
αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %.
Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθό επνμεηδηθήο βάζεσο ή
ινηπά πιηθά, εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνύκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν
θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο
πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο πεδνδξόκσλ Γ.Δ. Καξδίηζαο
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θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε
ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκό ηνπο, γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξύγκαηνο, εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ
ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξύγκαηνο, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ
Σηκνινγίνπ.
Η ηηκνιόγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ
άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκώλ κνλάδαο.
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθό κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληόο ησλ θξεαηίσλ ηκήκα
ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηύπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο
εθάζηνπ ζσιήλα
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ
41,20

[*]

(41,2+)

A.T.:

032

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.1.1.4

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
1916. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D500 mm
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΤΓΡ 6551.4

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα,
ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, από ζθπξόδεκα ειάρηζηεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθό δαθηύιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
681-1.
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο:
[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm
[β] Ωο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο: άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη
[γ] Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ ''θακπάλαο'' (bellsochet pipes)
[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ,
ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking).
[ε] Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν
ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζύκθσλα κε ηα
θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916
Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ (bedding factor),
πξνθύπηεη, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπόκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα
εθάζηνηε εθαξκνδόκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνύηνπ κε κηα κόλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ
θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηύπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιύπηνληαη
όιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληώληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππό νδνύο βαξεηάο ή ειαθξάο
θπθινθνξίαο, εθηόο θαηαζηξώκαηνο νδνύ).
Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνύ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο).
Ωο εθ ηνύηνπ ην παξόλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο δηάθξηζε
σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή
νπιηζκνύ.
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Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνύ, όζνλ αθνξά ην
πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ
ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνύ.
Οη δαθηύιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη κπνξεί λα
είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε
θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο.
Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξόδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνύ
ζηα ζεηηθά/ζεηώδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο
αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %.
Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθό επνμεηδηθήο βάζεσο ή
ινηπά πιηθά, εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνύκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν
θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο
θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκό ηνπο, γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξύγκαηνο, εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ
ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξύγκαηνο, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ
Σηκνινγίνπ.
Η ηηκνιόγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ
άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκώλ κνλάδαο.
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθό κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληόο ησλ θξεαηίσλ ηκήκα
ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηύπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο
εθάζηνπ ζσιήλα
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΠΣΑ
57,00

A.T.:

033

ΝΔΣ ΤΓΡ-Α
12.1.1.5

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916.
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
1916. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600 mm
Κσδ. αλαζεώξεζεο :

ΤΓΡ 6551.5

100,00%

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα,
ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, από ζθπξόδεκα ειάρηζηεο
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθό δαθηύιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ
681-1.
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο:
[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm
[β] Ωο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο: άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη
[γ] Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ ''θακπάλαο'' (bellsochet pipes)
[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ,
ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking).
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[ε] Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά,
strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν
ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζύκθσλα κε ηα
θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916
Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ (bedding factor),
πξνθύπηεη, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπόκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα
εθάζηνηε εθαξκνδόκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνύηνπ κε κηα κόλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ
θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηύπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιύπηνληαη
όιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληώληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππό νδνύο βαξεηάο ή ειαθξάο
θπθινθνξίαο, εθηόο θαηαζηξώκαηνο νδνύ).
Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνύ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο).
Ωο εθ ηνύηνπ ην παξόλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο δηάθξηζε
σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή
νπιηζκνύ.
Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνύ, όζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ
ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνύ.
Οη δαθηύιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη κπνξεί λα
είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε
θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο.
Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξόδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνύ
ζηα ζεηηθά/ζεηώδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο
αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %.
Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθό επνμεηδηθήο βάζεσο ή
ινηπά πιηθά, εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο
αληίζηνηρνπο ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνύκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν
θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο
θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκό ηνπο, γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξύγκαηνο, εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ
ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξύγκαηνο, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ
Σηκνινγίνπ.
Η ηηκνιόγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ
άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκώλ κνλάδαο.
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθό κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληόο ησλ θξεαηίσλ ηκήκα
ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηύπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο
εθάζηνπ ζσιήλα
(1m)
Μέηξν
ΔΤΡΩ

(Οινγξάθσο):
(Αξηζκεηηθώο):

ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΓΤΟ
72,00
ΚΑΡΙΓΣΙΑ

2017

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
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ΓΗΜΟ ΚΑΡΓΙΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΚΑΡΓΙΣΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΡΓΟ:

«ΤΝΣΗΡΗΔΙ & ΒΔΛΣΙΩΔΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Γ.Δ. ΚΑΡΓΙΣΑ ΔΣΟΤ 2017»

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ:

530.000,00 €

Δ IΓ ΙK H Τ ΓΓΡ ΑΦ Η Τ Π Ο ΥΡ Δ Ω Δ Ω Ν
Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ.
ην παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλνληαη νη Γεληθνί θαη νη Δηδηθνί φξνη θαη νη
πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο Δ.Σ.Δ.Π. (ΦΔΚ 2221/Β΄/30-07-2012) θαη
ηνπο φξνπο ησλ ππφινηπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην Έξγν πνπ αλαθέξεηαη
παξαθάησ ζην άξζξν 2.
Άξζξν 2: ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ – πκβαηηθό αληηθείκελν
Γεληθά
2.1.1 Με ηνλ φξν "χκβαζε" λνείηαη ε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ αλάζεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ «πληεξήζεηο θαη βειηηώζεηο ππνδνκώλ Γ.Δ. Καξδίηζαο έηνπο 2017» πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο
ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο θαζνξίδεηαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, καδί κε ηα απξφβιεπηα , αλέξρεηαη ζε 427.419,35 €, ελψ ε ζπλνιηθή δαπάλε πνπ
πεξηιακβάλεη ηα αλσηέξσ ζπλ ηε δαπάλε γηα Φ.Π.Α., αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 530.000,00 €.
Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε ΑΣΑ θαη ζα ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά,
Ο πλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
2.1.2 Η «χκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.
Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, θαζνξίδνληαη ζηε λ Πξνθήξπμε. Οη
φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ» θαη «Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ» ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα.
2.1.3 Η χκβαζε ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν
ηεο Πξνθήξπμεο.
πκβαηηθό αληηθείκελν
Σν «πκβαηηθφ Αληηθείκελν» ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιεςε θαη εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε. Μεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ:
Η πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ θαηαζθεπψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή.
Η ζπληήξεζε ηνπ Έξγνπ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Δγγχεζεο.
Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα ηα ελδηάκεζα δηαζηήκαηα, ελ φςεη ησλ πεξηνδηθψλ πιεξσκψλ εθ
κέξνπο ηνπ Κ.η.Δ, ηεο εθηέιεζεο πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο, θ.ι.π.
Άξζξν 3: Δγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.
4412/2016 πνπ αλέξρεηαη ζε πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.
Άξζξν 4: Πξνζεζκίεο – Πνηληθέο ξήηξεο
4.1 πλνιηθή πξνζεζκία
Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο, νξίδεηαη ζπλνιηθή
πξνζεζκία δώδεθα (12) κελώλ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε χκβαζε.

4.2 Πνηληθέο ξήηξεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο
Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, πνπ
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/2016.
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Άξζξν 5: Υξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016 ν Αλάδνρνο νθείιεη, ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, πξνο έγθξηζε, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ, έηζη πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζεζκία ηεο παξνχζαο Δ..Τ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ, πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016, ζα πεξηιακβάλεη:
Λεπηνκεξεηαθή ρξνληθή αλάιπζε γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κε δηάθξηζή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο
κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο.
Πιήξεο αηηηνιφγεζε ζηελ ηερληθή έθζεζε ησλ ρξνληθψλ δηαξθεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζπλνδεπφκελε κε
ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, ε νπνία ζα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο εξγαζίεο ηνπ Σηκνινγίνπ, ή θαη ζε πξνεξγαζίεο πνπ δελ
πξνβιέπνληαη ζην Σηκνιφγην.
5.3 Ο Αλάδνρνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ νξηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα
ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ρξνλνδηάγξακκα, θέξνληαο αθέξαηα ηελ επζχλε, αλ απηφ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ
(θαη ζρεδίσλ) ηεο δεκνπξαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά, φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ή
κεηαβνιήο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θαζπζηέξεζε. Η έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη ηελ, κε
νπνηαδήπνηε έλλνηα, ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο απηνχ απφ ηνλ Αλάδνρν.
Άξζξν 6: Δηδηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ θαη επζύλεο
Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ
6.1.1 Η ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη θαη θαη‟
επέθηαζε ν Αλάδνρνο έρνπλ, κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιήξσο ελήκεξνη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαζψο θαη λα
εθηηκήζνπλ κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ δηακφξθσζε
ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, δηεξεπλήζεη πιήξσο:
α. Σελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.
β. Σε Γηεζλή θαη Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο, πιηθψλ, κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.
γ. Σηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
δ. Σα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ ην Γεκφζην θαη Οξγαληζκνχο (π.ρ. Τπνπξγείν Δζληθήο Ακχλεο ΓΔΗ,
ΟΣΔ, ΟΔ θ.ι.π.), Σνπηθέο Αξρέο θ.ι.π.
ε. Σνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο, ηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο θαη ηα πξνβιήκαηα εμαζθάιηζήο ηεο.
δ. Σηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο εξγνηαμίσλ.
ε. Σε δηαζεζηκφηεηα ησλ εθηάζεσλ πνπ ζα θαηαιεθζνχλ απφ ηα έξγα.
ζ. Σελ αλάγθε απξφζθνπηεο παξνρήο λεξνχ ζηνπο θαιιηεξγεηέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαηά ηελ
αξδεπηηθή πεξίνδν απφ ηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ή άιιεο πνπ ζα θιεζεί λα θαηαζθεπάζεη ν Αλάδνρνο.
η. Καη γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα κπνξνχλ θαηά νηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν, ηνλ
ηξφπν εθηέιεζεο ή ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Σνλίδεηαη φηη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, φπσο π.ρ. πνηφηεηα ππεδάθνπο, απνηειέζκαηα πάζεο θχζεσο
εξεπλψλ, ζηνηρεία πάζεο θχζεσο παξαηεξήζεσλ, θ.ι.π., ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ελεκέξσζή ηνπο θαη
κφλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ δεζκεχνπλ ζπκβαηηθά ηελ Τπεξεζία, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο απιφ
βνήζεκα γηα ηελ ζχληαμε ησλ Πξνζθνξψλ. Αθήλεηαη πάλησο ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ζηνηρεία
απηά ή θαη λα πξνβνχλ κε δηθή ηνπο επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ζε νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, ή
παξαηεξήζεηο γηα επαιήζεπζε, επέθηαζε θαη αθξηβέζηεξν θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο δηαηέζεθαλ.
Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ
απφ άιιε Τπεξεζία ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο, ψζηε λα ηηο πάξεη ν Αλάδνρνο ππφςε θαηά ηελ κφξθσζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κε παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ άιιε Τπεξεζία, ή απφ άιινπο
Αλαδφρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ. Αληίζεηα
ππνρξενχηαη λα ηνπο δηεπθνιχλεη κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί ξπζκίδνληαο έηζη ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε
λα κελ παξεκβάιιεη θαλέλα εκπφδην ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία απηή ή απφ άιινπο Αλαδφρνπο.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία, ή ηνπο εξγνιάβνπο ησλ εηαηξεηψλ θαη νξγαληζκψλ
θνηλήο σθέιεηαο πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή, ή ηηο παξπθέο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ (ζρεηηθή είλαη ε παξ. 13 ηνπ άξζξνπ
138 ηνπ Ν. 4412/2016).
6.1.2 Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ
απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηε χκβαζε.

6.2 Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα επαιεζεύζεη ζηνηρεία πνπ ρνξεγνύληαη
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Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο (θαη νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηελ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ), λα επαιεζεχζεη
φια ηα ζηελ δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα
νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ έξγσλ.
Η επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ "εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Αλαδφρνπ", γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν.
6.3 Αξραηόηεηεο θαη άιια επξήκαηα
Πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα
θαη κε ηνπο ζρεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Όπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ θαη αλάινγα
κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ζηε ζρεηηθή πεξηνρή, είλαη δπλαηφλ ν αλάδνρνο λα ππνρξεσζεί λα
εθηειέζεη δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαη άιινπ είδνπο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δειαδή αλαζθαθηθφ έξγν, χζηεξα απφ εληνιή ηεο
Τπεξεζίαο, απνδεκηνχκελνο ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην Γ17α/27/2/ΦΝ294/14-4-97.
ε πεξίπησζε αξραηνινγηθψλ ηνκψλ εδάθνπο απηέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ κε πξνεηδνπνίεζε πξνο ηελ επίβιεςε, ψζηε
λα παξαζηεί, ε νπνία πξνεηδνπνίεζε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 εξγαζίκσλ εκεξψλ.
Αλ θαηά ηηο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ή ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε αξραίσλ - νπνηαζδήπνηε ειηθίαο - ηφηε,
πέξαλ ηεο εηδνπνηήζεσο ηεο Δπηβιέςεσο θαη ηεο αξκφδηαο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ, επηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα
γίλνπλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δθνξίαο Αξραηνηήησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη
ζπλεξγεία θαη κέζα θαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο αλαζθαθήο, απνδεκηνχκελνο ζχκθσλα κε ηελ Δγθ. Γ17α/27/2/ΦΝ294/14-497. Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα ζηαιίεο κεραλεκάησλ θαη ζπλεξγείσλ θαη άιιεο ζπλέπεηεο απφ
ηελ θαζπζηέξεζε ηεο βξαδείαο πξνφδνπ ησλ αλαζθαπηηθψλ εξγαζηψλ.
ε θάζε πεξίπησζε ε ηδηνθηεζία ησλ επξεκάησλ αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ησλ αλήθεη ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε
ηζρχεη ε ζρεηηθή Διιεληθή Ννκνζεζία.
6.4 Υξήζε πιηθώλ, κεζόδσλ θιπ πνπ θαιύπηνληαη από δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα ή ηξφπνη εξγαζίαο απφ ηα απαηηνχκελα γηα ην έξγν θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα
επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, ή
κεζφδσλ, ή κειεηψλ, ή κεραλεκάησλ θ.ι.π. πνπ θαιχπηνληαη απφ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο.
Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ζθφπηκα ή αζέιεηα λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ε
παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο αθφινπζεο θπξψζεηο:
α. Ο Κ.η.Δ δηθαηνχηαη κε κνλνκεξή ελέξγεηά ηνπ λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην επφκελν ινγαξηαζκφ, ή λα εθπέζεη απφ
ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, ή ην πνζφ ζην νπνίν ηπρφλ ζα
θαηαδηθαζηεί, ή ζπγθαηαδηθαζζεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Σνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ
έρεη ηειεζηδηθήζεη.
β. Ο Κ.η.Δ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε.
6.5Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο
Γηα θάζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νθεηιφκελνπ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, ή/θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά.
Δπίβιεςε - Γηθαίσκα ηεο Δπίβιεςεο λα ζπκπιεξώλεη παξαιείςεηο ηνπ Αλαδόρνπ
6.6.1 Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ Δπίβιεςεο ηνπ Έξγνπ. Ο
Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο Δπηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ
Έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σν ίδην
ηζρχεη θαη γηα φπνηνλ άιιν, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα ηελ άξηηα,
εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Δπίβιεςεο
ζηελ άζθεζε ησλ ειέγρσλ θ.ι.π..
Σν φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην Έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάμεηο θ.ι.π., νχηε εμαζζελίδεη ηηο πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο
επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο, ηεο παξνχζαο Δ..Τ., ηεο Σ.Π. θαη ησλ
ινηπψλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο.
6.6.2 Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε Τπεξεζία
Δπίβιεςεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ.
Η Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
απαηηήζεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ

6.6.2 Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ/ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε
κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ
εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ), κέρξη 3.000 € θάζε θνξά.
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6.7 Πεξηνρέο καθξάλ ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ θαη νδνί κεηαθνξάο
6.7.1 Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο
ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα.
6.7.2 Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ θαη' αλαινγία θαη γηα ηηο νδνχο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη
ν Αλάδνρνο γηα νδηθέο κεηαθνξέο, ηα ηπρφλ έξγα ελίζρπζεο ππνδνκήο ησλ θ.ι.π.
6.8

Λνηπέο ππνρξεώζεηο Αλαδόρνπ

6.8.1 ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηδηαίηεξε ακνηβή, γηαηί νη δαπάλεο θαη νη ακνηβέο ζα πξέπεη λα
έρνπλ πεξηιεθζεί αλεγκέλα ζηηο ηηκέο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα παξαθάησ:
α. Η εθπφλεζε ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο ηνπ Έξγνπ.
β. Η εθπφλεζε ζρεδίνπ εθηξνπήο θαη ειέγρνπ πνηακνχ ή ηάθξσλ θαη απνκάθξπλζεο πδάησλ θαη εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο.
γ. Η απνηχπσζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ε εθαξκνγή κε παζζάισζε ηεο ράξαμεο ζην έδαθνο ή ε αλαπαζζάισζε ζην
έδαθνο ησλ θάζε είδνπο έξγσλ, αλεμάξηεηα ηνπ αλ πξνβιέπεηαη ζην ηηκνιφγην φηη πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία απηή ζηηο ηηκέο
κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
δ. Η ηπρφλ αλαγθαία πχθλσζε πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηαζεξφ (αλππνρψξεην) έδαθνο.
Δπίζεο, ν έιεγρνο ηνπ πςνκεηξηθνχ ζπζρεηηζκνχ ησλ REPERS ηεο κειέηεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αθξίβεηαο
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ή αθφκε ελδερνκέλσο θαη ε ίδξπζε λένπ ρσξνζηαζκηθνχ δηθηχνπ, εθφζνλ ηνχην απαηηεζεί κεηά ηνπο
αλσηέξσ ειέγρνπο. Ο έιεγρνο απηφο ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην έξγν. Δπίζεο, νη εξγαζίεο
ίδξπζεο/πχθλσζεο θαη επίιπζεο ηνπ απαξαίηεηνπ πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ νξηδνληηνγξαθηθνχ ειέγρνπ ησλ εξγαζηψλ, κε ηηο
απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ.
ε. Η ιήςε ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηελ επίβιεςε θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ
ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ, πνπ ζα ηα ππνβάιιεη γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο, ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί
ηφπνπ κεηξήζεηο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
ζη. Η θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. Δπίζεο, νη ηπρφλ δαπάλεο κίζζσζεο ρψξνπ, ή αγνξάο ησλ αλαγθαίσλ εδαθηθψλ
ισξίδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ εξγνηαμηαθψλ δξφκσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ ησλ δξφκσλ
απηψλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη εδψ φηη ε Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακηά δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Αλάδνρν θακηά δηεπθφιπλζε ή θάιπςε
δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε νδνχο πξνζπέιαζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ έιιεηςε ηνπο
ν δε Αλάδνρνο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκφζεη ηελ ηερλνινγία, ηα κέζα, ην πξφγξακκα
θ.ι.π. ζηηο δεδνκέλεο ηνπηθέο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζεί ε εξγαζία αλεμάξηεηα απφ ηηο ηπρφλ επηπιένλ δαπάλεο, γηα
ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία δελ ζα ηνπ αλαγλσξίζεη θακηά απνδεκίσζε.
δ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρψξνπο γηα ηελ απφζεζε πεξηζζεπκάησλ
θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο έξγσλ, φπσο νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηε δηάξθεηα απηήο, ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην δεκνπξαηνχκελν
έξγν). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία δελ ζα αλαγλσξίζεη θακηά θαζπζηέξεζε, ή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή θαηαβνιή
απνδεκίσζεο ζρεηηδφκελα κε ηέηνηα πξνβιήκαηα, ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη απηνλφεην φηη νη θάζε είδνπο απνζέζεηο θ.ι.π. ζα
γίλνληαη ζε ζέζεηο
θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ελ πξνθεηκέλσ ζα γίλεη απζηεξή ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ.
ε. Οη δαπάλεο ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο Δ..Τ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα πιηθά, εξγαηηθά θαη κεραλήκαηα, πνπ είλαη αλαγθαία, γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη λα ηα κεηαθέξεη ζην εξγνηάμην απφ ηηο πεγέο ιήςεο ηνπο. Οθείιεη επίζεο λα επηζθεπάδεη,
ζπληεξεί θαη αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη κε ηα Καηαζθεπαζηηθά
ρέδηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο κειέηεο εθαξκνγήο ή πνπ ζα εθπνλήζεη ν ίδηνο θαη ζα εγθξηζνχλ πξνεγνπκέλσο απφ ηελ
Τπεξεζία.
Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ
ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ηξίηνπο, ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
αλαδφρνπ, ή ζηηο νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ' εαπηνχ,
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Η επζχλε θαιχπηεη φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κέρξη
θαη ηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο.

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθήο θχζεο εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο.
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Απαγνξεχεηαη απζηεξά ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβαίλεη ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε
αλαθνίλσζε, ή δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ην έξγν, ή θάπνην ηκήκα ηνπ έξγνπ, φπσο θαη λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην έξγν
αλαξκφδησλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε έγγξαθε άδεηα ηεο Τπεξεζίαο.
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ απαηηνχληαη γηα πξνζπέιαζε
πξνο ηηο ζέζεηο απφζεζεο ησλ πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ θαη ησλ
παξαθακπηεξίσλ νδψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.
Άξζξν 7: Μειέηεο - Δπηκεηξήζεηο
7.1 Σξόπνο Τπνβνιήο, Διέγρνπ θαη Δγθξίζεηο Δπηκεηξήζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ
Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πξνθχςνπλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ, ή ησλ
εθαξκνδνκέλσλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε Τπεξεζία δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηνπο ππνινγηζηηθνχο ειέγρνπο κε ηελ
εθαξκνγή άιισλ ζπλαθψλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ.
Σα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ππνρξεσηηθά θαη ζε ςεθηαθή κνξθή.
7.2 Μειέηε εθαξκνγήο
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ηε κειέηε εθαξκνγήο θαη λα ιάβεη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ επηκεηξήζεσλ.
Γηα ηε κειέηε εθαξκνγήο φπσο θαη γηα ηηο νπνηεζδήπνηε απνηππψζεηο θπζηθνχ εδάθνπο, αλαπαζζαιψζεηο, ή εθαξκνγέο ζην
έδαθνο ραξάμεσλ θ.ι.π., δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν ακνηβή, δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή δαπάλε έρεη πεξηιεθζεί αλεγκέλα
ζηηο ηηκέο Πξνζθνξάο ηνπ.
Να θάλεη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ επαιεζεχζεσλ
κέζσ κειεηψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ππνινγηζκψλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο
(ρσξίο ακνηβή).
πκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ,
ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο απηήο, ν δε έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία,
ή ηελ επίβιεςε, δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξνθχπηεη γη' απηφλ απφ ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
7.3 Σξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ κειέηεο - Δθαξκνγή ζρεδίσλ
Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη θαη' αξρήλ, ηξνπνπνηεηηθέο κειέηεο απαγνξεχνληαη. Αλ πξνθχςεη ηέηνηα αλάγθε ν Αλάδνρνο (κε κέξηκλα
θαη δαπάλεο ηνπ φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) ζα πξέπεη:
α. Να αηηηνινγήζεη πιήξσο θαη εγγξάθσο ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο.
β. Να εθπνλήζεη (εθφζνλ ε Τπεξεζία απνδερζεί ηε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπ) θαη ππνβάιεη ηελ ηξνπνπνηεηηθή κειέηε, πνπ ζα είλαη
ζε θάζε πεξίπησζε, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
Πξηλ απφ θάζε κεξηθή ή νιηθή εθαξκνγή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ, ελφο ζρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία κε ηα
ππφινηπα ζρέδηα, ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δεηήζεη έγγξαθα, έγθαηξα θαη ρσξίο λα ην ακειήζεη απφ ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία νδεγίεο θ.ι.π. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο
πάλσ ζην ζέκα πνπ ζα πξνθχςεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπ δεηεζεί
απφ ηελ Τπεξεζία.
Άξζξν 8: Σνπνγξαθηθέο Δξγαζίεο
8.1 Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο ηνπνγξαθηθφο
εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη ζπλέρεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη νη ηνπνγξαθηθνί θαη ινηπνί γεσκεηξηθνί
έιεγρνη ηεο θαηαζθεπήο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα (ζε φζεο ζέζεηο είλαη αλαγθαία θαη δελ ππάξρνπλ) ζηελ
θαηάιιειε (θαη απνδεθηή απφ ηελ επίβιεςε) θιίκαθα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε - γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα
δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ. ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, εξγνηαμηαθέο πεξηνρέο ηερληθά έξγα θ.ι.π.. ΄Οια
απηά ηα δηαγξάκκαηα ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη, ζα ζπλδένληαη κε ην Κξαηηθφ Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν (ηεο Γ.Τ.).
Όζα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο λα αλαθέξνληαη ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ „87.
Γηα φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ είλαη εθείλεο ηνπ Π. . 696/74 κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ
επέθεξε ην Π. . 515/89, θαη ησλ ζπλαθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ. .Δ.
Γηα ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ζε ζέζεηο, ρψξσλ απφζεζεο, εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ έξγσλ πνπ
δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα κφληκα έξγα νπδεκία ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν. Οη παξαπάλσ ηνπνγξαθήζεηο είλαη
απαηηεηέο απφ ηνλ Κ.η.Δ γηα ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αιιά απφ ηνλ Αλάδνρν ζα ζεσξεζνχλ φηη νη

ζρεηηθέο ηνπο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, θαηά ηξφπν αλεγκέλν, ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
Δθφζνλ ρξεηαζηεί λα γίλνπλ θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα ζε ζέζεηο, ρψξσλ απφζεζεο, εξγνηαμηαθψλ πεξηνρψλ, πξνζσξηλψλ ή
θαη κφληκσλ έξγσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα εθπνλήζεη κε ηε λφκηκε ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη.
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8.2 Γιώζζα
Σφζν νη αλαγξαθέο ζηα ζρέδηα φζν θαη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Άξζξν 9: Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
9.1 Απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
Οη νπνηεζδήπνηε απνζέζεηο πεξηζζεπκάησλ πξντφλησλ, ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζέζεηο πνπ λα κελ δεκηνπξγνχλ νπνηνδήπνηε
πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαη πάληνηε χζηεξα απφ αξκφδηα έγθξηζε. ε πεξίπησζε πνπ ε απνθαηάζηαζε ησλ
απνζεζηνζαιάκσλ δελ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο,
ηφηε επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα χςνπο 5.000 ΔΤΡΩ αλά ζηξέκκα επηθαλείαο πνπ δελ έρεη
απνθαηαζηαζεί. Η παξαπάλσ πνηληθή ξήηξα παξαθξαηείηαη άκεζα απφ ηνλ επηθείκελν πξνο πιεξσκή ινγαξηαζκφ ή ηηο
εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο επίβιεςεο. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ησλ ινηπψλ επζπλψλ ηνπ
(αζηηθψλ, πνηληθψλ θ.ι.π) ιφγσ ηεο
παξαπάλσ παξαθξάηεζεο.
Άξζξν 10: Πιεξσκέο – Νέεο ηηκέο – Πξνϋπνινγηζκόο
10.1 Δπηκεηξήζεηο
Γηα ηηο Δπηκεηξήζεηο ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/2016.
Γηα θάζε θάζε επηκέηξεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ αληηζηνίρσλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ.
10.2 Πηζηνπνηήζεηο - Πιεξσκέο
Οη πηζηνπνηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα
κήλα.
10.3 Γεληθά έμνδα θαη όθεινο Αλαδόρνπ – Δπηβαξύλζεηο
Σν πνζνζηφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θ.ι.π. είλαη δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ,
πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ πκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ θαη ησλ ηπρφλ Νέσλ Σηκψλ Μνλάδαο.
Κάζε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο επηβαξχλζεηο ζηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη
ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κ.η.Δ.
10.4 Σηκέο κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ
Δάλ παξαζηεί ε αλάγθε ζχληαμεο λέσλ ηηκψλ κνλάδαο απηφ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
10.5 Αλαζεώξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 153 ηνπ Ν.
4412/2016.
ε θάζε Λνγαξηαζκφ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ππνβάιιεηαη Πίλαθαο θαηαλνκήο εξγαζηψλ.
10.6 Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δψζεη εηδηθή εληνιή ζηνλ Αλάδνρν λα εθηειέζεη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
154 ηνπ Ν. 4412/2016, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη.
Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη ν ίδηνο κε ηνλ ρξφλν ζπληήξεζεο ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ
ηνπ έξγνπ.
10.7 Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ή ηελ πξνζζήθε λέσλ
εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016, άξζξν 156.
Άξζξν 11: Ηκεξνιόγην έξγνπ – Μεηξών έξγνπ – ηαηηζηηθά ζηνηρεία
11.1 Ηκεξνιόγην έξγνπ
Ο Αλάδνρνο ζα ηεξεί θαζεκεξηλά εκεξνιφγην έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζα έρεη έλα αληίγξαθν ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζην Γξαθείν ηνπ Δξγνηαμίνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα θαηαξηηζζνχλ κε κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε κε
δηπιφηππεο αξηζκεκέλεο ζειίδεο, γηα ηελ ηήξεζε εκεξνινγίσλ ηνπ έξγνπ θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο αθαλψλ εξγαζηψλ.

11.2 ηαηηζηηθά ζηνηρεία
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε, εθηχπσζε θαη παξάδνζε ελφο αληηηχπνπ θαη ηνπ αξλεηηθνχ, ή ελαιιαθηηθά ζε ςεθηαθή
κνξθή, ζεηξάο εγρξψκσλ θσηνγξαθηψλ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ. Οη θσηνγξαθίεο ζα θέξνπλ εκεξνκελία ιήςεο θαη
ζα είλαη ηαμηλνκεκέλεο ζεκαηηθά ζε θαιαίζζεηα άικπνπκ κε αλαγξαθή ζε ππφηηηιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο.
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11.3Μεηξών Έξγνπ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαξηίζεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, καδί κε ηελ Σειηθή Δπηκέηξεζε, Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα
πεξηιακβάλεη φζα αλαθέξνληαη ζηελ ζπλέρεηα:
Γεληθή νξηδνληηνγξαθία ππφ θιίκαθα 1:5.000 πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ φπσο θαηαζθεπάζζεθε θαη ζα πεξηέρεη ηα
δηάθνξα ρσξνζηαζκηθά ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πίλαθα ησλ πςνκέηξσλ ηνπο, ηα
δηάθνξα ηνπσλχκηα, ηηο νλνκαζίεο ησλ θάζε είδνπο έξγσλ θ.ι.π.
Οξηδνληηνγξαθίεο ππφ θαηάιιειε θιίκαθα ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη νξηδνληηνγξαθίεο απηέο ζα
ζπληαρζνχλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη δηνξζψζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζε φζεο ζέζεηο
εθαξκφζηεθαλ ηπρφλ παξαιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα απεηθνλίδνπλ φια ηα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ .
Μεθνηνκέο φισλ ησλ γξακκηθψλ έξγσλ ππφ θαηάιιειε θιίκαθα γηα ηα κήθε θαη δεθαπιάζηα ησλ κεθψλ θιίκαθα γηα ηα χςε,
ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
Σππηθέο δηαηνκέο θαη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ζε θαηάιιειεο θιίκαθεο θαη δηαλεκεκέλεο ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρεδίσλ ηεο
κειέηεο, πνπ ζα απεηθνλίδνπλ ηα έξγα «φπσο θαηαζθεπάζζεθαλ».
Σα παξαπάλσ ζα παξαδίδνληαη ζε CD-R ηα νπνία ζα είλαη αξηζκεκέλα θαη ζα θέξνπλ ηα εμήο: α) Σν φλνκα ηεο Αλαδφρνπ
Δηαηξίαο ή Κνηλνπξαμίαο β) Σν Σίηιν ησλ παξαδνηέσλ γ) Σε ζέζε ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο ηκήκαηνο δ) ηελ εκεξνκελία
παξαγσγήο ε) ηα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ειεθηξνληθά (ζε κνξθή αξρείνπ θεηκέλνπ) θαη ζε έληππε κνξθή.
ε φια ηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα ππάξρεη ν αληίζηνηρνο ηίηινο θαηά ηα πξφηππα ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, θαη ε έλδεημε: ΟΠΩ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ.
Σεχρνο ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζε εηδηθά ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, ζηηο αλάγθεο κειινληηθήο ζπληήξεζεο, ζηνλ απνινγηζκφ πνζνηήησλ θαη θφζηνπο ηνπ έξγνπ, φπσο
επίζεο θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ζα κπνξνχζε, κειινληηθά, λα ρξεζηκεχζεη ζην έξγν.
ην εμψθπιιν ησλ ηεπρψλ ζα εθηππσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία.
πλνιηθά, ζα ππνβιεζνχλ ηέζζεξηο (2) ζεηξέο ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, ηνπνζεηεκέλεο ζε μερσξηζηέο
εππαξνπζίαζηεο ζήθεο.
Παξάιεηςε ππνβνιήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ππνγξαθή ηεο, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν.
4412/2016, ηειηθήο επηκέηξεζεο, επί πιένλ ζπλεπάγεηαη ηελ ζχληαμε θαη εθηχπσζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία ζε βάξνο θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη δαπάλεο γηα ηελ ηήξεζε θαη παξαγσγή φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξνχληαη φηη
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
11.4 Αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ έξγνπ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν
ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Γηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ θ.ι.π.).
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί ΙΚΑ
θ.ι.π.).
Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη
ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ.
Η ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
Ο Κ.η.Δ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Κ.η.Δ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.
Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Αξζξν 13 : Βιάβεο ζηα έξγα – Αλαγλώξηζε απνδεκηώζεσλ
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Άξζξν 14:

Γηεύζπλζε έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν - Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ

Γηεύζπλζε ησλ έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν
14. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ Αληίθιεηφ ηνπ θαη ηελ
δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ. Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ππνβάιεη νξγαλφγξακκα εξγνηαμίνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξν 145, παξ 4 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 15: – Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα εξγαδνκέλσλ
15.1 Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα
ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα
εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ : ΠΓ 305/96* (αξ. 7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42).

15.2 ηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα
Ν.4412/2016 (άξζ. 138 παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ
ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην
ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ
θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7 θαη αξ.182 ηνπ Ν.3669/2008.
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη /
εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε
εηαηξεία).
* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Ι ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο
πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.
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15.3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα :
15.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη
ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε,
πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα
αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500
εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ
(νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π. . 305/96 (αξ. 3 παξ. 8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 (αξ.138 παξ.7 & 8).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο
ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ
θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ,
πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην
Ν.4412/2016(αξ.138 παξ.7 & 8).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002
(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε
πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε
ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ : ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη
ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.4412/2016 αξ 138.
Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π. .305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΙΙ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ
ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ.
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ
ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/2016 αξ. (170 θαη 172).
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση.
ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
15.3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν.
3850/10 (αξ. 8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο,
ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ. 8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα
ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη
ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ. 9).

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε
ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία
θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο
αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε
εξγαζίαο.
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4
), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ
αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ
ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24
σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ
ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
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15.3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ
γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96
(αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ
δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν
ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ
κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
15.3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ .Α.Τ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Η.Μ.Α.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ .Α.Τ θαη επίζεο ζε
εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ .Α.Τ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
15.4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην.
15.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο :
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε
θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο
εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II,
παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα
κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96
(αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ
θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ
εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θ.ι.π. :
ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ
βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : Π. . 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), Π. . 305/96 (αξ.12
παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη.Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά
θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ
πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο
γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π. . 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη
Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π. . 396/94, Π. . 305/96 (αξ. 9, παξ. γ).

15.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε – ελαπόζεζε πιηθώλ,
ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ
ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
β. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο,
ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ. 8), ΠΓ 305/96
[αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν.
3542/07 (αξ.30).
γ. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06,
γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ
θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (αξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
15.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ. 2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο
πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ
εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81
(αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ
155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ
αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β‟, ηκήκα ΙΙ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00
(αξ. 2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
-Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
-Άδεηα θπθινθνξίαο
-Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
-Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
-Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΙΙ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ
89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1).
εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν
ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη
ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
15.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία
ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη
πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
15.5.1 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.
ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ.
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΙΙ παξ. 10).
Αξζξν 16 : Τπεξγνιάβνη
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 165 θαη 166 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Άξζξν 17:

Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ – Αζθάιεηα ηνπ έξγνπ – Γίθηπα Ο.Κ.Ω.

17.1 Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ, ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ θαη
όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπώλ
17.1.1 Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε (αλ ηνπ ην δεηήζεη ε Δπίβιεςε) λα απαγνξεχεη ηελ πξνζπέιαζε
ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία αηφκσλ.
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη θαη θπιάζζεη φιεο ηηο πεξηνρέο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιήςε φισλ
ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επ' σθειεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο επίβιεςεο θαη ηξίησλ, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα ή απψιεηεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ζα πξέπεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ λα παίξλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ
δηαθχιαμε φισλ ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ηε δηαηήξεζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπο.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνθσηηζκνχ,
πεξίθξαμεο θαη εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ή πνπ εχινγα ζα
απαηηεζεί απφ ηελ επίβιεςε.
17.1.2 Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απαηηεζνχλ επείγνληα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο ή
θαηαζηξνθήο, ή γηα ηελ δηαζθάιηζε έπεηηα απφ ηέηνην ζπκβάλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εθηειέζεη νηηδήπνηε είλαη
αλαγθαίν. Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απηή ε ππνρξέσζε, ε Δπίβιεςε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δίδεη εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ

αλαγθαίσλ εξγαζηψλ.
Αλ ν Αλάδνρνο θαλεί απξφζπκνο ή αλίθαλνο λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, ε Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο
εξγαζίεο κε δηθά ηεο ζπλεξγεία ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ησλ ΟΚΩ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ ηνπο, φηαλ απηά
πθίζηαληαη επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.
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17.1.3 Δμαζθάιηζε γεηηνληθώλ ηδηνθηεζηώλ
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία κέηξα, θαη ζε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο
νριήζεηο ζ' απηέο. Θα αζθαιίζεη επίζεο (βιέπε θαη άξζξν 12 ηεο Δ..Τ.) ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ έλαληη νπνηνπδήπνηε
νηθνλνκηθήο απαίηεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ή ελνίθσλ ηνπο .
Η πην πάλσ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζ' φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, φπσο ι.ρ. άθξα έξγνπ,
εξγνηάμην, ρψξνη απφζεζεο, δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θ.ι.π.
17.4 Πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ θαη εξγαζίεο παξαιιαγήο δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. θ.ι.π.
17.4.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα ζπλαληήζεη δπζρέξεηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απφ ηελ
παξνπζία δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θαη απφ ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Οη παξαπάλσ
δπζρέξεηεο είλαη δπλαηφ λα ππνρξεψζνπλ ηνλ Αλάδνρν ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα θαηαθχγεη ζηελ εθαξκνγή αληηνηθνλνκηθψλ
ή/θαη ρξνλνβφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ κεζφδσλ, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κε ζπλζήθεο απφιπηεο
αζθάιεηαο γηα ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο παξαιιαζζφκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. θ.ι.π.
Δξγαζίεο εθζθαθψλ ζε ηκήκαηα νρεηψλ, ή φπνπ πθίζηαληαη αγσγνί Ο.Κ.Ω θ.ι.π. γεληθά πξέπεη λα εθηεινχληαη κε κεγάιε
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ή αηπρεκάησλ, γηα ηα νπνία ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο.
Οπνηαδήπνηε δεκηά, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί απηφο ην έξγν, ή ζε ακέιεηα
ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη
νιφθιεξε ηε δαπάλε επαλφξζσζεο ηεο δεκηάο.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξνπζηηθά κέζα, ή άιια κέζα εθζθαθήο (π.ρ. εθξεθηηθά ζε βξαρψδεηο εκθαλίζεηο) αλ
επηηξέπνληαη θαη ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ πξνθχςεη πξαγκαηηθή ή
απνζεηηθή ησλ γχξσ θαηαζθεπψλ θ.ι.π. ζα βαξχλεη, σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλν, ηνλ Αλάδνρν.
Γελ ζα γίλεη απνδεθηή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο αηηίεο θαη νη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ
είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο θπθινθνξίαο, ή άιιν αίηην, ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε
δπλαηφηεηα, ή ην ζπκθέξνλ ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ, βαξέσλ), ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ έξγνπ θαη
θνληά ζ' απηά, πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο .Δ.Η. θαη ηνπ Ο.Σ.Δ., ζσιήλεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.ι.π. Έηζη ζα παξαζηεί
αλάγθε, παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα εθηειεζζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο
εηαηξίεο ή Οξγαληζκνχο, Τπεξεζίεο, ή θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο γηα ηελ κεηαηφπηζε ζηχισλ, ή απνκάθξπλζε ππαξρνπζψλ
γξακκψλ θ.ι.π.
17.4.2 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίζπεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ πην
πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη
νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ, απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ παξάιιεισλ εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ θ.ι.π. Αληίζεηα απηφο νθείιεη, θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξηψλ. ε
πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ Αλάδνρν.
εκεηψλεηαη φηη νη επζχλεο γηα αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζζνχλ κε ηνπο δηάθνξνπο Οξγαληζκνχο
Κνηλήο Ωθέιεηαο, αλήθνπλ φιεο ζηνλ Αλάδνρν.
17.4.3 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ππφγεησλ αγσγψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ Ο.Κ.Ω. ζε πεξηνρέο
επεξεαδφκελεο απφ ηα έξγα, ν Αλάδνρνο νθείιεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη θξνληίδεο λα εθνδηαζζεί κε ηα απαξαίηεηα
δηαγξάκκαηα θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ Αγσγψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη αθνχ έιζεη ζε επαθή κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ησλ
Ο.Κ.Ω. λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπο,
δηεξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ αγσγψλ Ο.Κ.Ω. θαη ηελ ελ ζπλερεία απνθάιπςε απηψλ, εθφζνλ ήζειε απαηηεζεί ε
δηεπζέηεζή ηνπο.
Απηή ε επζχλε αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο ζα πξέπεη κέζα ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λα έιζεη ζε
επαθή κε ηνπο Ο.Κ.Ω. θαη λα επηζεκάλνπλ ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Ο.Κ.Ω. ζηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ (θαη αληίζηξνθα) θαη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ ζρεηηθή επηξξνή απηψλ ησλ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληάμεη, ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο, ζηε απφδνζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο ηνπ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ
θ.ι.π.
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 4 απηήο ηεο Δ..Τ. έρνπλ παξζεί ππφςε νη θάζε είδνπο
θαζπζηεξήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.
Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, θαζνξίδνληαη ηα αθφινπζα:
α. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αλαθέξεη έγγξαθα θαη έγθαηξα ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ηηο ζπλαληψκελεο δπζρέξεηεο ζηελ
πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π., ζπλνδεχνληαο ηηο αλαθνξέο
ηνπ κε ππνδείμεηο ιχζεο γηα ηα δεκηνπξγνχκελα ηερληθά πξνβιήκαηα.
β. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. ηξνπνπνηψληαο ζηελ αλάγθε ην ρξνλνδηάγξακκα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαδνρή εξγαζηψλ, ή αθφκε θαη εθηειψληαο πξφζζεηεο αλαγθαίεο εξγαζίεο κεηά απφ εηδηθή εληνιή
ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο θαλέλα δηθαίσκα γηα ηνλ Αλάδνρν, γηα παξάηαζε
;
πξνζεζκίαο ηνπ νιηθνχ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.
γ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη δπλαηή ε απφιεςε ηνπ πιηθνχ εηαηξηψλ ή Ο.Κ.Ω.
ζηελ θαιχηεξε ηερληθά εθηθηή θαηάζηαζε, ππέρνληαο επζχλε ζχκθσλα κε φζα πξνεθηέζεθαλ.

Άξζξν 18: Πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο
18.1 Πξνζηαηεπηηθά κέηξα θπθινθνξίαο
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Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα ηελ πξφιεςε
νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο αηφκνπ ή κέζνπ ή νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ; είλαη δε κφλνο
ππεχζπλνο γη‟ απηέο θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηχρεη, είηε απφ δηθή ηνπ
ππαηηηφηεηα, είηε απφ ην εξγαδφκελν ζ' απηφλ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ
απαζρνινχληαη ζην έξγν ηνπ.
Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηνπο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο
ηδηαίηεξε απνδεκίσζή ηνπ λα πξνβαίλεη ζηελ πιήξε ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ, ζε πεξίθξαμε θαη ηδηαίηεξε ζήκαλζε θάζε
επηθίλδπλεο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ
εγθχθιην ηνπ η.ΤΓΔ ΒΜ5/30058/6-12-82 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ΠΣΠ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζε
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο" {ΦΔΚ 121/ηΒ/23-3-83) ή ηελ Δγθχθιην ηνπ η. ΤΓΔ ΒΜ5/30428/17-6-80 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ΠΣΠ
πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζήκαλζε έξγσλ πνπ εθηεινχληαη έμσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (ΦΔΚ 589/ηΒ/30-6-80).
Η ζήκαλζε ζα γίλεηαη, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε θαηάιιεια επδηάθξηηα, κέξα θαη λχθηα, ζήκαηα γηα ηελ
πιήξε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
Δθφζνλ ε Τπεξεζία ην δεηήζεη, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζε ηαθηή πξνζεζκία
Δηδηθή Μειέηε Δξγνηαμηαθήο ήκαλζεο, ηελ νπνία ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία.
Δθφζνλ δελ ιακβάλνληαη ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα, θαη εθηφο απφ ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ηηο νπνίεο ππέρεη
απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο, επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο απφ ηελ Τπεξεζία, φπσο παξαθάησ:
Γηα θάζε επηκέξνπο εξγαζία θαη γηα θάζε κέξα θαηά ηελ νπνία ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα, ή ηνπο άκεζνπο
Πξντζηακέλνπο ηνπ αηειήο ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, ή γεληθά πιεκκειήο ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηα
πξναλαθεξζέληα κέηξα αζθάιεηαο, επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν πξφζηηκν, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ή
ην λφκηκν αλαπιεξσηή απηνχ, ππφ κνξθή πνηληθήο ξήηξαο, κέρξη εθαηφλ πελήληα ΔΤΡΩ (150 €) αλά πεξίπησζε.
Η επηβνιή ηνπ παξαπάλσ πξνζηίκνπ κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε πεξίπησζε θαη κέξα, κέρξη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ
Αλαδφρνπ, θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ ακέζσο πξνζερή ινγαξηαζκφ. Σα παξαπάλσ πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ παξαθξαηεζεί
πξνζσξηλά, νξηζηηθνπνηνχληαη, κεηψλνληαη ή δηαγξάθνληαη κε απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
Αλαδφρνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη δηα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεπζχλεη ην έξγν ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ.
18.2 Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο
εξγνιαβίαο ηνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη, δειαδή λα κε παξεκπνδίδεηαη άκεζα ή έκκεζα ε θπθινθνξία γεληθά νρεκάησλ,
δηθχθισλ θαη (ηπρφλ) πεδψλ απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απφζεζε πιηθψλ, ηελ
δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ, ηελ κεηαθνξά πιηθψλ θ.ι.π.
Με ηνλ φξν εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο λνείηαη ηφζν ε δηαηήξεζε αζθαιψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο, φζν θαη ε
επίηεπμε ζπλζεθψλ ζπλέρηζεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο, έζησ θαη κε θαηάιιειεο
παξαθάκςεηο ή άιια πξνζσξηλά έξγα.
18.3 Απαηηήζεηο εμαζθάιηζεο θπθινθνξίαο
18.3.1 Γηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο (νιηγφσξεο σο κηαο εκέξαο) ζα επηηξέπεηαη θαηά πεξίπησζε
χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηηο Σνπηθέο Αξρέο, κε βάζε ηελ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ. Γηα
αλαγθαίεο δηαθνπέο θπθινθνξίαο ρξνληθήο δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ηεο κηαο εκέξαο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα εμαζθαιηζζνχλ
ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κε παξαθακπηήξηεο νδνχο.
18.3.2 Οη πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη ηα άιια ηξνραία ζήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο θπθινθνξίαο ζα
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εγθξηλφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα δηαηεξνχληαη φζν είλαη αλαγθαίν θαη ζα
απνκαθξχλνληαη φηαλ δελ απαηηνχληαη πιένλ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Η ζηήξημε ησλ ζεκάησλ πξέπεη λα είλαη
επαξθήο, ψζηε λα παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπο, αλεπεξέαζηα απφ ηνλ άλεκν θαη ηηο δνλήζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ
θπθινθνξία.
Όηαλ απαηηείηαη, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θάζε ππάξρνπζα πηλαθίδα θπθινθνξίαο ή άιια ηξνραία ζήκαηα φηαλ πηα
δελ απαηηνχληαη, ή λα ηα απνκαθξχλεη θαη λα ηα απνθαζηζηά ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε θαη θαηάζηαζή ηνπο, αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ηνλ ππάξρνληα πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
18.4 Υξήζε πθηζηακέλνπ νδηθνύ δηθηύνπ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε γέθπξεο, δξφκνπο θαη ρσκαηφδξνκνπο
πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηελ ρξήζε ησλ σο νδψλ κεηαθνξάο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε
πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα, κε ηνλ ζθνπφ λα
απνθχγεη θάζε δεκηά, ε αζπλήζε θζνξά ησλ γεθπξψλ νδψλ θαη ρσκαηφδξνκσλ.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ θάζε αλαγθαίν κέηξν πξνθχιαμεο ή ελίζρπζεο νδηθψλ
ηκεκάησλ, ρσκαηφδξνκσλ ή γεθπξψλ, αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη ή φρη ζηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί φιεο ηηο πξνζπειάζεηο θαη ηηο νδνχο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πξφζβαζε πξνο ηηο
ζέζεηο εθηεινχκελσλ έξγσλ, θαζψο θαη ηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο. Οπνηαδήπνηε δεκηά ή θζνξά ζηηο πθηζηάκελεο νδνχο ή ζηηο
πξνζπειάζεηο ή ζηηο παξαθακπηήξηεο νδνχο, ζα απνθαζίζηαηαη ακέζσο απφ ηνλ Αλάδνρν.
ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεψο ηνπ ζα ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 18.3 θαη επηπιένλ ε
Τπεξεζία ζα πξνβαίλεη ζηελ απνθαηάζηαζε κε δηθά ηεο ζπλεξγεία, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.

Άξζξν 19: Υώξνη εξγνηαμίσλ – Βνεζεηηθά έξγα – Γηάζεζε γξαθείνπ θαη επθνιηώλ ζηελ επίβιεςε
19.1.1 Δπζύλε ηνπ Αλαδόρνπ γηα εμεύξεζε ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ (ησλ) εξγνηαμίνπ (σλ) ηνπ
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Πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε έγθξηζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, ζα ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα:
Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη λα παξαρσξήζεη ρψξνπο απφζεζεο, γηα
εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. Οη ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζζνχλ ή λα αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε
απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ
ρψξσλ εξγνηαμίσλ, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία γηαηί, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ δειψλεηαη ζαθψο φηη ν
Αλάδνρνο έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, έγθαηξα, λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε, θαηάιεςε θαη δηεπζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ ρψξσλ ζηελ άκεζε
πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζία. Οη θαηαιακβαλφκελνη ρψξνη πνπ
βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηδηνθηεζίαο ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
εγθξηζεί ε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο θνξέα θαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε παξαρψξεζή ηνπο γηα ρξήζε
(απνζεζηνζαιάκσλ, ρψξνπ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θιπ) γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα εθπιεξνχλ
ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ..Τ. θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Οη φξνη απηνί ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο ε
νπνία ζα εθδίδεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
Έηζη ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο θάζε θχζεο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ φπσο:
-απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ
-πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεσο αληηθεηκέλσλ (πιηθψλ θιπ)
-ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ
-ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ
Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/ θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
19.1.2 Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, ή ν θίλδπλνο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, δελ επηηξέπνπλ,
θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ή απφζεζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη
κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή
πιάγησλ κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θ.ι.π. γηαηί ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ
εξγαζηψλ.
Άιιεο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηελ θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο, εξγαιείνπ θ.ι.π. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή
ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο
θαη ην θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο θ.ι.π.). ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο,
βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θ.ι.π. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ
νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θ.ι.π., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη
αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε.
Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο
Τπεξεζίαο, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.
Άξζξν 20:

Σήξεζε λόκσλ, αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ – Έθδνζε αδεηώλ

Σήξεζε Νόκσλ θ.ι.π. δηαηάμεσλ
20.1.1 Ο Αλάδνρνο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Νφκνπο
ηνπ Κξάηνπο, ηα Γηαηάγκαηα θαη ηνπο Καλνληζκνχο, ηηο Αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο ή δηαηαγέο θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο
νπνηαζδήπνηε Γεκφζηαο, Γεκνηηθήο ή άιιεο Αξρήο, πνπ ζα αλαθέξνληαη θαη ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ζηνλ Αλάδνρν θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ. Η ππνρξέσζε απηή αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
20.1.2 Δπηζεκαίλεηαη επίζεο ε Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επηβαιινκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ.
Τπνρξέσζε γηα ελεκέξσζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο
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Ο Αλάδνρνο σο ππεχζπλνο λα ηεξεί ηνπο Νφκνπο θ.ι.π. ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ
Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ
Έξγνπ θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθάιεηαο
θ.ι.π.
Η ππνρξέσζε απηή αθνξά θαη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα έγγξαθα ηνπ απνζηέιινληαη απφ
ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο, αξρέο άιισλ ρσξψλ θ.ι.π.
Τπνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ αδεηώλ
20.3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ θάζε άδεηαο, πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θιπ θαη πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ. Γηα ην αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξαπάλσ άδεηα ζα ελεκεξψλεηαη ε Τπεξεζία
Δπίβιεςεο.
Η Τπεξεζία Δπίβιεςεο ζα βνεζήζεη δηα εγγξάθσλ ζπλεγνξίαο ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, ζηελ έθηαζε
πνπ είλαη αλαγθαίν θαη εθηθηφ. Σνχην δελ κεηψλεη ηελ νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, αλεμάξηεηα κε
ηελ χπαξμε, ή κε, θαη /ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνηαο βνήζεηαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη θαη ηελ
έγθαηξε ελέξγεηα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη θακηά θαζπζηέξεζε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ
20.4 Δηδηθέο Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηηο πεξηπηώζεηο ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο εξγαζίαο
- εξγαζίαο ζε αξγίεο θαη ενξηέο
Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ζχκθσλα κε
φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν
Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο
πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ε ππεξσξηαθή
ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο Αξγίεο θαη Δνξηέο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ
εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθ' φζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ
ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα, γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο.
Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία απηφ δελ ζα απνηειέζεη
δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην
θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη θαηάιιεια
κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε
απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο θνηλήο
εζπρίαο ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη
ηηο λπθηεξηλέο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ερνξππαίλνπλ ηελ πεξηνρή θαη ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε.
΄Αξζξν 21 : Δλζηάζεηο - Αηηήζεηο Θεξαπείαο
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 174 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
΄Αξζξν 22 : Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 175 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
΄Αξζξν 23 : Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 176 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Άξζξν 24: Μεραλήκαηα θαη κέζα
Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δηθέο ηνπ δαπάλεο ππνρξεψλεηαη λα πξνκεζεπηεί θαη κεηαθέξεη επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία, θαη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ εκπξφζεζκε
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ παξνχζα εξγνιαβία.
Αλ, παξ‟ φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά θ.ι.π.
κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο
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ππνρξεψλεηαη, κέζα ζε 10ήκεξε πξνζεζκία
απφ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ επί
ηφπνπ ππάξρνληα κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ θιπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία δελ
έθαλε ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
΄Αξζξν 25 : ΄Δθπησζε Αλαδόρνπ
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
΄Αξζξν 26 : Γηαθνπή εξγαζηώλ – Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 161 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
΄Αξζξν 27 : Μαηαίσζε δηάιπζεο
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 162 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Αξζξν 28 : Απνδεκίσζε Αλαδόρνπ ιόγσ δηάιπζεο ηεο ζύκβαζεο
Ιζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 163 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Άξζξν 29:
έξγνπ

Πεξάησζε εξγαζηώλ – Υξόλνο εγγύεζεο – Παξαιαβέο έξγνπ – πληήξεζε

29.1
Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο /ηέιεζεο ησλ:
α. Γηνηθεηηθήο Παξαιαβήο γηα ρξήζε.
β. Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ,
γ. Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ,
δ. Υξφλνπ εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο (κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ) ζπληήξεζεο ηνπ
θαηαζθεπαζζέληνο έξγνπ,
29.2 Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ,
ηζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 168,169,170,171 θαη 172.
πληήξεζε ησλ έξγσλ
29.2.1 Ο Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ N. 4412/2016, νθείιεη λα ζπληεξεί ην έξγν κέζα ζην
ρξφλν εγγχεζεο θαη λα εθηειεί κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε φιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπψλ,
αλαθαηαζθεπψλ θαη επαλφξζσζεο φισλ ησλ ειιείςεσλ, δεκηψλ, ειαηησκάησλ, αηειεηψλ ή άιισλ
θαθνηερληψλ πνπ ηπρφλ ζα εκθαληζζνχλ ζην έξγν κέζα ζηνλ ρξφλν εγγχεζεο, ψζηε ην έξγν λα
δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο.
29.2.2 Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην έξγν θαηά ην
ρξφλν εγγχεζεο κε ζθνπφ ηελ απνθάιπςε ηπρφλ ηέηνησλ ειιείςεσλ. ηηο επηζθέςεηο ζα θαιείηαη λα
παξεπξίζθεηαη θαη ν Αλάδνρνο.
29.2.3 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ εξγαζίεο επηζθεπψλ ή
επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζή ηνπ θαη κάιηζηα ζε
εχινγν ρξφλν (αλάινγα κε ην είδνο ηεο βιάβεο) θαη ζε βαζκφ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ινγηθά ηελ Τπεξεζία,
ηφηε ε Τπεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη λα
εηζπξάμεη ην θφζηνο ηνπο θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Αλάδνρν.
Άξζξν 30 : Αζθαιίζεηο
30.1
Γεληθά
Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αζθαιίζεη ζην Ι.Κ.Α θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη ζχκθσλα κε ηηο πεξί Ι.Κ.Α θαη ινηπψλ
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θείκελεο δηαηάμεηο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη αηπρεκάησλ,
ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ρψξαο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ Δ.Ο.Υ.,
εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί Ι.Κ.Α. δηαηάμεηο. Η δηάηαμε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην
εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο ηνπο θαη θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή,
θζνξά, θσηηά, θαηνιηζζήζεηο, θιπ.), ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφςε

17PROC006005552
2017-03-31
έξγνπ. Η αζθάιηζε ζα θαιχπηεη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ απφ ηνλ αλάδνρν
επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ή ζε απνζήθεο ηνπ κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην έξγν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπλάςεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο
αζθαιίζεηο θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ θαη αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ, κε κία ή πεξηζζφηεξεο
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα εληφο ρψξαο θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ Δ.Ο.Υ.
θαη πνπ, ρσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή λνκνζεζία,
κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα.
30.2.
Αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ
30.2.1 Αληηθείκελν αζθάιηζεο
α)
Αληηθείκελν αζθάιηζεο ζα είλαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπή έξγνπ (εμνπιηζκφο, πιηθά,
ππεξεζίεο θ.ι.π.),ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκάησλ ηεο ζχκβαζεο, αλαζεσξήζεσλ ή
θαη αλαπξνζαξκνγψλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα
δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αζθαιηδφκελνπ
θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ έξγνπ θαη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο ππαζθάιηζεο.
β)
Η αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκηάο ή θαηαζηξνθήο,
κεξηθήο ή νιηθήο πνπ νθείινληαη ή πνπ πξνθαινχληαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία (δει. αλσηέξα βία,
ηπραία πεξηζηαηηθά, θαζψο επίζεο ιαλζαζκέλε κειέηε ή θαη θαηαζθεπή (Manufacturer‟s Risk),
ειαηησκαηηθά πιηθά, ιαλζαζκέλε εξγαζία θιπ.), κε εμαίξεζε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλήζσο εμαηξνχληαη
θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ζπλήζε αζθαιηζηήξηα “ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ” (π.ρ. πφιεκνο, εηζβνιή,
αληαξζία, ιατθή εμέγεξζε, επαλάζηαζε, θαηάζρεζε, κφιπλζε απφ ξαδηελέξγεηα ή ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία
θ.ι.π.). Οη βιάβεο θαη θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο, πιεκκχξεο θαη άιια παξφκνηα αηπρήκαηα, ζα
θαιχπηνληαη.
γ)
Δπίζεο ζα αζθαιίδνληαη νη κφληκεο θαη νη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη Η/Μ εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ππφςε έξγνπ. Η αζθαιηζηηθή απηή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο
(εμαηξνπκέλσλ ησλ κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πνπ πξνθαινχληαη
απφ αλσηέξα βία ή θαη απφ ηπραία πεξηζηαηηθά.
30.2.2. Γηάξθεηα αζθάιηζεο
Η αζθάιηζε πξέπεη λα θαιχπηεη ην έξγν απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πξψησλ
πιηθψλ ζηα εξγνηάμηα κέρξη ηε γλσζηνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν ηεο έγθξηζεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
30.3.
Αζθάιηζε αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ
Σν αζθαιηζηήξην “ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ” ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν ή θαη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα
“ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ”, πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο
ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ηεο εθηέιεζεο απφ απηφλ εξγαζηψλ, ζπληεξήζεσλ, επηζθεπψλ, θ.ι.π. θαη κέζα ζηα
πιαίζηα ησλ άιισλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο επηζθεπήο θ.ι.π.
30.3.1. Αληηθείκελν αζθάιηζεο
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ΑΣΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ηνπ αλαδφρνπ ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΙΣΩΝ θαη νη
αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο, γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, ςπρηθή
νδχλε, ή εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο, ζε πξάγκαηα αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη ζε
φιε ηελ δηάξθεηα θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ, ζπληεξήζεσλ, επηζθεπψλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ θ.ι.π.,
νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
αλαδφρνπ. Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη επίζεο ε αζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ,
γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκίεο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη απφ
ηα απηνθίλεηα θαη κεραλήκαηα ηνπ αλαδφρνπ.
Σν παθέην ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ φξηα:
α) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη΄ άηνκν : 200.0000,00€
β) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά γεγνλφο : 400.0000,00€
γ) Γηα πιηθέο δεκηέο θαηά γεγνλφο : 200.0000,00€
δ) Αλψηαην φξην γηα φιε ηελ πεξίνδν αζθαιίζεσο : 600.000,00€
30.3.2. Γηάξθεηα αζθάιηζεο
Η επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ
ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ζα ιήγεη δε ηελ εκεξνκελία ηεο απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Μεηά
ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, έλα φκνην ζπκβφιαην ζα θαιχςεη φιε ηελ πεξίνδν, κέρξη
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή πνπ φκσο ζα είλαη κηθξφηεξνπ χςνπο.
Σν παθέην ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, απφ ηε βεβαίσζε πεξαίσζεο έσο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ φξηα:
α) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαη΄ άηνκν : 200.0000,00€
β) Γηα ζσκαηηθέο βιάβεο θαηά γεγνλφο : 400.0000,00€
γ) Γηα πιηθέο δεκηέο θαηά γεγνλφο : 200.0000,00€
δ) Αλψηαην φξην γηα φιε ηελ πεξίνδν αζθαιίζεσο : 600.000,00€
30.3.4. Δηδηθνί φξνη
Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο, νη ηπρφλ ζχκβνπινί ηεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο,
ζεσξνχληαη ΣΡΙΣΑ ΠΡΟΩΠΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο δηαζηαπξνχκελεο επζχλεο

17PROC006005552
2017-03-31
αιιήισλ (CROSS LIABILITY).
Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία ππνρξεψλεηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη θαηά ηνπ αλαδφρνπ ή
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ
ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ
ην αζθαιηζηήξην έλαληη ηξίησλ, ζα θαηαβάιιεη δε θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ
θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε ζαλ
αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.
30.4.
Γεληθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ζηα αζθαιηζηήξηα ¨θαηά παληφο θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ¨ θαη ¨αζηηθήο
επζχλεο έλαληη ηξίησλ
ηα αζθαιηζηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη:
Όιν ην πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη νη ζχκβνπινί ηεο νη ζπλεξγάηεο ηεο θαη νη
ππάιιεινί ηεο ζα είλαη ζπλαζθαιηδφκελνη.
Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα δελ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ ηξνπνπνηεζνχλ ή λα ιήμνπλ, ρσξίο ηελ γξαπηή
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξηλ απφ εμήληα (60) εκέξεο ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο,
ηφζν πξνο ηνλ αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο κεηαβηβάδεη θαη εθρσξεί ζηνλ θχξην
ηνπ έξγνπ θαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία απφ ηελ αξρή ηα πνζά ησλ απαηηήζεψλ ηνπ απφ ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, πνπ ζα θαηαβάιινληαη απεπζείαο ζ' απηνχο, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο,
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη έγγξαθε ζπλαίλεζε ή άιιε ελέξγεηα ηνπ αλαδφρνπ.
Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα αληαγσγήο θαηά ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ
ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε φρη εζειεκέλε ησλ
πξνζψπσλ απηψλ.
Με ην αζθαιηζηήξην θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ
πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 922 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα (επζχλε πξνζηήζαληνο).
Κάζε αζθαιηζηήξην ζα είλαη ζε ηζρχ θαη δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα αθπξσζεί ή λα ιήμεη ε ηζρχο
ηνπ, ρσξίο γξαπηή εηδνπνίεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δεθαπέληε
(15) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ αξρίζεη ε πεξίνδνο αζθάιηζεο. Γηαθνξεηηθά ν θχξηνο ηνπ έξγνπ δηα ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ ρσξίο εηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο πξνηίκεζήο ηεο, ζην φλνκα γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο.
ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ην έξγν ζε
νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, κπνξεί λα αζθαιηζηεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ θηλδχλσλ απφ
ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ δηα ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν.
30.5.
Γεληθνί φξνη αζθάιηζεο
Καηά ηελ ζχλαςε ησλ παξαπάλσ αζθαιίζεσλ ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα ιαβαίλεη
ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ θαλνληζκψλ θ.ι.π., πνπ ηζρχνπλ
εθάζηνηε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα.
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο θιπ. ησλ αζθαιηζηεξίσλ. Οη παξερφκελεο
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο νη νηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί φξνη εμαηξέζεηο απαιιαγέο θιπ., ππφθεηληαη ζε
θάζε πεξίπησζε ζηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Οη παξαπάλσ αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ ή πεξηνξίδνπλ θαηά θαλέλα ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο
απφ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θ.ι.π. θαη ν
αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή θαη
πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ ζαλ κε ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ηα
πην πάλσ αζθαιηζηήξηα θαη λα παξαθξαηήζεη (εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο) ην πνζφ
ησλ αζθαιίζεσλ είηε απφ ην ιαβείλ ηνπ είηε κε θαηάπησζε αλάινγνπ πνζνχ απφ ηελ εγγπεηηθή
επηζηνιή ηνπ θαιήο εθηέιεζεο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα
θαηαβάιιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα λα
απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ηνπ ή ησλ αζθαιηζηεξίσλ δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο
αζθαιηζηέο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη λα ηα παξαθξαηήζεη απφ ην ιαβείλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα
πξνεγνχκελα.
Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία επηθπιάζζεη ζε απηή ην δηθαίσκα λα παξαθξαηεί απφ ην ιαβείλ θ.ι.π. ηνπ
αλαδφρνπ, θάζε πνζφ πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφ λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ
απαιιαγψλ θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ελ ιφγσ αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζπλνκνιφγεζε ηηο παξαπάλσ
αζθαιίζεηο, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά ή βιάβε θ.ι.π. γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο κε
εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξαθξαηήζεη απφ νπνηνδήπνηε ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ ή
εγγχεζή ηνπ, νπνηαζδήπνηε θχζεο, ηα πνζά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηνχληαη, γηα ηελ
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απνθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ δεκηάο ή βιάβεο.
Ο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν θχξηνο ηνπ έξγνπ γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ απφ απηφλ ζε
ζρέζε κε ηα πνζά πνπ ηνπ έρεη θαηαβάιιεη, ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ λα
ζπκπεξηιάβνπλ ηφζν ζην θαηά παληφο θηλδχλνπ φζν θαη ζηα άιινπ ηχπνπ αζθαιηζηήξηα πνπ θαιχπηνπλ
ην ίδην ην έξγν (ΠΤΡΟ,ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ θιπ.), ηνλ εμήο εηδηθφ φξν:
ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ.
Προθεηκέλοσ ε αζθαιηζηηθή εηαηρεία λα θαηαβάιιεη ζηολ αλάδοτο ηε ζτεηηθή κε ηε δεκηά θιπ.
αποδεκίωζε, πρέπεη λα έτεη ιάβεη προεγοσκέλως ηελ έγγραθε γηα ηο ζθοπό ασηό, ζσγθαηάζεζε ηες
Δηεσζύλοσζας Υπερεζίας.
Δθφζνλ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε,
απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ
αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο
εθρσξείηαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξενχηαη λα
θαηαβάιιεη ηελ ζρεηηθή απνδεκίσζε ζ' απηφλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ.
Η εθτώρεζε ηες απαίηεζες ασηής ηοσ αλαδότοσ ζηολ θύρηο ηοσ έργοσ, θαηά οσδέλα ηρόπο ηολ
απαιιάζζεη από ηης εσζύλες θαη σποτρεώζεης ηοσ, ποσ απορρέοσλ από ηελ ζύκβαζε.
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