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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθεό τόυσα αρχήό : ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οδόό ς
: Σαρανταπόρου 140
Ταχ.Κωδ.
: 431 32
Τήλ.
: 24413 54877
Telefax
: 24413 54804
E-mail
: aleklappas@gmail.com
Πλήρόφόρίό ες:
: Αλεξ. Λάππας
Εργόδόό τής ήό Κυό ρίός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Φόρεό ας κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πρόίϋσταμεό νή Αρχήό : Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρδίτσας (μέχρι την υπογραφή
της σύμβασης) – Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρδίτσας (μετά την υπογραφή της
σύμβασης)
Δίευθυό νόυσα ήό Επίβλεό πόυσα Υπήρεσίόα: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας
Αρμόό δίό Τεχνίκόό Συμβόυό λίό: Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

Εφόό σόν όί ανωτεό ρω υπήρεσίόες μεταστεγασθόυό ν καταό τή δίαό ρκεία τής δίαδίκασίόας συό ναψής ήό
εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ, υπόχρεόυό νταί να δήλωόσόυν αό μεσα τα νεό α τόυς στόίχείόα στόυς πρόσφεό ρόντες ήό
στόν αναό δόχό.
Εφόό σόν όί ανωτεό ρω υπήρεσίόες ήό /καί τα απόφαίνόό μενα όό ργανα τόυ Φόρεό α Κατασκευήό ς
καταργήθόυό ν, συγχωνευτόυό ν ήό με όπόίόνδήό πότε τρόό πό μεταβλήθόυό ν καταό τή δίαό ρκεία τής
δίαδίκασίόας συό ναψής ήό εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ, υπόχρεόυό νταί να δήλωόσόυν αό μεσα, στόυς
πρόσφεό ρόντεςiv ήό στόν αναό δόχό τα στόίχείόα των υπήρεσίωόν ήό απόφαίνόό μενων όργαό νων, τα όπόίόα
καταό τόν νόό μό απότελόυό ν καθόλίκόό δίαό δόχό των εν λόό γω όργαό νων πόυ υπείσεό ρχόνταί στα
δίκαίωόματα καί υπόχρεωόσείς τόυς.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εό γγραφα τής συό μβασής καταό τήν εό ννόία τής περίπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τόυ ν.
4412/2016, γία τόν παρόό ντα ήλεκτρόνίκόό δίαγωνίσμόό , είόναί τα ακόό λόυθα :
α) ή πρόκήό ρυξή συό μβασής όό πως δήμόσίευό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣv,
β) ή παρόυό σα δίακήό ρυξή,
γ) τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ) vi
δ) τό εό ντυπό όίκόνόμίκήό ς πρόσφόραό ς, όό πως παραό γεταί απόό τήν είδίκήό ήλεκτρόνίκήό φόό ρμα τόυ
υπόσυστήό ματός,
ε) ό πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δήμόπραό τήσής,
στ) τό τίμόλόό γίό δήμόπραό τήσής,
ζ) ή είδίκήό συγγραφήό υπόχρεωόσεων,
ή) ή τεχνίκήό συγγραφήό υπόχρεωόσεων
θ) τό τευό χός συμπλήρωματίκωόν τεχνίκωόν πρόδίαγραφωόν,
ί) τό υπόό δείγμα ….vii
ία) τό τευό χός τεχνίκήό ς περίγραφήό ς,
ίβ) ή τεχνίκήό μελεό τή,
ίγ) τυχόό ν συμπλήρωματίκεό ς πλήρόφόρίόες καί δίευκρίνίόσείς πόυ θα παρασχεθόυό ν απόό τήν
αναθεό τόυσα αρχήό επίό όό λων των ανωτεό ρω
ίδ) ............................ viii
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2.2 Πρόσφεό ρεταί ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή καί δωρεαό ν ήλεκτρόνίκήό πρόό σβασή στα εό γγραφα τής
συό μβασής στόν είδίκόό , δήμόό σία πρόσβαό σίμό, χωόρό “ήλεκτρόνίκόίό δίαγωνίσμόίό” τής πυό λής
www.promitheus.gov.gr, καθωός καί στήν ίστόσελίόδα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς (εφόό σόν δίαθεό τεί).
www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων ix x
2.3 Εφόό σόν εό χόυν ζήτήθείό εγκαίόρως, ήό τόί εό ως τήν 13/09/2019xi ή αναθεό τόυσα αρχήό παρεό χεί σε
όό λόυς τόυς πρόσφεό ρόντες πόυ συμμετεό χόυν στή δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής συμπλήρωματίκεό ς
πλήρόφόρίόες σχετίκαό με τα εό γγραφα τής συό μβασής, τό αργόό τερό στίς 20/09/2019 xii

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οί πρόσφόρεό ς υπόβαό λλόνταί απόό τόυς ενδίαφερόμεό ν όυς ήλεκτρόνίκαό , μεό σω τής
δίαδίκτυακήό ς πυό λής www.promitheus .gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ, μεό χρί τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίό α
καί ωόρα πόυ όρίό ζεταί στό αό ρθρό 18 τής παρόυό σας δίακήό ρυξής, σε ήλεκτρόνίκόό φαό κελό τόυ
υπόσυστήό ματός.
Γία τή συμμετόχήό στήν παρόυό σα δίαδίκασίόα όί ενδίαφερόό μενόί όίκόνόμίκόίό φόρείός απαίτείόταί να
δίαθεό τόυν ψήφίακήό υπόγραφήό , χόρήγόυό μενή απόό πίστόπόίήμεό νή αρχήό παρόχήό ς ψήφίακήό ς
υπόγραφήό ς καί να εγγραφόυό ν στό ήλεκτρόνίκόό συό στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Δίαδίκτυακήό πυό λή
www.promitheus.gov.gr) ακόλόυθωόντας τή δίαδίκασίόα εγγραφήό ς τόυ αό ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εό ως 1.4 τής
Κόίνήό ς Υπόυργίκήό ς Απόό φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η εό ν ωσή όίκόνόμίκωό ν φόρεό ω ν υπόβαό λλεί κόίνήό πρόσφόραό , ή όπόίό α υπόχρεωτίκαό υπόγραό φεταί
ψήφίακαό , είό τε απόό όό λόυς τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς πόυ απότελόυό ν τήν εό ν ωσή, είό τε απόό
εκπρόό σωπόό τόυς, νόμίό μως εξόυσίόδότήμεό ν ό. Στήν πρόσφόραό , επίό πόίνήό απόό ρρίψής τής
πρόσφόραό ς, πρόσδίόρίό ζεταί ή εό κτασή καί τό είό δός τής συμμετόχήό ς τόυ καό θε μεό λόυς τής εό ν ωσής,
συμπερίλαμβανόμεό νής τής κατανόμήό ς αμόίβήό ς μεταξυό
τόυς,
καθωός καί ό
εκπρόό σωπός/συντόνίστήό ς αυτήό ς.
3.2 Στόν ήλεκτρόνίκόό φαό κελό πρόσφόραό ς περίεό χόνταί:
(α) εό νας (υπό)φαό κελός με τήν εό νδείξή «Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς».
(β) εό νας (υπό)φαό κελός με τήν εό νδείξή «Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό ».
3.3 Απόό τόν πρόσφεό ρόντα σήμαίόνόνταί, με χρήό σή τόυ σχετίκόυό πεδίόόυ τόυ υπόσυστήό ματός, καταό τήν
συό νταξή τής πρόσφόραό ς, τα στόίχείόα εκείόνα πόυ εό χόυν εμπίστευτίκόό χαρακτήό ρα, συό μφωνα με τα
όρίζόό μενα στό αό ρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.
Στήν περίόπτωσή αυτήό , ό πρόσφεό ρων υπόβαό λεί στόν όίκείόό (υπό)φαό κελό σχετίκήό αίτίόλόό γήσή με τή
μόρφήό ψήφίακαό υπόγεγραμμεό νόυ αρχείόόυ pdf, αναφεό ρόντας ρήταό όό λες τίς σχετίκεό ς δίαταό ξείς νόό μόυ ήό
δίόίκήτίκεό ς πραό ξείς πόυ επίβαό λλόυν τήν εμπίστευτίκόό τήτα τής συγκεκρίμεό νής πλήρόφόρίόας, ως
συνήμμεό νό τής ήλεκτρόνίκήό ς τόυ πρόσφόραό ς. Δεν χαρακτήρίόζόνταί ως εμπίστευτίκεό ς πλήρόφόρίόες
σχετίκαό με τίς τίμεό ς μόναό δός, τίς πρόσφερόό μενες πόσόό τήτες καί τήν όίκόνόμίκήό πρόσφόραό .
3.4 Στήν περίόπτωσή τής υπόβόλήό ς στόίχείόων με χρήό σή μόρφόό τυπόυ φακεό λόυ συμπίεσμεό νων
ήλεκτρόνίκωόν αρχείόων (π.χ. ήλεκτρόνίκόό αρχείόό με μόρφήό ZIP), εκείόνα τα όπόίόα επίθυμείό ό
πρόσφεό ρων να χαρακτήρίόσεί ως εμπίστευτίκαό , συό μφωνα με τα ανωτεό ρω αναφερόό μενα, θα πρεό πεί να
τα υπόβαό λλεί ως χωρίσταό ήλεκτρόνίκαό αρχείόα με μόρφήό Portable Document Format (PDF) ήό ως
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χωρίστόό ήλεκτρόνίκόό αρχείόό μόρφόό τυπόυ φακεό λόυ συμπίεσμεό νων ήλεκτρόνίκωόν αρχείόων πόυ να
περίλαμβαό νεί αυταό .
3.5 Ο χρήό στής – όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας υπόβαό λλεί τόυς ανωτεό ρω (υπό)φακεό λόυς μεό σω τόυ
υπόσυστήό ματός, όό πως περίγραό φεταί κατωτεό ρω:
α) Τα στόίχείόα καί δίκαίόλόγήτίκαό πόυ περίλαμβαό νόνταί στόν (υπό)φαό κελό με τήν εό νδείξή
«Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς» είόναί τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 τής παρόυό σας καί υπόβαό λλόνταί
απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α ήλεκτρόνίκαό σε μόρφήό αρχείόόυ Portable Document Format (PDF) καί
εφόό σόν εό χόυν συνταχθείό/παραχθείό απόό τόν ίόδίό, φεό ρόυν εγκεκρίμεό νή πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό
υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό με χρήό σή εγκεκρίμεό νων πίστόπόίήτίκωόν συό μφωνα
με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντόό ς τρίωόν (3) εργασίόμων ήμερωόν απόό τήν ήλεκτρόνίκήό υπόβόλήό των ως αό νω στόίχείόων καί
δίκαίόλόγήτίκωόν πρόσκόμίόζεταί υπόχρεωτίκαό απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α στήν αναθεό τόυσα αρχήό , σε
εό ντυπή μόρφήό καί σε σφραγίσμεό νό φαό κελό, ή πρωτόό τυπή εγγυήτίκήό επίστόλήό συμμετόχήό ς xiii.
Επίσήμαίόνεταί όό τί ή εν λόό γω υπόχρεό ωσή δεν ίσχυό εί γία τίς εγγυήό σείς ήλεκτρόνίκήό ς εό κδόσής (π.χ.
εγγυήό σείς τόυ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
γ) Οί πρόσφεό ρόντες συνταό σσόυν τήν όίκόνόμίκήό τόυς πρόσφόραό συμπλήρωόνόντας τήν αντίόστόίχή
είδίκήό ήλεκτρόνίκήό φόό ρμα τόυ υπόσυστήό ματός καί επίσυναό πτόντας, στόν ήλεκτρόνίκόό χωόρό
«Συνήμμεό να Ηλεκτρόνίκήό ς Πρόσφόραό ς» καί στόν καταό περίόπτωσή (υπό)φαό κελό, όό λα τα στόίχείόα τής
πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφήό αρχείόόυ Portable Document Format (PDF).
δ) Οί πρόσφεό ρόντες δυό νανταί να πρόβαίόνόυν, μεό σω των λείτόυργίωόν τόυ υπόσυστήό ματός, σε
εκτυό πωσή ελεό γχόυ όμαλόό τήτας των επίμεό ρόυς πόσόστωόν εό κπτωσής αναό όμαό δα εργασίωόν, στήν
περίόπτωσή εφαρμόγήό ς τής παρ. 2α τόυ αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.
ε) Στή συνεό χεία, όί πρόσφεό ρόντες παραό γόυν απόό τό υπόσυό στήμα τα ήλεκτρόνίκαό αρχείόα
(«εκτυπωόσείς» των Δίκαίόλόγήτίκωόν Συμμετόχήό ς καί τής Οίκόνόμίκήό ς Πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφήό
αρχείόόυ Portable Document Format (PDF)). Τα αρχείόα αυταό υπόγραό φόνταί απόό τόυς πρόσφεό ρόντες με
εγκεκρίμεό νή πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό με χρήό σή
εγκεκρίμεό νων πίστόπόίήτίκωόν συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. καί επίσυναό πτόνταί στόυς αντίόστόίχόυς (υπό)φακεό λόυς τής πρόσφόραό ς. Καταό τή συστήμίκήό
υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς τό υπόσυό στήμα πραγματόπόίείό αυτόματόπόίήμεό νόυς ελεό γχόυς
επίβεβαίόωσής τής ήλεκτρόνίκήό ς πρόσφόραό ς σε σχεό σή με τα παραχθεό ντα ήλεκτρόνίκαό αρχείόα
(Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς καί Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό ) καί εφόό σόν όί εό λεγχόί αυτόίό απόβόυό ν
επίτυχείός ή πρόσφόραό υπόβαό λλεταί στό υπόσυό στήμα. Δίαφόρετίκαό , ή πρόσφόραό δεν υπόβαό λλεταί
καί τό υπόσυό στήμα ενήμερωόνεί τόυς πρόσφεό ρόντες με σχετίκόό μήό νυμα σφαό λματός στή δίεπαφήό τόυ
χρήό στή των πρόσφερόό ντων, πρόκείμεό νόυ όί τελευταίόόί να πρόβόυό ν στίς σχετίκεό ς ενεό ργείες
δίόό ρθωσής.
στ) Εφόό σόν τα δίκαίόλόγήτίκαό συμμετόχήό ς καί όί όίκόνόμίκόίό όό ρόί δεν εό χόυν απότυπωθείό στό συό νόλόό
τόυς στίς είδίκεό ς ήλεκτρόνίκεό ς φόό ρμες τόυ υπόσυστήό ματός, όί πρόσφεό ρόντες επίσυναό πτόυν ψήφίακαό
υπόγεγραμμεό να τα σχετίκαό ήλεκτρόνίκαό αρχείόα, συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τής παρόυό σας δίακήό ρυξής. xiv
ζ) Απόό τό υπόσυό στήμα εκδίόδεταί ήλεκτρόνίκήό απόό δείξή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς, ή όπόίόα απόστεό λλεταί
στόν όίκόνόμίκόό φόρεό α με μήό νυμα ήλεκτρόνίκόυό ταχυδρόμείόόυ.
Στίς ως αό νω περίπτωόσείς πόυ με τήν πρόσφόραό υπόβαό λλόνταί ίδίωτίκαό εό γγραφα, αυταό γίόνόνταί
απόδεκταό είότε καταό τα πρόβλεπόό μενα στίς δίαταό ξείς τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είότε καί σε απλήό
φωτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνή δήό λωσή, στήν όπόίόα βεβαίωόνεταί ή ακρίόβείαό τόυς καί
ή όπόίόα φεό ρεί υπόγραφήό μεταό τήν εό ναρξή ίσχυό ός τής δίαδίκασίόας συό ναψής τής συό μβασής (ήό τόί μεταό
τήν ήμερόμήνίόα δήμόσίόευσής τής πρόκήό ρυξής τής συό μβασής στό ΚΗΜΔΗΣ) xv.
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3.6 Απόό συρσή πρόσφόραό ς
Οί πρόσφεό ρόντες δυό νανταί να ζήτήό σόυν τήν απόό συρσή υπόβλήθείόσας πρόσφόραό ς, πρίν τήν
καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν, με εό γγραφό αίότήμα τόυς πρός τήν αναθεό τόυσα
αρχήό , σε μόρφήό ήλεκτρόνίκόυό αρχείόόυ Portable Document Format (PDF) πόυ φεό ρεί εγκεκρίμεό νή
πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό με χρήό σή εγκεκρίμεό νων
πίστόπόίήτίκωόν συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μεό σω
τής λείτόυργίκόό τήτας «Επίκόίνωνίόα» τόυ υπόσυστήό ματός. Πίστόπόίήμεό νός χρήό στής τής αναθεό τόυσας
αρχήό ς, μεταό απόό σχετίκήό απόό φασή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, ή όπόίόα απόδεό χεταί τό σχετίκόό αίότήμα
τόυ πρόσφεό ρόντα, πρόβαίόνεί στήν απόό ρρίψή τής σχετίκήό ς ήλεκτρόνίκήό ς πρόσφόραό ς στό υπόσυό στήμα
πρίν τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς. Κατόό πίν, ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας δυό ναταί
να υπόβαό λεί εκ νεό όυ πρόσφόραό μεό σω τόυ υπόσυστήό ματός εό ως τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα
υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν.
3.7 Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείό ς δεν εό χόυν τήν υπόχρεό ωσή να υπόγραό φόυν τα
δίκαίόλόγήτίκαό τής πρόσφόραό ς με χρήό σή πρόήγμεό νής ήλεκτρόνίκήό ς υπόγραφήό ς, αλλαό μπόρείό να
τα αυθεντίκόπόίόυό ν με όπόίόνδήό πότε αό λλόν πρόό σφόρό τρόό πό, εφόό σόν στή χωόρα πρόεό λευσήό ς
τόυς δεν είό ν αί υπόχρεωτίκήό ή χρήό σή πρόήγμεό νής ψήφίακήό ς υπόγραφήό ς σε δίαδίκασίό ες συό ναψής
δήμόσίό ω ν συμβαό σεων. Στίς περίπτωό σείς αυτεό ς ή πρόσφόραό συνόδευό εταί με υπευό θυνή δήό λωσή,
στήν όπόίό α δήλωόνεταί όό τί, στή χωόρα πρόεό λευσής δεν πρόβλεό πεταί ή χρήό σή πρόήγμεό νής
ψήφίακήό ς υπόγραφήό ς ήό όό τί, στή χωό ρα πρόεό λευσής δεν είό ναί υπόχρεωτίκήό ή χρήό σή πρόήγμεό νής
ψήφίακήό ς υπόγραφήό ς γία τή συμμετόχήό σε δίαδίκασίό ες συό ναψής δήμόσίό ων συμβαό σεων. Η
υπευό θυνή δήό λωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφίό όυ φεό ρ εί υπόγραφήό εό ως καί δεό κ α (10) ήμεό ρες πρίν
τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίό α υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν xvi .
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού

α) Μεταό τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα υπόβόλήό ς πρόσφόρωόν, όό πως όρίόζεταί στό αό ρθρό 18 τής
παρόυό σας, καί πρίν τήν ήλεκτρόνίκήό απόσφραό γίσή, ή αναθεό τόυσα αρχήό κόίνόπόίείό στόυς
πρόσφεό ρόντες τόν σχετίκόό καταό λόγό συμμετεχόό ντων, όό πως αυτόό ς παραό γεταί απόό τό υπόσυό στήμα.
β) Στή συνεό χεία, τα μεό λή τής Επίτρόπήό ς Δίαγωνίσμόυό xvii, καταό τήν ήμερόμήνίόα καί ωόρα πόυ όρίόζεταί
στό αό ρθρό 18 τής παρόυό σας, πρόβαίόνόυν σε ήλεκτρόνίκήό απόσφραό γίσή τόυ υπόφακεό λόυ
«Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς» καί τόυ υπόφακεό λόυ “Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό ”.
γ) Στόν ήλεκτρόνίκόό χωόρό «Συνήμμεό να Ηλεκτρόνίκόυό Δίαγωνίσμόυό », αναρταό ταί απόό τήν Επίτρόπήό
Δίαγωνίσμόυό ό σχετίκόό ς καταό λόγός μείόδόσίόας, πρόκείμεό νόυ να λαό βόυν γνωόσή όί πρόσφεό ρόντες.
δ) Ακόλόυό θως, ή Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό πρόβαίόνεί, καταό σείραό μείόδόσίόας,σε εό λεγχό τής όλόό γραφής
καί αρίθμήτίκήό ς αναγραφήό ς των επίμεό ρόυς πόσόστωόν εό κπτωσής καί τής όμαλήό ς μεταξυό τόυς σχεό σής,
βαό σεί τής παραγωγήό ς σχετίκόυό ψήφίακόυό αρχείό όυ, μεό σα απόό τό υπόσυό στήμα.
Γία τήν εφαρμόγήό τόυ ελεό γχόυ όμαλόό τήτας, χρήσίμόπόίείόταί απόό τήν Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό ή μεό σή
εό κπτωσή πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στα αό ρθρα 95 καί 98 τόυ ν. 4412/2016.
ε) Όλες όί όίκόνόμίκεό ς πρόσφόρεό ς, μεταό τίς τυχόό ν αναγκαίόες δίόρθωόσείς, καταχωρίόζόνταί, καταό τή
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σείραό μείόδόσίόας, στό πρακτίκόό τής επίτρόπήό ς, τό όπόίό ό καί υπόγραό φεταί απόό τα μεό λή τής.
στ) Στή συνεό χεία, ή Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , τήν ίόδία ήμεό ρα, ελεό γχεί τα δίκαίόλόγήτίκαό συμμετόχήό ς
τόυ αό ρθρόυ 24.2 τής παρόυό σας καταό τή σείραό τής μείόδόσίόας, αρχίόζόντας απόό τόν πρωότό μείόδόό τή Αν
ή όλόκλήό ρωσή τόυ ελεό γχόυ αυτόυό δεν είόναί δυνατήό τήν ίόδία μεό ρα, λόό γω τόυ μεγαό λόυ αρίθμόυό των
πρόσφόρωόν ελεό γχόνταί τόυλαό χίστόν όί δεό κα (10) πρωότες καταό σείραό μείόδόσίόας. Στήν περίό πτωσή
αυτήό ή δίαδίκασίόα συνεχίόζεταί τίς επόό μενες εργαό σίμες ήμεό ρες xviii.
ζ) Η Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , πρίν τήν όλόκλήό ρωσή τής συό νταξής τόυ πρακτίκόυό τής, επίκόίνωνείό με
τόυς εκδόό τες πόυ αναγραό φόνταί στίς υπόβλήθείόσες εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς, πρόκείμεό νόυ να
δίαπίστωόσεί τήν εγκυρόό τήταό τόυς. Αν δίαπίστωθείό πλαστόό τήτα εγγυήτίκήό ς επίστόλήό ς, ό υπόψήό φίός
απόκλείόεταί απόό τόν δίαγωνίσμόό , υπόβαό λλεταί μήνυτήό ρία αναφόραό στόν αρμόό δίό είσαγγελεό α καί
κίνείόταί δίαδίκασίόα πείθαρχίκήό ς δίόωξής, συό μφωνα με τίς δίαταό ξείς των αό ρθρων 82 καί επόό μενα τόυ ν.
3669/2008.
ή) Η περίγραφόό μενή δίαδίκασίόα καταχωρείόταί στό πρακτίκόό τής Επίτρόπήό ς Δίαγωνίσμόυό ήό σε
παραό ρτήμαό τόυ, πόυ υπόγραό φεταί απόό τόν Πρόό εδρό καί τα μεό λή τής.
Η Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό όλόκλήρωόνεί τή συό νταξή τόυ σχετίκόυό πρακτίκόυό με τό απότεό λεσμα τής
δίαδίκασίόας, με τό όπόίόό είσήγείόταί τήν αναό θεσή τής συό μβασής στόν μείόδόό τή (ήό τή ματαίόωσή τής
δίαδίκασίόας), καί υπόβαό λλεί στήν αναθεό τόυσα αρχήό τό σχετίκόό ήλεκτρόνίκόό αρχείό ό, ως “εσωτερίκόό ”,
μεό σω τής λείτόυργίόας “επίκόίνωνίόα” τόυ υπόσυστήό ματός, πρός εό γκρίσή . xix
θ) Στή συνεό χεία, ή αναθεό τόυσα αρχήό κόίνόπόίείό τήν απόό φασή εό γκρίσής τόυ πρακτίκόυό σε όό λόυς τόυς
πρόσφεό ρόντες καί παρεό χεί πρόό σβασή στα υπόβλήθεό ντα στόίχείόα των λόίπωόν συμμετεχόό ντων. Καταό
τής απόό φασής αυτήό ς χωρείό εό νστασή, καταό τα όρίζόό μενα στήν παραό γραφό 4.3 τής παρόυό σής.
ί) Επίσήμαίόνεταί όό τί, σε περίόπτωσή πόυ όί πρόσφόρεό ς εό χόυν τήν ίόδία ακρίβωός τίμήό (ίσόό τίμες), ή
αναθεό τόυσα αρχήό επίλεό γεί τόν (πρόσωρίνόό ) αναό δόχό με κλήό ρωσή μεταξυό των όίκόνόμίκωόν φόρεό ων
πόυ υπεό βαλαν ίσόό τίμες πρόσφόρεό ς. Η κλήό ρωσή γίόνεταί ενωόπίόν τής Επίτρόπήό ς Δίαγωνίσμόυό καί
παρόυσίόα των όίκόνόμίκωόν φόρεό ων πόυ υπεό βαλαν τίς ίσόό τίμες πρόσφόρεό ς, σε ήμεό ρα καί ωόρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόίήθείό μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας “επίκόίνωνίόα” τόυ υπόσυστήό ματός.
4.2

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

α) Μεταό τήν αξίόλόό γήσή των πρόσφόρωόν, ή αναθεό τόυσα αρχήό πρόσκαλείό, στό πλαίόσίό τής σχετίκήό ς
ήλεκτρόνίκήό ς δίαδίκασίόας συό ναψής συό μβασής καί μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής «Επίκόίνωνίόας»,
τόν πρόσωρίνόό αναό δόχό να υπόβαό λεί εντόό ς πρόθεσμίόας 10 ήμερωόν xx απόό τήν κόίνόπόίόήσή τής
σχετίκήό ς εό γγραφής κόίνόπόίόήσής σε αυτόό ν τα πρόβλεπόό μενα στίς κείόμενες δίαταό ξείς δίκαίόλόγήτίκαό
πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ καί τα απόδείκτίκαό εό γγραφα νόμίμόπόίόήσής xxi.
β) Τα δίκαίόλόγήτίκαό τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ υπόβαό λλόνταί απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α
ήλεκτρόνίκαό , μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής «Επίκόίνωνίόας» στήν αναθεό τόυσα αρχήό .
γ) Αν δεν υπόβλήθόυό ν τα παραπαό νω δίκαίόλόγήτίκαό ήό υπαό ρχόυν ελλείόψείς σε αυταό πόυ
υπόβλήό θήκαν καί ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός υπόβαό λλεί εντόό ς τής πρόθεσμίόας τής παραγραό φόυ (α)
αίότήμα πρός τήν Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό γία τήν παραό τασή τής πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς, τό όπόίό ό
συνόδευό εταί με απόδείκτίκαό εό γγραφα απόό τα όπόίόα να απόδείκνυό εταί όό τί εό χεί αίτήθείό τή χόρήό γήσή
των δίκαίόλόγήτίκωόν, ή αναθεό τόυσα αρχήό παρατείόνεί τήν πρόθεσμίόα υπόβόλήό ς των δίκαίόλόγήτίκωόν
γία όό σό χρόό νό απαίτήθείό γία τή χόρήό γήσή των δίκαίόλόγήτίκωόν απόό τίς αρμόό δίες αρχεό ς.
Τό παρόό ν εφαρμόό ζεταί καί στίς περίπτωόσείς πόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό τυχόό ν ζήτήό σεί τήν πρόσκόό μίσή
δίκαίόλόγήτίκωόν καταό τή δίαδίκασίόα αξίόλόό γήσής των πρόσφόρωόν καί πρίν απόό τό σταό δίό
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κατακυό ρωσής, κατ’ εφαρμόγήό τής δίαό ταξής τόυ αό ρθρόυ 79 παραό γραφός 5 εδαό φίό α΄ ν. 4412/2016,
τήρόυμεό νων των αρχωόν τής ίόσής μεταχείόρίσής καί τής δίαφαό νείας xxii.
Εντόό ς τρίωόν (3) εργασίόμων ήμερωόν απόό τήν ήλεκτρόνίκήό υπόβόλήό των ως αό νω στόίχείόων καί
δίκαίόλόγήτίκωόν, συό μφωνα με τα ανωτεό ρω υπόό β) καί γ) αναφερόό μενα, πρόσκόμίόζόνταί
υπόχρεωτίκαό απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α στήν αναθεό τόυσα αρχήό , σε εό ντυπή μόρφήό καί σε
σφραγίσμεό νό φαό κελό, τα εό γγραφα πόυ απαίτείόταί να πρόσκόμίσθόυό ν σε πρωτόό τυπή μόρφήό ,
συό μφωνα με τίς δίαταό ξείς τόυ αό ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999 ''Κωόδίκας Δίόίκήτίκήό ς
Δίαδίκασίόας'', όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τίς δίαταό ξείς τόυ αό ρθρόυ 1 παρ. 2 τόυ ν. 4250/2014.
δ) Αν καταό τόν εό λεγχό των παραπαό νω δίκαίόλόγήτίκωόν δίαπίστωθείό όό τί:
I) τα στόίχείόα πόυ δήλωόθήκαν με τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ), είόναί ψευδήό
ήό ανακρίβήό ήό
ii) αν δεν υπόβλήθόυό ν στό πρόκαθόρίσμεό νό χρόνίκόό δίαό στήμα τα απαίτόυό μενα πρωτόό τυπα ήό
αντίόγραφα, των παραπαό νω δίκαίόλόγήτίκωόν, ήό
ii) αν απόό τα δίκαίόλόγήτίκαό πόυ πρόσκόμίόσθήκαν νόμίόμως καί εμπρόθεό σμως, δεν απόδείκνυό όνταί όί
όό ρόί καί όί πρόυϋ πόθεό σείς συμμετόχήό ς συό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 καί 23 τής παρόυό σας, xxiii
απόρρίόπτεταί ή πρόσφόραό τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ, καταπίόπτεί υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ή
εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ καί ή κατακυό ρωσή γίόνεταί στόν πρόσφεό ρόντα πόυ υπεό βαλε τήν αμεό σως
επόό μενή πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όίκόνόμίκήό αό πόψή πρόσφόραό βαό σεί τής τίμήό ς τήρόυμεό νής τής
ανωτεό ρω δίαδίκασίόας.
Σε περίό πτωσή εό γκαίρής καί πρόσήό κόυσας ενήμεό ρωσής τής αναθεό τόυσας αρχήό ς γία μεταβόλεό ς στίς
πρόυϋ πόθεό σείς τίς όπόίόες ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός είόχε δήλωόσεί με τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ) όό τί πλήρόίό καί όί όπόίόες επήό λθαν ήό γία τίς όπόίόες εό λαβε γνωόσή ό
πρόσωρίνόό ς αναό δόχός μεταό τήν δήό λωσή καί μεό χρί τήν ήμεό ρα τής είδόπόίόήσής/πρόό σκλήσής γία τήν
πρόσκόό μίσή των δίκαίόλόγήτίκωόν κατακυό ρωσής (όψίγενείός μεταβόλεό ς), δεν καταπίό πτεί υπεό ρ τής
αναθεό τόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ, πόυ είόχε πρόσκόμίσθείό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 15 τής
παρόυό σας.
Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν υπεό βαλε αλήθήό ήό ακρίβήό δήό λωσή, ήό αν κανεό νας απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες δεν πρόσκόμίόζεί εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απαίτόυό μενα δίκαίόλόγήτίκαό , ήό αν κανεό νας
απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν απόδείόξεί όό τί πλήρόίό τα κρίτήό ρία πόίότίκήό ς επίλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22, ή
δίαδίκασίόα συό ναψής τής συό μβασής ματαίωόνεταί.
Η δίαδίκασίόα ελεό γχόυ των ως αό νω δίκαίόλόγήτίκωόν όλόκλήρωόνεταί με τή συό νταξή πρακτίκόυό απόό
τήν Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , στό όπόίό ό αναγραό φεταί ή τυχόό ν συμπλήό ρωσή δίκαίόλόγήτίκωόν καταό τα
όρίζόό μενα στήν παραό γραφό (γ) τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ xxiv. Η Επίτρόπήό , στή συνεό χεία, τό κόίνόπόίείό,
μεό σω τής «λείτόυργίκόό τήτας τής «Επίκόίνωνίόας», στήν αναθεό τόυσα αρχήό γία τή λήό ψή απόό φασής.
Η αναθεό τόυσα αρχήό πρόβαίόνεί, μεταό τήν εό γκρίσή τόυ ανωτεό ρω πρακτίκόυό , στήν κόίνόπόίόήσή τής
απόό φασής κατακυό ρωσής, μαζίό με αντίόγραφό όό λων των πρακτίκωόν, σε καό θε πρόσφεό ρόντα πόυ δεν
εό χεί απόκλείσθείό όρίστίκαό ,xxv εκτόό ς απόό τόν πρόσωρίνόό αναό δόχό, συό μφωνα με τίς κείόμενες δίαταό ξείς,
μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής «Επίκόίνωνίόας», καί επίπλεό όν αναρταό τα Δίκαίόλόγήτίκαό τόυ πρόσω ρίνόυό αναδόό χόυ στόν χωόρό «Συνήμμεό να Ηλεκτρόνίκόυό Δίαγωνίσμόυό ».
ε) Η συό ναψή τής συό μβασής επεό ρχεταί με τήν κόίνόπόίόήσή τής απόό φασής κατακυό ρωσής στόν
πρόσωρίνόό αναό δόχό συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 105 ως ακόλόυό θως :
Μεταό τήν αό πρακτή παό ρόδό τής πρόθεσμίό ας αό σκήσής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς ήό , σε περίόπτωσή
αό σκήσήό τής, όό ταν παρεό λθεί αό πρακτή ή πρόθεσμίό α αό σκήσής αίότήσής αναστόλήό ς καταό τής απόό φασής
τής Α.Ε.Π.Π. καί, σε περίόπτωσή αό σκήσής αίότήσής αναστόλήό ς καταό τής απόό φασής τής Α.Ε.Π.Π., όό ταν
εκδόθείό απόό φασή επίό τής αίότήσής, με τήν επίφυό λαξή τής χόρήό γήσής πρόσωρίνήό ς δίαταγήό ς, συό μφωνα
με τα όρίζόό μενα στό τελευταίό ό εδαό φίό τής παραγραό φόυ 4 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016 καί, μεταό
τήν όλόκλήό ρωσή τόυ πρόσυμβατίκόυό ελεό γχόυ απόό τό Ελεγκτίκόό Συνεό δρίό, εφόό σόν απαίτείόταί,
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συό μφωνα με τα αό ρθρα 35 καί 36 τόυ ν. 4129/2013, ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός, υπόβαό λλεί, εφόό σόν
απαίτείόταί, υπευό θυνή δήό λωσή, μεταό απόό σχετίκήό πρόό σκλήσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, μεό σω τής
λείτόυργίκόό τήτας τής “Επίκόίνωνίόας” τόυ υπόσυστήό ματός. Στήν υπευό θυνή δήό λωσή, ή όπόίό α
υπόγραό φεταί καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, δήλωόνεταί όό τί, δεν εό χόυν επεό λθεί στό
πρόό σωπόό τόυ όψίγενείό ς μεταβόλεό ς, καταό τήν εό ννόία τόυ αό ρθρόυ 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκείμεό νόυ
να δίαπίστωθείό όό τί δεν εό χόυν εκλείόψεί όί πρόυϋ πόθεό σείς συμμετόχήό ς τόυ αό ρθρόυ 21, όό τί εξακόλόυθόυό ν
να πλήρόυό νταί τα κρίτήό ρία επίλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22 καί όό τί δεν συντρεό χόυν όί λόό γόί απόκλείσμόυό τόυ
ίόδίόυ αό ρθρόυ,. Η υπευό θυνή δήό λωσή ελεό γχεταί απόό τήν Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , ή όπόίόα συνταό σσεί
πρακτίκόό πόυ συνόδευό εί τή συό μβασήxxvi.
Μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής “Επίκόίνωνίόας” τόυ υπόσυστήό ματός κόίνόπόίείόταί ή απόό φασή
κατακυό ρωσής στόν πρόσωρίνόό αναό δόχόxxvii. Με τήν ίόδία απόό φασή καλείόταί ό αναό δόχός όό πως
πρόσεό λθεί σε όρίσμεό νό τόό πό καί χρόό νό γία τήν υπόγραφήό τόυ συμφωνήτίκόυό , θεό τόνταό ς τόυ ή
αναθεό τόυσα αρχήό πρόθεσμίόα πόυ δεν μπόρείό να υπερβαίόνεί τίς είόκόσί (20) ήμεό ρες απόό τήν
κόίνόπόίόήσή είδίκήό ς ήλεκτρόνίκήό ς πρόό σκλήσής, μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής “Επίκόίνωνίόας” τόυ
υπόσυστήό ματός, πρόσκόμίόζόντας, καί τήν απαίτόυό μενή εγγυήτίκήό επίστόλήό καλήό ς εκτεό λεσής. Η εν
λόό γω κόίνόπόίόήσή επίφεό ρεί τα εό ννόμα απότελεό σματα τής απόό φασής κατακυό ρωσής, συό μφωνα με
όρίζόό μενα στήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ ν.4412/2016.
Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεό λθεί να υπόγραό ψεί τό συμφωνήτίκόό , μεό σα στήν πρόθεσμίόα πόυ όρίόζεταί
στήν είδίκήό πρόό κλήσή, κήρυό σσεταί εό κπτωτός, καταπίό πτεί υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή
συμμετόχήό ς τόυ καί ακόλόυθείόταί ή δίαδίκασίόα τόυ αό ρθρόυ 4.2.γ τής παρόυό σας γία τόν πρόσφεό ρόντα
πόυ υπεό βαλε τήν αμεό σως επόό μενή πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όίκόνόμίκήό αό πόψή πρόσφόραό βαό σεί
τίμήό ςxxviii. Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν πρόσεό λθεί γία τήν υπόγραφήό τόυ συμφωνήτίκόυό , ή
δίαδίκασίόα συό ναψής τής συό μβασής ματαίωόνεταί, συό μφωνα με τήν περίόπτωσή β τής παραγραό φόυ 1
τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Καό θε ενδίαφερόό μενός, ό όπόίό ός εό χεί ήό είόχε συμφεό ρόν να τόυ ανατεθείό ή συγκεκρίμεό νή συό μβασή καί
εό χεί ήό είό χε υπόστείό ήό ενδεό χεταί να υπόστείό ζήμίόα απόό εκτελεστήό πραό ξή ήό παραό λείψή τής αναθεό τόυσας
αρχήό ς καταό παραό βασή τής νόμόθεσίόας τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής ήό τής εσωτερίκήό ς νόμόθεσίόας,
δίκαίόυό ταί να ασκήό σεί πρόδίκαστίκήό πρόσφυγήό ενωόπίόν τής ΑΕΠΠ καταό τής σχετίκήό ς πραό ξής ήό
παραό λείψής τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, πρόσδίόρίόζόντας είδίκωός τίς νόμίκεό ς καί πραγματίκεό ς αίτίαό σείς
πόυ δίκαίόλόγόυό ν τό αίότήμαό τόυxxix.
Σε περίό πτωσή πρόσφυγήό ς καταό πραό ξής τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, ή πρόθεσμίό α γία τήν αό σκήσή τής
πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς είόναί:
(α) δεό κα (10) ήμεό ρες απόό τήν κόίνόπόίόήσή τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής στόν ενδίαφερόό μενό
όίκόνόμίκόό φόρεό α αν ή πραό ξή κόίνόπόίήό θήκε με ήλεκτρόνίκαό μεό σα ήό τήλεόμόίότυπίόα ήό
(β) δεκαπεό ντε (15) ήμεό ρες απόό τήν κόίνόπόίόήσή τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής σε αυτόό ν αν
χρήσίμόπόίήό θήκαν αό λλα μεό σα επίκόίνωνίόας, αό λλως
γ) δεό κα (10) ήμεό ρες απόό τήν πλήό ρή, πραγματίκήό ήό τεκμαίρόό μενή, γνωόσή τής πραό ξής πόυ βλαό πτεί τα
συμφεό ρόντα τόυ ενδίαφερόό μενόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α.
Σε περίό πτωσή παραό λείψής, ή πρόθεσμίόα γία τήν αό σκήσή τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς είόναί
δεκαπεό ντε (15) ήμεό ρες απόό τήν επόμεό νή τής συντεό λεσής τής πρόσβαλλόό μενής παραό λείψής xxx.
Η πρόδίκαστίκήό πρόσφυγήό , με βαό σή καί τα όό σα πρόβλεό πόνταί στό π.δ. 39/2017, κατατίό θεταί
ήλεκτρόνίκαό βαό σεί τόυ τυπόπόίήμεό ν όυ εντυό πόυ καί μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας «Επίκόίνωνίό α»
τόυ υπόσυστήό ματός πρός τήν Αναθεό τόυσα Αρχήό , επίλεό γόντας καταό περίό πτωσή τήν εό νδείξή
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«Πρόδίκαστίκήό Πρόσφυγήό » καί επίσυναό πτόντας τό σχετίκόό εό γγραφό συό μφωνα με τήν παρ. 3 τόυ
αό ρθρόυ 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Γία τό παραδεκτόό τής αό σκήσής τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς κατατίόθεταί παραό βόλό απόό τόν
πρόσφευό γόντα υπεό ρ τόυ Δήμόσίό όυ, καταό τα είδίκαό όρίζόό μενα στό αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόίόό επίστρεό φεταί στόν πρόσφευό γόντα σε περίόπτωσή όλίκήό ς ήό μερίκήό ς απόδόχήό ς τής πρόσφυγήό ς
τόυ ήό σε περίόπτωσή πόυ πρίν τήν εό κδόσή τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ επίό τής πρόσφυγήό ς, ή αναθεό τόυσα
αρχήό ανακαλείό τήν πρόσβαλλόό μενή πραό ξή ήό πρόβαίόνεί στήν όφείλόό μενή ενεό ργεία.
Η πρόθεσμίό α γία τήν αό σκήσή τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς καί ή αό σκήσήό τής κωλυό όυν τή
συό ναψή τής συό μβασής επίό πόίνήό ακυρόό τήτας, ή όπόίό α δίαπίστωό νεταί με απόό φασή τής ΑΕΠΠ μεταό
απόό αό σκήσή πρόσφυγήό ς, συό μφωνα με τό αό ρθρό 368 τόυ ν. 4412/2016.
Η πρόήγόυό μενή παραό γραφός δεν εφαρμόό ζεταί στήν περίό πτωσή πόυ, καταό τή δίαδίκασίό α
συό ναψής τής παρόυό σας συό μβασής, υπόβλήθείό μόό νό μίό α (1) πρόσφόραό xxxi.
Καταό τα λόίπαό , ή αό σκήσή τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς δεν κωλυό εί τήν πρόό όδό τής δίαγωνίστίκήό ς
δίαδίκασίόας, , εκτόό ς αν ζήτήθόυό ν πρόσωρίναό μεό τρα πρόστασίόας καταό τό αό ρθρό 366 τόυ ν.4412/2016.
Η αναθεό τόυσα αρχήό , μεό σω τής λείτόυργίό ας τής «Επίκόίνωνίό ας»:
α. Κόίνόπόίείό τήν πρόδίκαστίκήό πρόσφυγήό σε καό θε ενδίαφερόό μενό τρίό τό συό μφωνα με τα
πρόβλεπόό μενα στήν περ. α τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016 καί τήν περ. α΄ τής παρ.
1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017.
β. Είδόπόίείό , παρεό χεί πρόό σβασή στό συό νόλό των στόίχείό ων τόυ δίαγωνίσμόυό καί δίαβίβαό ζεί στήν
Αρχήό Εξεό τασής Πρόδίκαστίκωό ν Πρόσφυγωόν (ΑΕΠΠ) τα πρόβλεπόό μενα στήν περ. β’ τής παρ. 1
τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ ν. 4412/2016, συό μφωνα καί με τήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 9 τόυ π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ απόφαίόνεταί αίτίόλόγήμεό να επίό τής βασίμόό τήτας των πρόβαλλόό μενων πραγματίκωόν καί
νόμίκωόν ίσχυρίσμωόν τής πρόσφυγήό ς καί των ίσχυρίσμωόν τής αναθεό τόυσας αρχήό ς καί, σε περίόπτωσή
παρεό μβασής, των ίσχυρίσμωόν τόυ παρεμβαίόνόντός καί δεό χεταί (εν όό λω ήό εν μεό ρεί) ήό απόρρίόπτεί τήν
πρόσφυγήό με απόό φασήό τής, ή όπόίό α εκδίόδεταί μεό σα σε απόκλείστίκήό πρόθεσμίό α είόκόσί (20) ήμερωόν
απόό τήν ήμεό ρα εξεό τασής τής πρόσφυγήό ςxxxii.
Σε περίόπτωσή συμπλήρωματίκήό ς αίτίόλόγίόας επίό τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής, αυτήό υπόβαό λλεταί εό ως
καί δεό κα (10) ήμεό ρες πρίν τήν συζήό τήσή τής πρόσφυγήό ς καί κόίνόπόίείόταί αυθήμερόό ν στόν
πρόσφευό γόντα μεό σω τής πλατφόό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ ήό αν αυτόό δεν είόναί εφίκτόό με όπόίόδήό πότε
πρόό σφόρό μεό σό. Υπόμνήό ματα επίό των απόό ψεων καί τής συμπλήρωματίκήό ς αίτίόλόγίό ας τής
Αναθεό τόυσας Αρχήό ς κατατίόθενταί μεό σω τής πλατφόό ρμας τόυ ΕΣΗΔΗΣ εό ως πεό ντε (5) ήμεό ρες πρίν απόό
τή συζήό τήσή τής πρόσφυγήό ςxxxiii.
Η αό σκήσή τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς απότελείό πρόυϋ πόό θεσή γία τήν αό σκήσή των εό νδίκων
βόήθήμαό των τής αίότήσής αναστόλήό ς καί τής αίότήσής ακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν. 4412/2016
καταό των εκτελεστωόν πραό ξεων ήό παραλείόψεων τής αναθεό τόυσας αρχήό ς.
Όπόίός εό χεί εό ννόμό συμφεό ρ όν μπόρείό να ζήτήό σεί τήν αναστόλήό τής εκτεό λεσής τής απόό φασής τής
ΑΕΠΠ καί τήν ακυό ρωσήό τής ενωό πίόν τόυ αρμόδίό όυ δίκαστήρίό όυ xxxiv. Δίκαίό ωμα αό σκήσής των ίό δίων
ενδίό κ ων βόήθήμαό των εό χεί καί ή αναθεό τόυσα αρχήό , αν ή ΑΕΠΠ καό νεί δεκτήό τήν πρόδίκαστίκήό
πρόσφυγήό . Με τα εό νδίκα βόήθήό ματα τής αίό τήσής αναστόλήό ς καί τής αίό τήσής ακυό ρωσής
λόγίό ζόνταί ως συμπρόσβαλλόό μενες με τήν απόό φασή τής ΑΕΠΠ καί όό λες όί συναφείό ς πρός τήν
ανωτεό ρω απόό φασή πραό ξείς ήό παραλείό ψείς τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν εό χόυν εκδόθείό ήό
συντελεστείό αντίστόίό χως εό ως τή συζήό τήσή τής αίό τήσής αναστόλήό ς ήό τήν πρωότή συζήό τήσή τής
αίό τήσής ακυό ρωσής.
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Η αό σκήσή τής αίότήσής αναστόλήό ς δεν εξαρταό ταί απόό τήν πρόήγόυό μενή αό σκήσή τής αίότήσής ακυό ρωσής.
Η αίότήσή αναστόλήό ς κατατίόθεταί στό αρμόό δίό δίκαστήό ρίό μεό σα σε πρόθεσμίό α δεό κα (10) ήμερωόν απόό
τήν κόίνόπόίόήσή ήό τήν πλήό ρή γνωόσή xxxv τής απόό φασής επίό τής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς καί συζήτείό ταί τό αργόό τερό εντόό ς τρίαό ντα (30) ήμερωόν απόό τήν καταό θεσήό τής. Γία τήν αό σκήσή τής αίτήό σεως αναστόλήό ς κατατίόθεταί τό πρόβλεπόό μενό παραό βόλό, συό μφωνα με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό
372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
Η αό σκήσή αίότήσής αναστόλήό ς κωλυό εί τή συό ναψή τής συό μβασής, εκτόό ς εαό ν με τήν πρόσωρίνήό δίαταγήό
ό αρμόό δίός δίκαστήό ς απόφανθείό δίαφόρετίκαό .
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετίκαό με τήν υπόγραφήό τής συό μβασής, ίσχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στήν παρ. 5 αό ρθρόυ 105 καί
135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα εό γγραφα τής συό μβασής με βαό σή τα όπόίό α θα εκτελεσθείό τό εό ργό είό ναί τα αναφερόό μενα
παρακαό τω. Σε περίό π τωσή ασυμφωνίό ας των περίεχόμεό ν ων σε αυταό όό ρων, ή σείραό ίσχυό ός
καθόρίό ζεταί ως κατωτεό ρ ω.
Τό συμφωνήτίκόό .
Η παρόυό σα Δίακήό ρυξή.
Η Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό .
Τό Τίμόλόό γίό Δήμόπραό τήσής
Η Είδίκήό Συγγραφήό Υπόχρεωόσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνίκήό Συγγραφήό Υπόχρεωό σεων (Τ.Σ.Υ) με τίς Τεχνίκεό ς Πρόδίαγραφεό ς καί τα
Παραρτήό ματα τόυς,
7. Η Τεχνίκήό Περίγραφήό (Τ.Π.).
8. Ο Πρόυϋ πόλόγίσμόό ς Δήμόπραό τήσής.
9. Οί εγκεκρίμεό νες μελεό τες τόυ εό ρ γόυ.
10. Τό εγκεκρίμεό ν ό Χρόνόδίαό γραμμα κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εό γγραφα τής συό μβασής συνταό σσόνταί υπόχρεωτίκαό στήν ελλήνίκήό γλωόσσα καί
πρόαίρετίκαό καί σε αό λλες γλωόσσες, συνόλίκαό ήό μερίκαό . Σε περίόπτωσή ασυμφωνίόας μεταξυό των
τμήμαό των των εγγραό φων τής συό μβασής πόυ εό χόυν συνταχθείό σε περίσσσόό τερες γλωόσσες,
επίκρατείό ή ελλήνίκήό εό κδόσή. Τυχόό ν ενσταό σείς υπόβαό λλόνταί στήν ελλήνίκήό γλωόσσα.

6.2.

Οί πρόσφόρεό ς καί τα περίλαμβανόό μενα σε αυτεό ς στόίχείόα, καθωός καί τα απόδείκτίκαό εό γγραφα
συνταό σσόνταί στήν ελλήνίκήό γλωόσσα ήό συνόδευό όνταί απόό επίόσήμή μεταό φρασήό τόυς στήν
ελλήνίκήό γλωόσσα.

6.3.

Στα αλλόδαπαό δήμόό σία εό γγραφα καί δίκαίόλόγήτίκαό εφαρμόό ζεταί ή Συνθήό κή τής Χαό γής τής
5.10.1961, πόυ κυρωόθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188). Είδίκαό τα αλλόδαπαό ίδίωτίκαό εό γγραφα
συνόδευό όνταί απόό μεταό φρασήό τόυς στήν ελλήνίκήό γλωόσσα επίκυρωμεό νή είότε απόό πρόό σωπό
αρμόό δίό καταό τίς δίαταό ξείς τής εθνίκήό ς νόμόθεσίόας είότε απόό πρόό σωπό καταό νόό μό αρμόό δίό τής
χωόρας στήν όπόίόα εό χεί συνταχθείό εό γγραφόxxxvi. Επίόσής, γίόνόνταί υπόχρεωτίκαό απόδεκταό
ευκρίνήό φωτόαντίόγραφα εγγραό φων πόυ εό χόυν εκδόθείό απόό αλλόδαπεό ς αρχεό ς καί εό χόυν
επίκυρωθείό απόό δίκήγόό ρό, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ αό ρθρόυ 11
τόυ ν. 2690/1999 “Κωόδίκας Δίόίκήτίκήό ς Δίαδίκασίόας”, αντίκατασταό θήκε ως αό νω με τό αό ρθρό
1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.
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6.4.

Ενήμερωτίκαό καί τεχνίκαό φυλλαό δία καί αό λλα εό ντυπα-εταίρίκαό ήό μή – με είδίκόό τεχνίκόό
περίεχόό μενό μπόρόυό ν να υπόβαό λλόνταί σε αό λλή γλωόσσα, χωρίός να συνόδευό όνταί απόό
μεταό φρασή στήν ελλήνίκήό

6.5.

Η επίκόίνωνίόα με τήν αναθεό τόυσα αρχήό , καθωός καί μεταξυό αυτήό ς καί τόυ αναδόό χόυ, θα
γίόνόνταί υπόχρεωτίκαό στήν ελλήνίκήό γλωόσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.

Γία τή δήμόπραό τήσή τόυ εό ργόυ, τήν εκτεό λεσή τής συό μβασής καί τήν κατασκευήό τόυ,
εφαρμόό ζόνταί όί δίαταό ξείς των παρακαό τω νόμόθετήμαό των, όό πως ίσχυό όυν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013» xxxvii
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxxviii
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xxxix
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
- Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων
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επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279),
όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
7.2

Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όό πως
τρόπόπόίήό θήκε με τό ν. 3414/2005 (Α' 279), γία τή δίασταυό ρωσή των στόίχείόων τόυ
αναδόό χόυ με τα στόίχείό α τόυ Ε.Σ.Ρ., τό π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κόίνήό απόό φασή
των Υπόυργωόν Αναό πτυξής καί Επίκρατείόας υπ’ αρίθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετίκαό με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, xl, καθωός καί ή απόό φασή τόυ Υφυπόυργόυό Οίκόνόμίόας καί Οίκόνόμίκωόν υπ’
αρίθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

7.3

Οί δίαταό ξείς τόυ ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυό ρωσή Κωόδίκα Φόό ρόυ Πρόστίθεό μενής Αξίόας».

7.4

Οί σε εκτεό λεσή των ανωτεό ρω δίαταό ξεων εκδόθείόσες κανόνίστίκεό ς πραό ξείς xli, καθωός καί
λόίπεό ς δίαταό ξείς πόυ αναφεό ρόνταί ρήταό ήό απόρρεό όυν απόό τα όρίζόό μενα στα συμβατίκαό τευό χή
τής παρόυό σας καθωός καί τό συό νόλό των δίαταό ξεων τόυ ασφαλίστίκόυό , εργατίκόυό ,
περίβαλλόντίκόυό καί φόρόλόγίκόυό δίκαίό όυ καί γενίκόό τερα καό θε δίαό ταξή (Νόό μός, Π.Δ., Υ.Α.) καί
ερμήνευτίκήό εγκυό κλίός πόυ δίεό πεί τήν αναό θεσή καί εκτεό λεσή τόυ εό ργόυ τής παρόυό σας
συό μβασής, εό στω καί αν δεν αναφεό ρόνταί ρήταό .

7.5

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.

Τό εό ργό χρήματόδότείόταί απόό τό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. xlii
Τό εό ργό υπόό κείταί στίς κρατήό σείςxliii πόυ πρόβλεό πόνταί γία τα εό ργα αυταό ,
περίλαμβανόμεό νής τής κραό τήσής υό ψόυς 0,07 % υπεό ρ των λείτόυργίκωόν αναγκωό ν τής
Ενίαίό ας Ανεξαό ρτήτής Αρχήό ς Δήμόσίό ω ν Συμβαό σεων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ 3 ν.
4013/2011xliv, τής κραό τήσής υό ψόυς 0,06 % υπεό ρ των λείτόυργίκωόν αναγκωόν τής Αρχήό ς
Εξεό τασής Πρόδίκαστίκωό ν Πρόσφυγωόν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν.
4412/2016, καθωός καί τής κραό τήσής 6% 0, συό μφωνα με τίς δίαταό ξείς τόυ αό ρθρόυ 53 παρ.
7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016 καί τής υπ' αρίθμ. ΔΝΣγ/όίκ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απόό φασής τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωόν καί Μεταφόρωό ν (Β' 2235).
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8.2.

Τα γενίκαό εό ξ όδα, όό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόό χόυ καί όί επίβαρυό νσείς απόό φόό ρόυς, δασμόυό ς
κ.λ.π. καθόρίό ζόνταί στό αντίό στόίχό αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυό νεί τόν Κυό ρίό τόυ
Έργόυ.

8.3.

Οί πλήρωμεό ς θα γίό ν όνταί συό μφωνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 καί τό αντίό στόίχό
αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήό τόυ εργόλαβίκόυό τίμήό ματός θα γίό νεταί σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεό τόυσα αρχήό xlv μπόρείό, καταό τή δίαδίκασίόα αξίόλόό γήσής των πρόσφόρωόν, να καλεό σεί τόυς
όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής ‘’Επίκόίνωνίόας” τόυ υπόσυστήό ματός να
συμπλήρωόσόυν ήό να δίευκρίνίόσόυν τα εό γγραφα ήό δίκαίόλόγήτίκαό πόυ εό χόυν υπόβαό λεί,
συμπερίλαμβανόμεό νής καί τής όίκόνόμίκήό ς τόυς πρόσφόραό ς, μεό σα σε ευό λόγή πρόθεσμίό α, ή όπόίόα δεν
μπόρείό να είόναί μίκρόό τερή απόό επταό (7) ήμεό ρες απόό τήν ήμερόμήνίόα κόίνόπόίόήσής σε αυτόυό ς τής
σχετίκήό ς πρόό σκλήσής, συό μφωνα με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στίς δίαταό ξείς των αό ρθρων 102 καί 103
τόυ ν. 4412/2016 καί τόυ αό ρθρόυ 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οπόίαδήό πότε δίευκρίόνίσή ήό συμπλήό ρωσή πόυ υπόβαό λλεταί απόό τόυς πρόσφεό ρόντες ήό υπόψήφίόόυς,
χωρίό ς να εό χεί ζήτήθείό απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό xlvi, δεν λαμβαό νεταί υπόό ψή.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Γία τήν παρόυό σα δίαδίκασίόα εό χεί εκδόθείό ή απόό φασή με αρ.πρωτ. 632/2019 γία τήν αναό λήψή
υπόχρεό ωσής/εό γκρίσή δεό σμευσής πίόστωσής γία τό όίκόνόμίκόό εό τός 2019 καί με αρ. 1 καταχωόρήσή
στό βίβλίό ό εγκρίόσεων καί εντόλωόν πλήρωμήό ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρωόνεταί καί ό αρίθμόό ς τής απόό φασής
εό γκρίσής τής πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περίό πτωσή πόυ ή δαπαό νή εκτείόνεταί σε περίσσόό τερα τόυ ενόό ς
όίκόνόμίκαό εό τή, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ). xlvii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τίότλός τόυ εό ργόυ είόναί:
«Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο Αγ. Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δήμόπραό τήσής τόυ εό ργόυ ανεό ρχεταί σε xlviii 152.016,13 Ευρωό καί
αναλυό εταί σε:
Δαπαό νή Εργασίωόν: 111.910,00 €
Γενίκαό εό ξόδα καί Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 20.143,80 €
Απρόό βλεπταxlix (πόσόστόυό 15% επίό τής δαπαό νής εργασίωόν καί τόυ κόνδυλίόόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) :
19.808,07 € πόυ αναλωόνόνταί συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν.
4412/2016.
Απόλόγίστίκεό ς εργασίόες: 154,26 €
............................................................. l
Στό ανωτεό ρω πόσόό πρόβλεό πεταί αναθεωόρήσή στίς τίμεό ς πόσόυό 0,00 € συό μφωνα με τό
αό ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν πρόβλεό πεταί Ρήό τρα πρόό σθετής καταβόλήό ς (πρίμ), συό μφωνα με τό αό ρθρό 149 τόυ ν.
4412/2016.
Η παρόυό σα συό μβασή δεν υπόδίαίρείόταί σε τμήό ματα καί ανατίόθεταί ως ενίαίόό συό νόλό γία
τόυς ακόό λόυθόυς λόό γόυς: αρτίόό τήτα καί πλήρόό τήτα κατασκευήό ς, χρόό νός υλόπόίόήσής
εό ργόυ. li
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Αθλητικό κέντρο Αγ. Νικολάου Δήμου Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας».

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Συγκεκρίμεό να πρόβλεό πεταί να γίόνόυν τα εξήό ς :

- Καθαρισμός του αγωνιστικού χώρου και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε
οποιαδήποτε απόσταση.
- Προμήθεια , μεταφορά και κατασκευή από οποιαδήποτε απόσταση άμμου λατομείου
Β τριβής.
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα ύψους 50 χιλ.με σύστημα
απορρόφησης κραδασμών.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου και πάγκων αναπληρωματικών.
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Επισημαίνεται όό τί, τό φυσίκόό καί όίκόνόμίκόό αντίκείόμενό των δήμόπρατόυό μενων εό ργων δεν πρεό πεί
να μεταβαό λλεταί όυσίωδωός καταό τή δίαό ρκεία εκτεό λεσής τής συό μβασής, καταό τα όρίζόό μενα στήν παρ.
4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τήτα μεταβόλήό ς υφίόσταταί, μόό νό υπόό τίς πρόυϋ πόθεό σείς των
αό ρθρων 132lii καί 156 ν. 4412/2016.
Επίτρεό πεταί ή χρήό σή των «επίό εό λασσόν» δαπανωόν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς καί περίόρίσμόυό ς:


Δεν τρόπόπόίείόταί τό «βασίκόό σχεό δίό» τής πρόκήό ρυξής, όυό τε όί πρόδίαγραφεό ς τόυ εό ργόυ, όό πως
περίγραό φόνταί στα συμβατίκαό τευό χή, όυό τε καταργείόταί όμαό δα εργασίωόν τής αρχίκήό ς συό μβασής.



Δεν θίόγεταί ή πλήρόό τήτα, πόίόό τήτα καί λείτόυργίκόό τήτα τόυ εό ργόυ.



Δεν χρήσίμόπόίείόταί γία τήν πλήρωμήό νεό ων εργασίωόν πόυ δεν υπήό ρχαν στήν αρχίκήό συό μβασή.



Δεν υπερβαίόνεί ή δαπαό νή αυτήό , καταό τόν τελίκόό εγκεκρίμεό νό Ανακεφαλαίωτίκόό Πίόνακα Εργασίωόν
τόυ εό ργόυ, πόσόστόό είόκόσί τόίς εκατόό (20%) τής συμβατίκήό ς δαπαό νής όμαό δας εργασίωόν τόυ
εό ργόυ όυό τε, αθρόίστίκαό , πόσόστόό δεό κα τόίς εκατόό (10%) τής δαπαό νής τής αρχίκήό ς αξίόας
συό μβασής χωρίός Φ.Π.Α., αναθεωόρήσή τίμωόν καί απρόό βλεπτες δαπαό νες. Στήν αθρόίστίκήό αυτήό
ανακεφαλαίόωσή λαμβαό νόνταί υπόό ψή μόό νό όί μεταφόρεό ς δαπαό νής απόό μίόα όμαό δα εργασίωόν σε
αό λλή.
Τα πόσαό πόυ εξόίκόνόμόυό νταί, εφόό σόν υπερβαίόνόυν τα ανωτεό ρω όό ρία (20% ήό καί 10%),
μείωόνόυν ίσόό πόσα τή δαπαό νή τής αξίόας συό μβασής χωρίός Φ.Π.Α., αναθεωρήό σείς καί απρόό βλεπτες
δαπαό νες. Γία τή χρήό σή των «επίό εό λασσόν δαπανωόν» απαίτείόταί σε καό θε περίόπτωσή ή συό μφωνή
γνωόμή τόυ Τεχνίκόυό Συμβόυλίόόυ, υό στερα απόό είσήό γήσή τόυ φόρεό α υλόπόίόήσής.
Ο πρόυϋ πόλόγίσμόό ς των εό ργων στα όπόίόα εφαρμόό ζεταί ή παραό γραφός αυτήό αναλυό εταί σε
Οόμαό δες εργασίωόν, όί όπόίόες συντίόθενταί απόό εργασίόες πόυ υπαό γόνταί σε ενίαίόα υπόσυό νόλα τόυ
τεχνίκόυό αντίκείμεό νόυ των εό ργων, εό χόυν παρόό μόίό τρόό πό κατασκευήό ς καί επίδεό χόνταί τό ίόδίό
πόσόστόό εό κπτωσής στίς τίμεό ς μόναό δας τόυς. Με απόό φασή τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωόν καί
Μεταφόρωόν, ή όπόίόα μεταό τήν εό κδόσήό τής θα εό χεί εφαρμόγήό σε όό λα τα ως αό νω εό ργα,
πρόσδίόρίόζόνταί όί όμαό δες εργασίωόν αναό κατήγόρίόα εό ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλίκήό πρόθεσμίό α εκτεό λ εσής τόυ εό ργόυ, όρίό ζεταί σε δώδεκα (12) μήνες απόό τήν ήμεό ρα
υπόγραφήό ς τής συό μβασήςliii .
Οί απόκλείστίκεό ς καί ενδείκτίκεό ς τμήματίκεό ς πρόθεσμίό ες τόυ εό ργόυ αναφεό ρ όνταί στήν Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επίλόγήό τόυ Αναδόό χόυ, θα γίό νεί συό μφωνα με τήν «ανόίκτήό δίαδίκασίό α» τόυ αό ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 καί υπόό τίς πρόυϋ πόθεό σείς τόυ νόό μόυ αυτόυό .

13.2

Η όίκόνόμίκήό πρόσφόραό των δίαγωνίζόμεό ν ων, θα συνταχθείό καί υπόβλήθείό συό μφωνα
με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016 .

13.3

Καό θε πρόσφεό ρων μπόρείό να υπόβαό λεί μόό νό μίό α πρόσφόραό .

13.4

Δεν επίτρεό πεταί ή υπόβόλήό εναλλακτίκωόν πρόσφόρωόν. lv

13.5

Δε γίό ν όνταί δεκτεό ς πρόσφόρεό ς γία μεό ρός τόυ αντίκείμεό ν όυ τής συό μβασής.

liv
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κρίτήό ρίό γία τήν αναό θεσή τής συό μβασής είό ν αί ή πλεό όν συμφεό ρ όυσα απόό όίκόνόμίκήό αό πόψή
πρόσφόραό μόό νό βαό σεί τίμήό ς (χαμήλόό τερή τίμήό ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Γία τήν συμμετόχήό στόν δίαγωνίσμόό απαίτείό ταί ή καταό θεσή απόό τόυς συμμετεό χόντες
όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς, καταό τόυς όό ρόυς τής παρ. 1 α) τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτίκήό ς επίστόλήό ς συμμετόχήό ς, πόυ ανεό ρχεταί στό πόσόό των 3.040 ευρώ. lvi
Στήν περίό πτωσή εό ν ωσής όίκόνόμίκωό ν φόρεό ων, ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς περίλαμβαό νεί
καί τόν όό ρό όό τί ή εγγυό ήσή καλυό πτεί τίς υπόχρεωόσείς όό λων των όίκόνόμίκωόν φόρεό ων
πόυ συμμετεό χόυν στήν εό ν ωσή.

15.2

Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς συμμετόχήό ς περίλαμβαό νόυν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 72 παρ. 4
τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χίστόν τα ακόό λόυθα στόίχείό α :
α) τήν ήμερόμήνίό α εό κδόσής,
β) τόν εκδόό τή,
γ) τόν κυό ρίό τόυ εό ργόυ ήό τό φόρεό α κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ: Δήμος Καρδίτσας πρός
τόν όπόίό ό απευθυό νόνταί,
δ) τόν αρίθμόό τής εγγυό ήσής,
ε) τό πόσόό πόυ καλυό πτεί ή εγγυό ήσή,
στ) τήν πλήό ρή επωνυμίό α, τόν Α.Φ.Μ. καί τή δίευό θυνσή τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α υπεό ρ
τόυ όπόίό όυ εκδίό δεταί ή εγγυό ήσή (στήν περίό πτωσή εό ν ωσής αναγραό φόνταί όό λα τα
παραπαό νω γία καό θε μεό λός τής εό ν ωσής),
ζ) τόυς όό ρόυς όό τί: αα) ή εγγυό ήσή παρεό χεταί ανεό κκλήτα καί ανεπίφυό λακτα, ό δε
εκδόό τής παραίτείό τ αί τόυ δίκαίωό ματός τής δίαίρεό σεως καί τής δίζήό σεως, καί ββ) όό τί σε
περίό πτωσή καταό πτωσής αυτήό ς, τό πόσόό τής καταό πτωσής υπόό κείταί στό εκαό στότε
ίσχυό όν τεό λός χαρτόσήό μόυ,
ή) τα στόίχείό α τής δίακήό ρυξής (αρίθμόό ς, εό τός, τίό τλός εό ρ γόυ ) καί τήν καταλήκτίκήό
ήμερόμήνίό α υπόβόλήό ς πρόσφόρωό ν,
θ) τήν ήμερόμήνίό α λήό ξής ήό τόν χρόό νό ίσχυό ός τής εγγυό ήσής,
ί) τήν αναό λήψή υπόχρεό ωσής απόό τόν εκδόό τή τής εγγυό ήσής να καταβαό λεί τό πόσόό τής
εγγυό ήσής όλίκαό ήό μερίκαό εντόό ς πεό ντε (5) ήμερωόν μεταό απόό απλήό εό γγραφή είδόπόίό ή σή
εκείό ν όυ πρός τόν όπόίό ό απευθυό νεταί.
(Στό σήμείό ό αυτόό γίό νεταί παραπόμπήό στα σχετίκαό υπόδείό γματα, εφόό σόν υπαό ρχόυν).

15.3

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς πρεό πεί να ίσχυό εί τόυλαό χίστόν γία τρίαό ντα (30) ήμεό ρες μεταό τή
λήό ξή τόυ χρόό νόυ ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 19 τής παρόυό σας, ήό τόί μεό χρί
26/4/2020, αό λλως ή πρόσφόραό απόρρίό π τεταί. Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρείό , πρίν τή
λήό ξή τής πρόσφόραό ς, να ζήταό απόό τόν πρόσφεό ρ όντα να παρατείό νεί, πρίν τή λήό ξή τόυς,
τή δίαό ρκεία ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς καί τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς.

15.4

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς καταπίό πτεί, υπεό ρ τόυ κυρίό όυ τόυ εό ρ γόυ, μεταό απόό γνωόμή τόυ
Τεχνίκόυό Συμβόυλίό όυ αν ό πρόσφεό ρ ων απόσυό ρεί τήν πρόσφόραό τόυ καταό τή δίαό ρκεία
ίσχυό ός αυτήό ς καί στίς περίπτωόσείς τόυ αό ρθρόυ 4.2 τής παρόυό σας.
Η εό νστασή τόυ αναδόό χόυ καταό τής απόφαό σεως δεν αναστεό λ λεί τήν είό σπραξή τόυ
πόσόυό τής εγγυήό σεως.

15.5

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επίστρεό φεταί στόν αναό δόχό με τήν πρόσκόό μίσή τής εγγυό ήσής
καλήό ς εκτεό λεσής.
Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επίστρεό φεταί στόυς λόίπόυό ς πρόσφεό ρ όντες, συό μφωνα με τα
είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 lvii.
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lviii
16.1

ΔΕΝ lix πρόβλεό πεταί ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς στόν Αναό δόχό …………………. lx

16.2

ΔΕΝ πρόβλεό πεταί ή πλήρωμήό πρίμ στήν παρόυό σα συό μβασή ……………………

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Γία τήν υπόγραφήό τής συό μβασής απαίτείό ταί ή παρόχήό εγγυό ήσής καλήό ς εκτεό λεσής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 1 β) τόυ ν.4412/2016, τό υό ψός τής όπόίό ας καθόρίό ζεταί σε πόσόστόό 5% επίό
τής αξίό ας τής συό μβασής, χωρίό ς Φ.Π.Α. καί κατατίό θεταί πρίν ήό καταό τήν υπόγραφήό τής συό μβασής.
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λεσής καταπίό πτεί στήν περίό πτωσή παραό βασής των όό ρων τής συό μβασής,
όό πως αυτήό είδίκόό τερα όρίό ζεί.
Σε περίό π τωσή τρόπόπόίό ήσής τής συό μβασής καταό τό αό ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόίό α
συνεπαό γεταί αυό ξήσή τής συμβατίκήό ς αξίό ας, ό αναό δόχός είό ν αί υπόχρεωμεό ν ός να καταθεό σεί πρίν
τήν τρόπόπόίό ήσή, συμπλήρωματίκήό εγγυό ήσή τό υό ψός τής όπόίό ας ανεό ρχεταί σε πόσόστόό 5% επίό
τόυ πόσόυό τής αυό ξήσής χωρίό ς ΦΠΑ.
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λ εσής τής συό μβασής καλυό πτεί συνόλίκαό καί χωρίό ς δίακρίό σείς τήν
εφαρμόγήό όό λων των όό ρων τής συό μβασής καί καό θε απαίό τήσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ήό τόυ
κυρίό όυ τόυ εό ρ γόυ εό ν αντί τόυ αναδόό χόυ.
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λεσής καταπίό πτεί υπεό ρ τόυ κυρίό όυ τόυ εό ργόυ, με αίτίόλόγήμεό νή απόό φασή
τόυ Πρόίϋ σταμεό ν όυ τής Δίευθυό νόυσας Υπήρεσίό ας, ίδίό ως μεταό τήν όρίστίκόπόίό ήσή τής εό κπτωσής
τόυ αναδόό χόυ. Η εό νστασή τόυ αναδόό χόυ καταό τής απόφαό σεως δεν αναστεό λ λεί τήν είό σπραξή τόυ
πόσόυό τής εγγυήό σεως.
Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς καλήό ς εκτεό λεσής περίλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χίστόν τα αναφερόό μενα στήν
παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας καί επίπρόό σθετα, τόν αρίθμόό καί τόν τίό τλό τής σχετίκήό ς
συό μβασής .

17.2 Εγγυό ήσή καλήό ς λείτόυργίό ας
.......................................... lxi

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς των αό ρθρων 15, 16 καί 17 εκδίόδόνταί απόό πίστωτίκαό ήό
χρήματόδότίκαό ίδρυό ματα ήό ασφαλίστίκεό ς επίχείρήό σείς καταό τήν εό ννόία των περίπτωόσεων β΄ καί γ΄
τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λείτόυργόυό ν νόό μίμα στα κραό τή- μεό λή τής
Ενωσής ήό τόυ Ευρωπαίϋκόυό Οίκόνόμίκόυό Χωόρόυ ήό στα κραό τή-μεό ρή τής ΣΔΣ καί εό χόυν, συό μφωνα με τίς
ίσχυό όυσες δίαταό ξείς, τό δίκαίόωμα αυτόό . Μπόρόυό ν, επίόσής, να εκδίόδόνταί απόό τό Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ήό να παρεό χόνταί με γραμμαό τίό τόυ Ταμείόόυ Παρακαταθήκωόν καί Δανείόων, με παρακαταό θεσή σε αυτόό
τόυ αντίόστόίχόυ χρήματίκόυό πόσόυό . lxii
Αν συσταθείό παρακαταθήό κή με γραμμαό τίό παρακαταό θεσής χρεόγραό φων στό Ταμείόό
Παρακαταθήκωόν καί Δανείόων, τα τόκόμερίόδία ήό μερίόσματα πόυ λήό γόυν καταό τή δίαό ρκεία τής
εγγυό ήσής επίστρεό φόνταί μεταό τή λήό ξή τόυς στόν υπεό ρ όυ ή εγγυό ήσή όίκόνόμίκόό φόρεό α.
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17.Α.2 Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς εκδίό δόνταί κατ’ επίλόγήό τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α/ αναδόό χόυ απόό
εό ν αν ήό περίσσόό τερόυς εκδόό τες τής παραπαό νω παραγραό φόυ, ανεξαρτήό τως τόυ υό ψόυς των.
Εαό ν ή εγγυό ήσή εκδόθείό απόό αλλόδαπόό πίστωτίκόό ίόδρυμα μπόρείό να συνταχθείό σε μίόα απόό τίς επίόσήμες
γλωόσσες τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής, αλλαό θα συνόδευό εταί απαραίότήτα απόό μεταό φρασή στήν ελλήνίκήό
γλωόσσα, συό μφωνα καί με τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 6.3. τής παρόυό σας.
Η αναθεό τόυσα αρχήό επίκόίνωνείό με τόυς φόρείός πόυ φεό ρόνταί να εό χόυν εκδωόσεί τίς εγγυήτίκεό ς
επίστόλεό ς, πρόκείμεό νόυ να δίαπίστωόσεί τήν εγκυρόό τήταό τόυς lxiii.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των πρόσφόρωόνlxiv όρίόζεταί ή
26/09/2019, ήμεό ρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
02/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. lxv
Αν, γία λόό γόυς ανωτεό ρας βίόας ήό γία τεχνίκόυό ς λόό γόυς δεν δίενεργήθείό ή απόσφραό γίσή καταό τήν
όρίσθείόσα ήμεό ρα ήό αν μεό χρί τή μεό ρα αυτήό δεν εό χεί υπόβλήθείό καμίόα πρόσφόραό , ή απόσφραό γίσή καί ή
καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα αντίόστόίχα μετατίόθενταί σε όπόίαδήό πότε αό λλή ήμεό ρα, με απόό φασή τής
αναθεό τόυσας αρχήό ς. Η απόό φασή αυτήό κόίνόπόίείόταί
στόυς πρόσφεό ρόντες, μεό σω τής
λείτόυργίκόό τήτας “Επίκόίνωνίό α”, πεό ντε (5) τόυλαό χίστόν εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν τή νεό α ήμερόμήνίό α,
καί αναρταό ταί στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ίστόσελίόδα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν δίαθεό τεί, καθωός καί
στόν είδίκόό , δήμόό σία πρόσβαό σίμό, χωό ρό “ήλεκτρόνίκόίό δίαγωνίσμόίό ” τής πυό λής
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν καί στή νεό α αυτήό ήμερόμήνίόα δεν καταστείό δυνατήό ή
απόσφραό γίσή των πρόσφόρωόν ήό δεν υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεό ς, μπόρείό να όρίσθείό καί νεό α ήμερόμήνίό α,
εφαρμόζόμεό νων καταό τα λόίπαό των δίαταό ξεων των δυό ό πρόήγόυό μενων εδαφίόων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καό θε υπόβαλλόό μενή πρόσφόραό δεσμευό εί τόν συμμετεό χόντα στόν δίαγωνίσμόό καταό τή δίαό ταξή τόυ
αό ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, γία δίαό στήμα έξι (6) μηνώνlxvi, απόό τήν ήμερόμήνίόα λήό ξής τής
πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν.
Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρείό , πρίν τή λήό ξή τόυ χρόό νόυ ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς, να ζήταό απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες να παρατείό ν όυν τή δίαό ρκεία ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυς καί τής εγγυό ήσής
συμμετόχήό ς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η πρόκήό ρυξή συό μβασής lxvii καί ή παρόυό σα Δίακήό ρυξή δήμόσίευό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).
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2. Η Δίακήό ρυξή αναρταό ταί καί στήν ίστόσελίό δα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς
www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Έργων,
συό μφωνα με τό αό ρθρό 2 τής παρόυό σας.
3. Περίό λήψή τής παρόυό σας Δίακήό ρυξής δήμόσίευό εταί στόν Ελλήνίκόό Τυό πό lxviii , συό μφωνα με τό
αό ρθρό 66 ν. 4412/2016 καί αναρταό ταί στό πρόό γραμμα “Δίαυό γεία” diavgeia.gov.gr.,
Τα εό ξόδα των εκ τής κείόμενής νόμόθεσίόας απαραίότήτων δήμόσίευό σεων τής πρόκήό ρυξής τής
δήμόπρασίόας στήν όπόίόα αναδείόχθήκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ίόδίό καί είσπραό ττόνταί με τόν πρωότό
λόγαρίασμόό πλήρωμήό ς τόυ εό ργόυ. Τα εό ξόδα δήμόσίευό σεων των τυχόό ν πρόήγόυό μενων δίαγωνίσμωόν
γία τήν αναό θεσή τόυ ίόδίόυ εό ργόυ, καθωός καί τα εό ξόδα των μή απαραίότήτων εκ τόυ νόό μόυ
δήμόσίευό σεων βαρυό νόυν τήν αναθεό τόυσα αρχήό καί καταβαό λλόνταί απόό τίς πίστωόσείς τόυ εό ργόυ.

Άρθρό 20A: Δίαβόυό λευσή επίό των δήμόσίευμεό νων εγγραό φων τής συό μβασής lxix
………………………………………………..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συό μβασή ανατίόθεταί βαό σεί τόυ κρίτήρίόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 τής παρόυό σας, σε πρόσφεό ρόντα ό όπόίόός
δεν απόκλείόεταί απόό τή συμμετόχήό βαό σεί τής παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας καί πλήρόίό τα
κρίτήό ρία επίλόγήό ς των παρ. Β, Γ, Δ καί Ε τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δίκαίόωμα συμμετόχήό ς εό χόυν φυσίκαό ήό νόμίκαό πρόό σωπα, ήό ενωόσείς αυτωόν lxx πόυ
δραστήρίόπόίόυό νταί σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά lxxiκαί πόυ είόναί εγκατεστήμεό να σε:
α) σε κραό τός-μεό λός τής Ένωσής,
β) σε κραό τός-μεό λός τόυ Ευρωπαίϋκόυό Οίκόνόμίκόυό Χωόρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίότες χωόρες πόυ εό χόυν υπόγραό ψεί καί κυρωόσεί τή ΣΔΣ, στό βαθμόό πόυ ή υπόό αναό θεσή δήμόό σία
συό μβασή καλυό πτεταί απόό τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκεό ς σήμείωόσείς τόυ σχετίκόυό με
τήν
Ένωσή
Πρόσαρτήό ματός
I
τής
ως
αό νω
Συμφωνίόας,
καθωός
καί
δ) σε τρίότες χωόρες πόυ δεν εμπίόπτόυν στήν περίόπτωσή γ΄ τής παρόυό σας παραγραό φόυ καί εό χόυν
συναό ψεί δίμερείό ς ήό πόλυμερείό ς συμφωνίόες με τήν Ένωσή σε θεό ματα δίαδίκασίωόν αναό θεσής δήμόσίόων
συμβαό σεων.
21.2 Οίκόνόμίκόό ς φόρεό ας συμμετεό χεί είότε μεμόνωμεό να είότε ως μεό λός εό νωσής. lxxii,
21.3 Οί ενωόσείς όίκόνόμίκωόν φόρεό ων συμμετεό χόυν υπόό τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 καί 4 τόυ αό ρθρόυ 19
καί των παρ. 1 (ε) καί 3 (β)τόυ αό ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαίτείόταί απόό τίς εν λόό γω ενωόσείς να περίβλήθόυό ν συγκεκρίμεό νή νόμίκήό μόρφήό γία τήν υπόβόλήό
πρόσφόραό ς. Σε περίόπτωσή πόυ ή εό νωσή αναδείχθείό αναό δόχός ή νόμίκήό τής μόρφήό πρεό πεί να είόναί
τεό τόία πόυ να εξασφαλίόζεταί ή υό παρξή ενόό ς καί μόναδίκόυό φόρόλόγίκόυό μήτρωόόυ γία τήν εό νωσή (πχ
κόίνόπραξίόα).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οί μεμόνωμεό νόί πρόσφεό ρόντες πρεό πεί να ίκανόπόίόυό ν όό λα τα κρίτήό ρία πόίότίκήό ς επίλόγήό ς.
Στήν περίόπτωσή εό νωσής όίκόνόμίκωόν φόρεό ων, ίσχυό όυν τα εξήό ς :
- αναφόρίκαό με τίς απαίτήό σείς τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας, αυτεό ς θα πρεό πεί να ίκανόπόίόυό νταί
απόό καό θε μεό λός τής εό νωσής
- αναφόρίκαό με τίς απαίτήό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Β τής παρόυό σας, καό θε μεό λός τής εό νωσής θα πρεό πεί να
είόναί εγγεγραμμεό νό στό σχετίκόό επαγγελματίκόό μήτρωόό, συό μφωνα με τα είδίκόό τερα στό ως αό νω
αό ρθρό, τόυλαό χίστόν σε μία απόό τίς κατήγόρίόες πόυ αφόραό στό υπόό αναό θεσή εό ργό. Περαίτεό ρω,
αθρόίστίκαό πρεό πεί να καλυό πτόνταί όό λες όί κατήγόρίόες τόυ εό ργόυ.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καό θε πρόσφεό ρων αποκλείεται απόό τή συμμετόχήό σε δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής, εφόό σόν
συντρεό χεί στό πρόό σωπόό τόυ (αν πρόό κείταί γία μεμόνωμεό νό φυσίκόό ήό νόμίκόό πρόό σωπό) ήό σε εό να απόό
τα μεό λή τόυ (αν πρόό κείταί περίό εό νωσής όίκόνόμίκωόν φόρεό ων) εό νας απόό τόυς λόό γόυς των παρακαό τω
περίπτωόσεων:
22.A.1. Όταν υπαό ρχεί είς βαό ρός τόυ αμεταό κλήτήlxxiii καταδίκαστίκήό απόό φασή γία εό ναν απόό τόυς
ακόό λόυθόυς λόό γόυς:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτήό όρίόζεταί στό αό ρθρό 2 τής απόό φασής-πλαίόσίό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ τής 24ής Οκτωβρίόόυ 2008, γία τήν καταπόλεό μήσή τόυ όργανωμεό νόυ
21

19PROC005519127 2019-09-05
εγκλήό ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όό πως όρίόζεταί στό αό ρθρό 3 τής συό μβασής περίό τής καταπόλεό μήσής τής δίαφθόραό ς
στήν όπόίόα ενεό χόνταί υπαό λλήλόί των Ευρωπαίϋκωόν Κόίνότήό των ήό των κρατωόν-μελωόν τής Ένωσής (ΕΕ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) καί στήν παραό γραφό 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τής απόό φασής-πλαίόσίό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ τής 22ας Ιόυλίόόυ 2003, γία τήν καταπόλεό μήσή τής δωρόδόκίό ας στόν
ίδίωτίκόό τόμεό α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωός καί όό πως όρίόζεταί στήν κείόμενή νόμόθεσίό α ήό
στό εθνίκόό δίόκαίό τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α,
γ) απάτη, καταό τήν εό ννόία τόυ αό ρθρόυ 1 τής συό μβασής σχετίκαό με τήν πρόστασίόα των όίκόνόμίκωόν
συμφερόό ντων των Ευρωπαίϋ κωόν Κόίνότήό των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή όπόίόα κυρωόθήκε με
τό ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατίκεό ς δραστήρίόό τήτες, όό πως
όρίόζόνταί, αντίστόίόχως, στα αό ρθρα 1 καί 3 τής απόό φασής-πλαίόσίό 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ τής
13ής Ιόυνίόόυ 2002, γία τήν καταπόλεό μήσή τής τρόμόκρατίόας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήό ήθίκήό
αυτόυργίόα ήό συνεό ργεία ήό απόό πείρα δίαό πραξής εγκλήό ματός, όό πως όρίόζόνταί στό αό ρθρό 4 αυτήό ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήό χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατίόας,
όό πως αυτεό ς όρίόζόνταί στό αό ρθρό 1 τής Οδήγίόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαίϋκόυό Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ
Συμβόυλίόόυ τής 26ής Οκτωβρίόόυ 2005, σχετίκαό με τήν πρόό λήψή τής χρήσίμόπόίόήσής τόυ
χρήματόπίστωτίκόυό συστήό ματός γία τή νόμίμόπόίόήσή εσόό δων απόό παραό νόμες δραστήρίόό τήτες καί τή
χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατίόας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή όπόίόα ενσωματωόθήκε στήν
εθνίκήό νόμόθεσίόα με τό ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όρίόζόνταί στό αό ρθρό 2 τής
Οδήγίόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαίϋ κόυό Κόίνόβόυλίόόυ καί τόυ Συμβόυλίόόυ τής 5ής Απρίλίόόυ 2011, γία
τήν πρόό λήψή καί τήν καταπόλεό μήσή τής εμπόρίόας ανθρωόπων καί γία τήν πρόστασίόα των θυμαό των
τής, καθωός καί γία τήν αντίκαταό στασή τής απόό φασής-πλαίόσίό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλίόόυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή όπόίόα ενσωματωόθήκε στήν εθνίκήό νόμόθεσίό α με τό ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας απόκλείόεταί επίόσής όό ταν τό πρόό σωπό είς βαό ρός τόυ όπόίό όυ εκδόό θήκε αμεταό κλήτή καταδίκαστίκήό απόό φασή είόναί μεό λός τόυ δίόίκήτίκόυό , δίευθυντίκόυό ήό επόπτίκόυό όργαό νόυ
τόυ εν λόό γω όίκόνόμίκόυό φόρεό α ήό εό χεί εξόυσίόα εκπρόσωόπήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό ελεό γχόυ σε αυτόό .
Στίς περίπτωόσείς εταίρείωόν περίόρίσμεό νής ευθυό νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπίκωόν εταίρείωόν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) καί
Ιδίωτίκωόν Κεφαλαίόυχίκωόν Εταίρείωόν ( Ι.Κ.Ε ), ή υπόχρεό ωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφίόόυ, αφόραό
τόυς δίαχείρίστεό ς.
Στίς περίπτωόσείς ανωνυό μων εταίρείωόν (Α.Ε.), ή υπόχρεό ωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφίό όυ αφόραό τόν
Δίευθυό νόντα Συό μβόυλό, καθωός καί όό λα τα μεό λή τόυ Δίόίκήτίκόυό Συμβόυλίόόυ.
Στίς περίπτωόσείς των συνεταίρίσμωόν, ή εν λόό γω υπόχρεό ωσή αφόραό τα μεό λή τόυ Δίόίκήτίκόυό Συμβόυλίόόυlxxiv.
22.A.2 Όταν ό πρόσφεό ρων εό χεί αθετήό σεί τίς υπόχρεωόσείς τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων ήό
είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής καί αυτόό εό χεί δίαπίστωθείό απόό δίκαστίκήό ήό δίόίκήτίκήό απόό φασή με
τελεσίόδίκή καί δεσμευτίκήό ίσχυό , συό μφωνα με δίαταό ξείς τής χωόρας όό πόυ είόναί εγκατεστήμεό νός ήό τήν
εθνίκήό νόμόθεσίόα ήό /καί ή αναθεό τόυσα αρχήό μπόρείό να απόδείόξεί με τα καταό λλήλα μεό σα όό τί ό
πρόσφεό ρων εό χεί αθετήό σεί τίς υπόχρεωόσείς τόυ όό σόν αφόραό τήν καταβόλήό φόό ρων ήό είσφόρωόν
κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής.
Αν ό πρόσφεό ρων είόναί Έλλήνας πόλίότής ήό εό χεί τήν εγκαταό στασήό τόυ στήν Ελλαό δα, όί υπόχρεωόσείς
τόυ πόυ αφόρόυό ν τίς είσφόρεό ς κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής καλυό πτόυν, τόό σό τήν κυό ρία, όό σό καί τήν
επίκόυρίκήό ασφαό λίσή.
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Δεν απόκλείόεταί ό πρόσφεό ρων, όό ταν εό χεί εκπλήρωόσεί τίς υπόχρεωόσείς τόυ, είότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ήό τίς είσφόρεό ς κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής πόυ όφείό λεί, συμπερίλαμβανόμεό νων, καταό περίόπτωσή,
των δεδόυλευμεό νων τόό κων ήό των πρόστίόμων, είότε υπαγόό μενός σε δεσμευτίκόό δίακανόνίσμόό γία τήν
καταβόλήό τόυς.
22.Α.2α Η αναθεό τόυσα αρχήό γνωρίόζεί ήό μπόρείό να απόδείόξεί με τα καταό λλήλα μεό σα όό τί εό χόυν
επίβλήθείό σε βαό ρός τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, μεό σα σε χρόνίκόό δίαό στήμα δυό ό (2) ετωόν πρίν απόό τήν
ήμερόμήνίόα λήό ξής τής πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς:
αα) τρείς (3) πραό ξείς επίβόλήό ς πρόστίόμόυ απόό τα αρμόό δία ελεγκτίκαό όό ργανα τόυ Σωόματός
Επίθεωόρήσής Εργασίόας γία παραβαό σείς τής εργατίκήό ς νόμόθεσίόας πόυ χαρακτήρίόζόνταί, συό μφωνα με
τήν υπόυργίκήό απόό φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όό πως εκαό στότε ίσχυό εί, ως «υψήλήό ς» ήό «πόλυό
υψήλήό ς» σόβαρόό τήτας, όί όπόίόες πρόκυό πτόυν αθρόίστίκαό απόό τρείς (3) δίενεργήθεό ντες ελεό γχόυς, ήό
ββ) δυό ό (2) πραό ξείς επίβόλήό ς πρόστίόμόυ απόό τα αρμόό δία ελεγκτίκαό όό ργανα τόυ Σωόματός
Επίθεωόρήσής Εργασίόας γία παραβαό σείς τής εργατίκήό ς νόμόθεσίόας πόυ αφόρόυό ν τήν αδήό λωτή
εργασίόα, όί όπόίόες πρόκυό πτόυν αθρόίστίκαό απόό δυό ό (2) δίενεργήθεό ντες ελεό γχόυς.
Οί υπόό αα΄ καί ββ΄ κυρωόσείς πρεό πεί να εό χόυν απόκτήό σεί τελεσίόδίκή καί δεσμευτίκήό ίσχυό lxxv.

22.A.3 α) Κατ’εξαίόρεσή, γία τόυς πίό καό τω επίτακτίκόυό ς λόό γόυς δήμόό σίόυ συμφεό ρόντός ............
lxxvi
( όό πως δήμόό σίας υγείόας ήό πρόστασίόας τόυ περίβαό λλόντός, όί όπόίόόί συμπλήρωόνόνταί απόό τήν ανα θεό τόυσα αρχήό ) δεν εφαρμόό ζόνταί όί παραό γραφόί 22.A.1,καί 22.A.2.
β) Κατ’εξαίόρεσή, όό ταν ό απόκλείσμόό ς είόναί σαφωός δυσαναό λόγός, ίδίόως όό ταν μόό νό μίκραό πόσαό των
φόό ρων ήό των είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής δεν εό χόυν καταβλήθείό ήό όό ταν ό πρόσφεό ρων ενήμερωόθήκε σχετίκαό με τό ακρίβεό ς πόσόό πόυ όφείό λεταί λόό γω αθεό τήσής των υπόχρεωόσεωόν τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων ήό είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής σε χρόό νό καταό τόν όπόίό ό δεν είόχε τή δυνατόό τήτα να λαό βεί μεό τρα, συό μφωνα με τό τελευταίόό εδαό φίό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πρίν απόό τήν εκπνόήό τής πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 18 τής
παρόυό σας, δεν εφαρμόό ζεταί lxxviiή παραό γραφός 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :lxxviii
(α) εό χεί αθετήό σεί τίς υπόχρεωόσείς πόυ πρόβλεό πόνταί στήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
(β) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας τελείό υπόό πτωόχευσή ήό εό χεί υπαχθείό σε δίαδίκασίόα εξυγίόανσής ήό είδίκήό ς
εκκαθαό ρίσής ήό τελείό υπόό αναγκαστίκήό δίαχείόρίσή απόό εκκαθαρίστήό ήό απόό τό δίκαστήό ρίό ήό εό χεί
υπαχθείό σε δίαδίκασίόα πτωχευτίκόυό συμβίβασμόυό ήό εό χεί αναστείό λεί τίς επίχείρήματίκεό ς τόυ
δραστήρίόό τήτες ήό εαό ν βρίόσκεταί σε όπόίαδήό πότε αναό λόγή καταό στασή πρόκυό πτόυσα απόό παρόό μόία
δίαδίκασίόα, πρόβλεπόό μενή σε εθνίκεό ς δίαταό ξείς νόό μόυ. Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρείό να μήν απόκλείόεί
εό ναν όίκόνόμίκόό φόρεό α, ό όπόίόός βρίόσκεταί σε μία εκ των κατασταό σεων πόυ αναφεό ρόνταί στήν παραπαό νω περίόπτωσή, υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τί ή αναθεό τόυσα αρχήό εό χεί απόδείόξεί όό τί ό εν λόό γω φόρεό ας
είόναί σε θεό σή να εκτελεό σεί τή συό μβασή, λαμβαό νόντας υπόό ψή τίς ίσχυό όυσες δίαταό ξείς καί τα μεό τρα γία
τή συνεό χίσή τής επίχείρήματίκήό ς τόυ λείτόυργίόας (παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016),
(γ) υπαό ρχόυν επαρκωός ευό λόγες ενδείόξείς πόυ όδήγόυό ν στό συμπεό ρασμα όό τί ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας
συνήό ψε συμφωνίόες με αό λλόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός με στόό χό τή στρεό βλωσή τόυ ανταγωνίσμόυό ,
δ) εαό ν μίόα καταό στασή συό γκρόυσής συμφερόό ντων καταό τήν εό ννόία τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρείό να θεραπευθείό απότελεσματίκαό με αό λλα, λίγόό τερό παρεμβατίκαό , μεό σα,
(ε) εαό ν μίόα καταό στασή στρεό βλωσής τόυ ανταγωνίσμόυό απόό τήν πρόό τερή συμμετόχήό των όίκόνόμίκωόν
φόρεό ων καταό τήν πρόετόίμασίό α τής δίαδίκασίόας συό ναψής συό μβασής, καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό

23

19PROC005519127 2019-09-05
48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρείό να θεραπευθείό με αό λλα, λίγόό τερό παρεμβατίκαό , μεό σα,
(στ) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας εό χεί επίδείόξεί σόβαρήό ήό επαναλαμβανόό μενή πλήμμεό λεία καταό τήν
εκτεό λεσή όυσίωόδόυς απαίότήσής στό πλαίόσίό πρόήγόυό μενής δήμόό σίας συό μβασής, πρόήγόυό μενής
συό μβασής με αναθεό τόντα φόρεό α ήό πρόήγόυό μενής συό μβασής παραχωόρήσής πόυ είόχε ως απότεό λεσμα
τήν πρόό ωρή καταγγελίόα τής πρόήγόυό μενής συό μβασής, απόζήμίωόσείς ήό αό λλες παρόό μόίες κυρωόσείς,
(ζ) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας εό χεί κρίθείό εό νόχός σόβαρωόν ψευδωόν δήλωόσεων καταό τήν παρόχήό των
πλήρόφόρίωόν πόυ απαίτόυό νταί γία τήν εξακρίόβωσή τής απόυσίόας των λόό γων απόκλείσμόυό ήό τήν
πλήό ρωσή των κρίτήρίόων επίλόγήό ς, εό χεί απόκρυό ψεί τίς πλήρόφόρίόες αυτεό ς ήό δεν είόναί σε θεό σή να
πρόσκόμίόσεί τα δίκαίόλόγήτίκαό πόυ απαίτόυό νταί κατ’ εφαρμόγήό τόυ αό ρθρόυ 23 τής παρόυό σας,
(ή) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας επίχείόρήσε να επήρεαό σεί με αθεό μίτό τρόό πό τή δίαδίκασίόα λήό ψής
απόφαό σεων τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, να απόκτήό σεί εμπίστευτίκεό ς πλήρόφόρίόες πόυ ενδεό χεταί να τόυ
απόφεό ρόυν αθεό μίτό πλεόνεό κτήμα στή δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής ήό να παραό σχεί εξ αμελείόας
παραπλανήτίκεό ς πλήρόφόρίόες πόυ ενδεό χεταί να επήρεαό σόυν όυσίωδωός τίς απόφαό σείς πόυ αφόρόυό ν
τόν απόκλείσμόό , τήν επίλόγήό ήό τήν αναό θεσή,
(θ) εαό ν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας εό χεί δίαπραό ξεί σόβαρόό επαγγελματίκόό παραό πτωμα, τό όπόίόό θεό τεί σε
αμφίβόλίόα τήν ακεραίόό τήταό τόυ.

22.Α.5. Απόκλείόεταί απόό τή συμμετόχήό στή δίαδίκασίόα συό ναψής δήμόό σίας συό μβασής (δίαγωνίσμόό ),
όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας εαό ν συντρεό χόυν όί πρόυϋ πόθεό σείς εφαρμόγήό ς τής παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) lxxix

22.Α.6. Η αναθεό τόυσα αρχήό απόκλείόεί όίκόνόμίκόό φόρεό α σε όπόίόδήό πότε χρόνίκόό σήμείό ό καταό τή
δίαό ρκεία τής δίαδίκασίόας συό ναψής συό μβασής, όό ταν απόδείκνυό εταί όό τί αυτόό ς βρίόσκεταί λόό γω πραό ξεων
ήό παραλείόψεων αυτόυό είότε πρίν είότε καταό τή δίαδίκασίόα, σε μίόα απόό τίς περίπτωόσείς των πρόήγόυό μενων παραγραό φων.

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

22.Α.7. Οίκόνόμίκόό ς φόρεό ας πόυ εμπίόπτεί σε μία απόό τίς κατασταό σείς πόυ αναφεό ρόνταί στίς
παραγραό φόυς 22.Α.1, 22.Α.2α καί 22.Α.4lxxxi μπόρείό να πρόσκόμίόζεί στόίχείό α πρόκείμεό νόυ να απόδείόξεί
όό τί τα μεό τρα πόυ εό λαβε επαρκόυό ν γία να απόδείόξόυν τήν αξίόπίστίόα τόυ, παρόό τί συντρεό χεί ό σχετίκόό ς
λόό γός απόκλείσμόυό . Εαό ν τα στόίχείόα κρίθόυό ν επαρκήό , ό εν λόό γω όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας δεν απόκλείόεταί
απόό τή δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασής. Τα μεό τρα πόυ λαμβαό νόνταί απόό τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός
αξίόλόγόυό νταί σε συναό ρτήσή με τή σόβαρόό τήτα καί τίς ίδίαίότερες περίσταό σείς τόυ πόίνίκόυό
αδίκήό ματός ήό τόυ παραπτωόματός. Αν τα μεό τρα κρίθόυό ν ανεπαρκήό , γνωστόπόίείόταί στόν όίκόνόμίκόό
φόρεό α τό σκεπτίκόό τής απόό φασής αυτήό ς. Οίκόνόμίκόό ς φόρεό ας πόυ εό χεί απόκλείστείό, με τελεσίόδίκή
απόό φασή, απόό τή συμμετόχήό σε δίαδίκασίόες συό ναψής συό μβασής ήό αναό θεσής παραχωόρήσής δεν
μπόρείό να καό νεί χρήό σή τής ανωτεό ρω δυνατόό τήτας καταό τήν περίόόδό τόυ απόκλείσμόυό πόυ όρίόζεταί
στήν εν λόό γω απόό φασή στό κραό τός - μεό λός στό όπόίόό ίσχυό εί ή απόό φασή.
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22.Α.8. Η απόό φασή γία τήν δίαπίόστωσή τής επαό ρκείας ήό μή των επανόρθωτίκωόν μεό τρων καταό τήν
πρόήγόυό μενή παραό γραφό εκδίόδεταί συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στίς παρ. 8 καί 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οίκόνόμίκόό ς φόρεό ας πόυ τόυ εό χεί επίβλήθείό, με τήν κόίνήό υπόυργίκήό απόό φασή τόυ αό ρθρόυ 74
τόυ ν. 4412/2016, ή πόίνήό τόυ απόκλείσμόυό απόκλείόεταί αυτόδίόκαία καί απόό τήν παρόυό σα
δίαδίκασίόα συό ναψής δήμόό σίας συό μβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lxxxii
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόραό τήν καταλλήλόό τήτα γία τήν αό σκήσή τής επαγγελματίκήό ς δραστήρίόό τήτας, απαίτείόταί όί
όίκόνόμίκόίό φόρείός να είόναί εγγεγραμμεό νόί στό σχετίκόό επαγγελματίκόό μήτρωόό πόυ τήρείόταί στό
κραό τός εγκαταό στασήό ς τόυς. Είδίκαό όί πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί στήν Ελλαό δα
απαίτείόταί να είόναί εγγεγραμμεό νόί στό Μήτρωόό Εργόλήπτίκωόν Επίχείρήό σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ήό στα
Νόμαρχίακαό Μήτρωόα στήν κατήγόρίόα/-ίες εό ργόυ τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας lxxxiii. Οί πρόσφεό ρόντες
πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί σε κραό τός μεό λός τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής απαίτείόταί να είόναί
εγγεγραμμεό νόί στα Μήτρωόα τόυ παραρτήό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxxxiv
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός όφείό λόυν να πλήρόυό ν τίς απαίτήό σείς όίκόνόμίκήό ς καί χρήματόόίκόνόμίκήό ς
επαό ρκείας πόυ όρίόζόνταί στό αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008, αναό κατήγόρίόα καί ταό ξή Μ.Ε.ΕΠ. αντίόστόί χή με τήν εκτίμωόμενή αξίόα τής συό μβασής (καταθεό σείς σε τραό πεζα, παό γία στόίχείόα γία τίς ταό ξείς, ίόδία
κεφαό λαία, δείόκτες βίωσίμόό τήτας, κλπ).
Είδίκαό όί εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς πόυ είόναί εγγεγραμμεό νες στό ΜΕΕΠ, δεν θα πρεό πεί να υπερβαίό νόυν τα ανωότατα επίτρεπταό όό ρία ανεκτεό λεστόυ υπόλόίόπόυ εργόλαβίκωόν συμβαό σεων, συό μφωνα με τα
είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πως ίσχυό εί.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxxxv
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός όφείό λόυν να πλήρόυό ν τίς απαίτήό σείς τεχνίκήό ς ίκανόό τήτας πόυ όρίόζόνταί στό
αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008, αναό κατήγόρίόα καί ταό ξή Μ.Ε.ΕΠ. αντίόστόίχή με τήν εκτίμωόμενή αξίόα τής
συό μβασής (στελεό χωσή, τεχνίκόό ς εξόπλίσμόό ς, εμπείρίόα κλπ).

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης lxxxvi
Δεν απαίτείόταί
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόν αφόραό τα κρίτήό ρία τής όίκόνόμίκήό ς καί χρήματόόίκόνόμίκήό ς επαό ρκείας καί τα κρίτήό ρία σχετίκαό
με τήν τεχνίκήό καί επαγγελματίκήό ίκανόό τήτα, εό νας όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας μπόρείό, να στήρίόζεταί στίς
ίκανόό τήτες αό λλων φόρεό ων, ασχεό τως τής νόμίκήό ς φυό σής των δεσμωόν τόυ με αυτόυό ς.
Η αναθεό τόυσα αρχήό ελεό γχεί, συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, εαό ν όί φόρείός,
στίς ίκανόό τήτες των όπόίόων πρότίόθεταί να στήρίχθείό ό πρόσφεό ρων, πλήρόυό ν τα σχετίκαό κρίτήό ρία επί 25
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λόγήό ς καί εαό ν συντρεό χόυν λόό γόί απόκλείσμόυό καταό τα όρίζόό μενα στήν παρόυό σα δίακήό ρυξή. Όσόν
αφόραό τα κρίτήό ρία πόυ σχετίόζόνταί με τόυς τίότλόυς σπόυδωόν καί τα επαγγελματίκαό πρόσόό ντα πόυ
όρίόζόνταί στήν περίόπτωσή στ τόυ Μεό ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α ν.
4412/2016 ήό με τήν σχετίκήό επαγγελματίκήό εμπείρίόα, όί όίκόνόμίκόίό φόρείός, μπόρόυό ν να βασίόζόνταί
στίς ίκανόό τήτες αό λλων φόρεό ων μόό νό εαό ν όί τελευταίόόί θα εκτελεό σόυν τίς εργασίόες ήό τίς υπήρεσίόες γία
τίς όπόίόες απαίτόυό νταί όί συγκεκρίμεό νες ίκανόό τήτες.
Όταν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας στήρίόζεταί στίς ίκανόό τήτες αό λλων φόρεό ων όό σόν αφόραό τα κρίτήό ρία πόυ
σχετίόζόνταί με τήν όίκόνόμίκήό καί χρήματόόίκόνόμίκήό επαό ρκεία, ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας καί αυτόίό όί
φόρείός είόναί απόό κόίνόυό υπευό θυνόίlxxxvii γία τήν εκτεό λεσή τής συό μβασής.
Στήν περίόπτωσή εό νωσής όίκόνόμίκωόν φόρεό ων, ή εό νωσή μπόρείό να στήρίόζεταί στίς ίκανόό τήτες των
συμμετεχόό ντων στήν εό νωσή ήό αό λλων φόρεό ων (γία τα κρίτήό ρία τής όίκόνόμίκήό ς καί
χρήματόόίκόνόμίκήό ς επαό ρκείας καί τα κρίτήό ρία σχετίκαό με τήν τεχνίκήό καί επαγγελματίκήό
ίκανόό τήτα).
Η εκτεό λεσή των ...... lxxxviii γίόνεταί υπόχρεωτίκαό απόό τόν πρόσφεό ρόντα ήό , αν ή πρόσφόραό υπόβαό λλεταί
απόό εό νωσή όίκόνόμίκωόν φόρεό ων, απόό εό ναν απόό τόυς συμμετεό χόντες στήν εό νωσή αυτήό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxxxix
23.1 Καταό τήν υπόβόλήό πρόσφόρωόν όί όίκόνόμίκόίό φόρείός υπόβαό λλόυν τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ) τόυ αό ρθρόυ 79 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό όπόίόό απότελείό ενήμερωμεό νή
υπευό θυνή δήό λωσή, με τίς συνεό πείες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη πρός
αντίκαταό στασή των πίστόπόίήτίκωόν πόυ εκδίόδόυν δήμόό σίες αρχεό ς ήό τρίότα μεό ρή, επίβεβαίωόνόντας όό τί
ό εν λόό γω όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας πλήρόίό τίς ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεό σείς:
α) δεν βρίόσκεταί σε μίόα απόό τίς κατασταό σείς τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας,
β) πλήρόίό τα σχετίκαό κρίτήό ρία επίλόγήό ς τα όπόίόα εό χόυν καθόρίστείό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυό σας.
Σε όπόίόδήό πότε χρόνίκόό σήμείόό καταό τή δίαό ρκεία τής δίαδίκασίόας, μπόρείό να ζήτήθείό απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ήό όρίσμεό να δίκαίόλόγήτίκαό τής επόό μενής παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαίτείόταί γία τήν όρθήό δίεξαγωγήό τής δίαδίκασίόας.
Τό ΤΕΥΔ μπόρείό να υπόγραό φεταί εό ως δεό κα (10) ήμεό ρες πρίν τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίό α υπόβόλήό ς
των πρόσφόρωόνxc.
Καταό τήν υπόβόλήό τόυ ΤΕΥΔ, είόναί δυνατήό , με μόό νή τήν υπόγραφήό τόυ καταό περίόπτωσή εκπρόσωόπόυ
τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, ή πρόκαταρκτίκήό απόό δείξή των λόό γων απόκλείσμόυό πόυ αναφεό ρόνταί στό
αό ρθρό 22.Α.1 τής παρόυό σας, γία τό συό νόλό των φυσίκωόν πρόσωόπων πόυ είόναί μεό λή τόυ δίόίκήτίκόυό ,
δίευθυντίκόυό ήό επόπτίκόυό όργαό νόυ τόυ ήό εό χόυν εξόυσίόα εκπρόσωόπήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό
ελεό γχόυ σε αυτόό ν xci.
Ως εκπρόό σωπός τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, γία τήν εφαρμόγήό τόυ παρόό ντός, νόείόταί ό νόό μίμός
εκπρόό σωπός αυτόυό , όό πως πρόκυό πτεί απόό τό ίσχυό όν καταστατίκόό ήό τό πρακτίκόό εκπρόσωόπήσήό ς τόυ
καταό τό χρόό νό υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς ήό τό αρμόδίόως εξόυσίόδότήμεό νό φυσίκόό πρόό σωπό να
εκπρόσωπείό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α γία δίαδίκασίόες συό ναψής συμβαό σεων ήό γία τή συγκεκρίμεό νή
δίαδίκασίόα συό ναψής συό μβασήςxcii.
Στήν περίόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς απόό εό νωσή όίκόνόμίκωόν φόρεό ων, τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ), υπόβαό λλεταί χωρίσταό απόό καό θε μεό λός τής εό νωσής.
Στήν περίόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας δήλωόνεί στό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό Υπευό θυνής
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Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ) τήν πρόό θεσήό τόυ γία αναό θεσή υπεργόλαβίό ας, υπόβαό λλεί μαζίό με τό δίκόό τόυ ΤΕΥΔ
καί τό ΤΕΥΔ τόυ υπεργόλαό βόυ.
Στήν περίόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας στήρίόζεταί στίς ίκανόό τήτες ενόό ς ήό
περίσσόό τερων φόρεό ων υπόβαό λλεί μαζίό με τό δίκόό τόυ τό δίκόό τόυ ΤΕΥΔ καί τό ΤΕΥΔ καό θε φόρεό α στίς
ίκανόό τήτες τόυ όπόίόόυ στήρίόζεταί.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δίκαίόωμα συμμετόχήό ς καί όί όό ρόί καί πρόυϋ πόθεό σείς συμμετόχήό ς, όό πως όρίόστήκαν στα αό ρθρα 21
καί 22 τής παρόυό σας, κρίόνόνταί καταό τήν υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς, καταό τήν υπόβόλήό των
δίκαίόλόγήτίκωόν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4.2 (α εως δ) καί καταό τή συό ναψή τής συό μβασής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 4.2 (ε) τής παρόυό σας
Στήν περίόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας ήό εό νωσή αυτωόν στήρίόζεταί στίς ίκανόό τήτες
αό λλων φόρεό ων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυό σας, όί φόρείός στήν ίκανόό τήτα των όπόίόων
στήρίόζεταί ό πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας ήό εό νωσή αυτωόν, υπόχρεόυό νταί στήν υπόβόλήό των
δίκαίόλόγήτίκωόν πόυ απόδείκνυό όυν όό τί δεν συντρεό χόυν όί λόό γόί απόκλείσμόυό τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής
παρόυό σας καί όό τί πλήρόυό ν τα σχετίκαό κρίτήό ρία επίλόγήό ς καταό περίό πτωσή (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).
Ο όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας υπόχρεόυό ταί να αντίκαταστήό σεί εό ναν φόρεό α στήν ίκανόό τήτα τόυ όπόίόόυ
στήρίόζεταί, εφόό σόν ό τελευταίό ός δεν πλήρόίό τό σχετίκόό κρίτήό ρίό επίλόγήό ς ήό γία τόν όπόίό ό συντρεό χόυν
λόό γόί απόκλείσμόυό των παραγραό φων 1, 2, 2α καί 4xciii τόυ αό ρθρόυ 22 Α.
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός δεν υπόχρεόυό νταί να υπόβαό λλόυν δίκαίόλόγήτίκαό ήό αό λλα απόδείκτίκαό
στόίχείόα, αν καί στό μεό τρό πόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό εό χεί τή δυνατόό τήτα να λαμβαό νεί τα πίστόπόίήτίκαό
ήό τίς συναφείός πλήρόφόρίόες απευθείόας μεό σω πρόό σβασής σε εθνίκήό βαό σή δεδόμεό νων σε όπόίόδήό πότε
κραό τός - μεό λός τής Ένωσής, ή όπόίόα δίατίόθεταί δωρεαό ν, όό πως εθνίκόό μήτρωόό συμβαό σεων, είκόνίκόό
φαό κελό επίχείόρήσής, ήλεκτρόνίκόό συό στήμα απόθήό κευσής εγγραό φων ήό συό στήμα πρόεπίλόγήό ς. Η
δήό λωσή γία τήν πρόό σβασή σε εθνίκήό βαό σή δεδόμεό νων εμπερίεό χεταί στό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός δεν υπόχρεόυό νταί να υπόβαό λόυν δίκαίόλόγήτίκαό , όό ταν ή αναθεό τόυσα αρχήό πόυ
εό χεί αναθεό σεί τή συό μβασή δίαθεό τεί ήό δή τα δίκαίόλόγήτίκαό αυταό .
Όλα τα απόδείκτίκαό εό γγραφα τόυ αό ρθρόυ 23.3 εό ως 23.10 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνταί, συό μφωνα με
τίς δίαταό ξείς τόυ ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Είδίκαό τα απόδείκτίκαό τα όπόίόα απότελόυό ν ίδίωτίκαό εό γγραφα,
μπόρείό να γίόνόνταί απόδεκταό καί σε απλήό φωτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνή δήό λωσή
στήν όπόίόα βεβαίωόνεταί ή ακρίόβείαό τόυςxciv.
Επίσήμαίόνεταί όό τί γίόνόνταί απόδεκτεό ς:
•
όί εό νόρκες βεβαίωόσείς πόυ αναφεό ρόνταί στήν παρόυό σα Δίακήό ρυξή, εφόό σόν εό χόυν
συνταχθείό εό ως τρείς (3) μήό νες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυς,
•
όί υπευό θυνες δήλωόσείς, εφόό σόν εό χόυν συνταχθείό μεταό τήν κόίνόπόίόήσή τής πρόό σκλήσής
γία τήν υπόβόλήό των δίκαίόλόγήτίκωόν xcv. Σήμείωόνεταί όό τί δεν απαίτείόταί θεωόρήσή τόυ γνήσίόόυ τής
υπόγραφήό ς τόυς .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο πρόσωρίνόό ς αναό δόχός, κατόό πίν σχετίκήό ς ήλεκτρόνίκήό ς πρόό σκλήσής απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό ,
υπόβαό λλεί τα ακόό λόυθα δίκαίόλόγήτίκαό , καταό τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 τής
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παρόυό σαςxcvi:
Γία τήν απόό δείξή τής μή συνδρόμήό ς των λόό γων απόκλείσμόυό τόυ άρθρου 22Α ό πρόσωρίνόό ς
αναό δόχός υπόβαό λλεί αντίόστόίχα τα παρακαό τω δίκαίόλόγήτίκαό :
(α) γία τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόό σπασμα τόυ πόίνίκόυό μήτρωόόυ ήό , ελλείόψεί αυτόυό , ίσόδυό ναμόυ εγγραό φόυ πόυ εκδίόδεταί απόό
αρμόό δία δίκαστίκήό ήό δίόίκήτίκήό αρχήό τόυ κραό τόυς-μεό λόυς ήό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ
είόναί εγκατεστήμεό νός ό εν λόό γω όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας, απόό τό όπόίόό πρόκυό πτεί όό τί πλήρόυό νταί αυτεό ς
όί πρόυϋ πόθεό σείς, πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρείς (3) μήό νες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυ xcvii Η υπόχρεό ωσή
πρόσκόό μίσής τόυ ως αό νω απόσπαό σματός αφόραό καί τα πρόό σωπα των τελευταίόων τεσσαό ρων
εδαφίόων τής παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίόδεταί απόό τήν αρμόό δία αρχήό
τόυ όίκείό όυ κραό τόυς - μεό λόυς ήό χωόρας, περίό τόυ όό τί εό χόυν εκπλήρωθείό όί υπόχρεωόσείς τόυ
όίκόνόμίκόυό φόρεό α, όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων (φόρόλόγίκήό ενήμερόό τήτα) καί στήν
καταβόλήό των είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής (ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα) xcviii συό μφωνα με τήν
ίσχυό όυσα νόμόθεσίόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασής ήό τήν ελλήνίκήό νόμόθεσίό α αντίόστόίχα, πόυ να είόναί
εν ίσχυό καταό τό χρόό νό υπόβόλήό ς τόυ, αό λλως, στήν περίόπτωσή πόυ δεν αναφεό ρεταί σε αυτόό χρόό νός
ίσχυό ός, πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρείς (3) μήό νες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυ xcix.
Γία τόυς πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί ήό εκτελόυό ν εό ργα στήν Ελλαό δα τα σχετίκαό
δίκαίόλόγήτίκαό πόυ υπόβαό λλόνταί είόναί
φόρόλόγίκήό ενήμερόό τήτα πόυ εκδίόδεταί απόό τό Υπόυργείόό Οίκόνόμίκωόν (αρμόό δία Δ.Ο.Υ)
γία τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α καί γία τίς κόίνόπραξίόες στίς όπόίόες συμμετεό χεί γία τα δήμόό σία εό ργα πόυ
είόναί σε εξεό λίξήc. Οί αλλόδαπόίό πρόσφεό ρόντες θα υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή ci περίό τόυ όό τί δεν
εό χόυν υπόχρεό ωσή καταβόλήό ς φόό ρων στήν Ελλαό δα. Σε περίόπτωσή πόυ εό χόυν τεό τόία υπόχρεό ωσή θα
υπόβαό λλόυν σχετίκόό απόδείκτίκόό τής όίκείόας Δ.Ο.Υ.
ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα πόυ εκδίόδεταί απόό τόν αρμόό δίό ασφαλίστίκόό φόρεό α cii. Η
ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα καλυό πτεί τίς ασφαλίστίκεό ς υπόχρεωόσείς τόυ πρόσφεό ρόντός όίκόνόμίκόυό
φόρεό α α) ως φυσίκόό ήό νόμίκόό πρόό σωπό γία τό πρόσωπίκόό τόυς με σχεό σή εξαρτήμεό νής εργασίόας, β)
γία εό ργα πόυ εκτελείό μόό νός τόυ ήό σε κόίνόπραξίόα καθωός καί γ) γία τα στελεό χή τόυ πόυ εό χόυν
υπόχρεό ωσή ασφαό λίσής στό ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οί εγκατεστήμεό νόί στήν Ελλαό δα όίκόνόμίκόίό φόρείός
υπόβαό λλόυν απόδείκτίκόό ασφαλίστίκήό ς ενήμερόό τήτας (κυό ρίας καί επίκόυρίκήό ς ασφαό λίσής) γία τό
πρόσωπίκόό τόυς με σχεό σή εξαρτήμεό νής εργασίόας (ΤΣΜΕΔΕ γία τόυς ασφαλίσμεό νόυς – μεό λή τόυ ΤΕΕ,
ΙΚΑ γία τό λόίπόό πρόσωπίκόό Δεν απότελόυό ν απόό δείξή ενήμερόό τήτας τής πρόσφεό ρόυσας εταίρίόας,
απόδείκτίκαό ασφαλίστίκήό ς ενήμερόό τήτας των φυσίκωόν πρόσωόπων πόυ στελεχωόνόυν τό πτυχίόό τής
εταίρίόας ως εταίόρόί. Οί αλλόδαπόίό πρόσφεό ρόντες (φυσίκαό καί νόμίκαό πρόό σωπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν
τα αό νω απόδείκτίκαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή περίό τόυ όό τί δεν απασχόλόυό ν πρόσωπίκόό , γία τό
όπόίόό υπαό ρχεί υπόχρεό ωσή ασφαό λίσής σε ήμεδαπόυό ς ασφαλίστίκόυό ς όργανίσμόυό ς. Αν απασχόλόυό ν
τεό τόίό πρόσωπίκόό , πρεό πεί να υπόβαό λλόυν σχετίκόό απόδείκτίκόό ασφαλίστίκήό ς ενήμερόό τήτας.
- υπευό θυνή δήό λωσή τόυ πρόσφεό ρόντός όό τί δεν εό χεί εκδόθείό δίκαστίκήό ήό δίόίκήτίκήό απόό φασή με
τελεσίόδίκή καί δεσμευτίκήό ίσχυό γία τήν αθεό τήσή των υπόχρεωόσεωόν τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό
φόό ρων ήό είσφόρωόν κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πίστόπόίήτίκόό απόό τή Δίευό θυνσή Πρόγραμματίσμόυό
καί Συντόνίσμόυό τής Επίθεωόρήσής Εργασίακωόν Σχεό σεων, πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρείς (3) μήό νες πρίν
απόό τήν υπόβόλήό τόυ ciii, απόό τό όπόίό ό να πρόκυό πτόυν όί πραό ξείς επίβόλήό ς πρόστίόμόυ πόυ εό χόυν
εκδόθείό σε βαό ρός τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α σε χρόνίκόό δίαό στήμα δυό ό (2) ετωόν πρίν απόό τήν ήμερόμήνίόα
λήό ξής τής πρόθεσμίόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς.
Μεό χρί να καταστείό εφίκτήό ή εό κδόσή τόυ ανωτεό ρω πίστόπόίήτίκόυό , υπόβαό λλεταί υπευό θυνή δήό λωσή
τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, χωρίός να απαίτείόταί επίόσήμή δήό λωσή τόυ ΣΕΠΕ σχετίκαό με τήν εό κδόσή τόυ
πίστόπόίήτίκόυό civ.
28

19PROC005519127 2019-09-05
(γ) γία τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22 cv: πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίόδεταί απόό τήν αρμόό δία
δίκαστίκήό ήό δίόίκήτίκήό αρχήό τόυ όίκείόόυ κραό τόυς - μεό λόυς ήό χωόρας, πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρείς (3)
μήό νες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυ cvi . Γία τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός πόυ είόναί εγκαταστήμεό νόί ήό
εκτελόυό ν εό ργα στήν Ελλαό δα τό πίστόπόίήτίκόό όό τί δεν τελόυό ν υπόό πτωόχευσή, , πτωχευτίκόό
συμβίβασμόό , αναγκαστίκήό δίαχείόρίσή, δεν εό χόυν υπαχθείό σε δίαδίκασίόα εξυγίόανσής εκδίόδεταί απόό τό
αρμόό δίό πρωτόδίκείό ό τής εό δρας τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α . Τό πίστόπόίήτίκόό όό τί τό νόμίκόό πρόό σωπό
δεν εό χεί τεθείό υπόό εκκαθαό ρίσή με δίκαστίκήό απόό φασή εκδίόδεταί απόό τό όίκείόό Πρωτόδίκείόό τής εό δρας
τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, τό δε πίστόπόίήτίκόό όό τί δεν εό χεί τεθείό υπόό εκκαθαό ρίσή με απόό φασή των
εταίόρων εκδίόδεταί απόό τό Γ.Ε.Μ.Η., συό μφωνα με τίς κείόμενες δίαταό ξείς, ως καό θε φόραό ίσχυό όυν. Είδίκαό
ή μή αναστόλήό των επίχείρήματίκωόν δραστήρίότήό των τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α, γία τόυς
εγκατεστήμεό νόυς στήν Ελλαό δα όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, απόδείκνυό εταί μεό σω τής ήλεκτρόνίκήό ς
πλατφόό ρμας τής Ανεξαό ρτήτής Αρχήό ς Δήμόσίόων Εσόό δων cvii.
(δ) Αν τό κραό τός-μεό λός ήό χωόρα δεν εκδίόδεί τα υπόό των περ. (α), (β), (ββ) καί (γ) πίστόπόίήτίκαό ήό όό πόυ
τα πίστόπόίήτίκαό αυταό δεν καλυό πτόυν όό λες τίς περίπτωόσείς υπόό 1 καί 2 καί 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α.,
τό εό γγραφό ήό τό πίστόπόίήτίκόό μπόρείό να αντίκαθίόσταταί απόό εό νόρκή βεβαίόωσή ήό , στα κραό τή - μεό λή
ήό στίς χωόρες όό πόυ δεν πρόβλεό πεταί εό νόρκή βεβαίόωσή, απόό υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ενδίαφερόμεό νόυ
ενωόπίόν αρμόό δίας δίκαστίκήό ς ήό δίόίκήτίκήό ς αρχήό ς, συμβόλαίόγραό φόυ ήό αρμόό δίόυ επαγγελματίκόυό ήό
εμπόρίκόυό όργανίσμόυό τόυ κραό τόυς μεό λόυς ήό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ είόναί
εγκατεστήμεό νός ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας. Στήν περίόπτωσή αυτήό όί αρμόό δίες δήμόό σίες αρχεό ς παρεό χόυν
επίόσήμή δήό λωσή στήν όπόίόα αναφεό ρεταί όό τί δεν εκδίόδόνταί τα εό γγραφα ήό τα πίστόπόίήτίκαό τής
παρόυό σας παραγραό φόυ ήό όό τί τα εό γγραφα ήό τα πίστόπόίήτίκαό αυταό δεν καλυό πτόυν όό λες τίς
περίπτωόσείς πόυ αναφεό ρόνταί στα υπόό 1 καί 2 καί 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας.
Οί επίόσήμες δήλωόσείς καθίόστανταί δίαθεό σίμες μεό σω τόυ επίγραμμίκόυό απόθετήρίόόυ πίστόπόίήτίκωόν
(e-Certis)cviii τόυ αό ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.
Αν δίαπίστωθείό με όπόίόνδήό πότε τρόό πό όό τί, στήν εν λόό γω χωόρα εκδίόδόνταί τα υπόό ψή πίστόπόίήτίκαό ,
ή πρόσφόραό τόυ δίαγωνίζόό μενόυ απόρρίό πτεταί.
(ε) Γία τίς λόίπεό ς περίπτωόσείς τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22cix, υπόβαό λλεταί υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ πρόσφεό ρόντός όό τί δεν συντρεό χόυν στό πρόό σωπόό τόυ όί όρίζόό μενόί λόό γόί απόκλείσμόυό cx.
Είδίκαό γία τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 cxi, γία τίς εργόλήπτίκεό ς
επίχείρήό σείς πόυ είόναί εγγεγραμμεό νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνταί πίστόπόίήτίκαό χόρήγόυό μενα απόό τα
αρμόό δία επίμελήτήό ρία καί φόρείός (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απόό τα όπόίόα απόδείκνυό εταί όό τί τα
πρόό σωπα με βεβαίόωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωόνόυν τήν εργόλήπτίκήό επίχείόρήσή, δεν εό χόυν δίαπραό ξεί
σόβαρόό επαγγελματίκόό παραό πτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22cxii
Γία τήν απόό δείξή τής μή συνδρόμήό ς τόυ λόό γόυ απόκλείσμόυό τής παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
υπόβαό λλόνταί, εφόό σόν ό πρόσωρίνόό ς αναό δόχός είόναί ανωόνυμή εταίρίόα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαίρόυό νταί τής υπόχρεό ωσής αυτήό ς όί εταίρείόες
πόυ είόναί είσήγμεό νες στό Χρήματίστήό ρίό τής χωόρας εγκαταό στασήό ς τόυς καί υπόβαό λλόυν περίό τόυό τόυ
υπευό θυνή δήό λωσή τόυ νόό μίμόυ εκπρόσωόπόυ τόυς].
- Πίστόπόίήτίκόό αρμόό δίας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εό δρας, απόό τό όπόίό ό να πρόκυό πτεί όό τί όί μετόχεό ς
είόναί όνόμαστίκεό ς πόυ να εό χεί εκδόθείό εό ως τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν απόό τήν υπόβόλήό
τόυ.cxiii
- Αναλυτίκήό καταό στασή με τα στόίχείόα των μετόό χων τής εταίρείόας καί τόν αρίθμόό των μετόχωόν καό θε
μετόό χόυ (μετόχόλόό γίό), όό πως τα στόίχείόα αυταό είόναί καταχωρήμεό να στό βίβλίόό μετόό χων τής
εταίρείόας, τό πόλυό τρίαό ντα εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν απόό τήν ήμεό ρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς.
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Είδίκόό τερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., πρόσκόμίόζόυν μόό νό τήν αναλυτίκήό
καταό στασή με τα στόίχείόα των μετόό χων τής εταίρείόας καί τόν αρίθμόό των μετόχωόν καό θε μετόό χόυ
(μετόχόλόό γίό), όό πως τα στόίχείόα αυταό είόναί καταχωρήμεό να στό βίβλίόό μετόό χων τής εταίρείόας, τό πόλυό
τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν απόό τήν ήμεό ρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς καθωός ή απαίότήσή γία
τήν υπόβόλήό τόυ πίστόπόίήτίκόυό απόό τό όπόίόό να πρόκυό πτεί όό τί όί μετόχεό ς είόναί όνόμαστίκεό ς,
καλυό πτεταί συό μφωνα με τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 23.9 τής παρόυό σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφόό σόν εό χόυν καταό τό δίόκαίό τής εό δρας τόυς όνόμαστίκεό ς
μετόχεό ς, πρόσκόμίόζόυν :
αα) Πίστόπόίήτίκόό αρμόό δίας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εό δρας, απόό τό όπόίόό να πρόκυό πτεί όό τί όί
μετόχεό ς είόναί όνόμαστίκεό ς,
ββ) Αναλυτίκήό καταό στασή μετόό χων, με αρίθμόό των μετόχωόν τόυ καό θε μετόό χόυ, όό πως τα στόίχείόα
αυταό είόναί καταχωρήμεό να στό βίβλίόό μετόό χων τής εταίρείόας με ήμερόμήνίό α τό πόλυό 30 εργαό σίμες
ήμεό ρες πρίν τήν υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς.
γγ) Καό θε αό λλό στόίχείό ό απόό τό όπόίό ό να πρόκυό πτεί ή όνόμαστίκόπόίόήσή μεό χρί φυσίκόυό
πρόσωόπόυ των μετόχωόν, πόυ εό χεί συντελεστείό τίς τελευταίόες 30 (τρίαό ντα) εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν τήν
υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, πόυ δεν εό χόυν καταό τό δίόκαίό τής χωόρας στήν όπόίό α εό χόυν τήν εό δρα
τόυς όνόμαστίκεό ς μετόχεό ς, υπόβαό λλόυν :
αα) Βεβαίόωσή περίό μή υπόχρεό ωσής όνόμαστίκόπόίόήσής των μετόχωόν απόό αρμόό δία αρχήό , εφόό σόν
υπαό ρχεί σχετίκήό πρόό βλεψή, δίαφόρετίκαό πρόσκόμίόζεταί υπευό θυνή δήό λωσή τόυ δίαγωνίζόό μενόυ.
ββ) Έγκυρή καί ενήμερωμεό νή καταό στασή μετόό χων πόυ κατεό χόυν τόυλαό χίστόν 1% των μετόχωόν.
γγ) Αν δεν τήρείόταί τεό τόία καταό στασή, πρόσκόμίόζεταί σχετίκήό καταό στασή μετόό χων (με 1%),
συό μφωνα με τήν τελευταίόα Γενίκήό Συνεό λευσή, αν όί μεό τόχόί αυτόίό είόναί γνωστόίό στήν εταίρείόα.
δδ) Αν δεν πρόσκόμίσθείό καταό στασή καταό τα ανωτεό ρω, ή εταίρείόα αίτίόλόγείό τόυς λόό γόυς πόυ όί
μεό τόχόί αυτόίό δεν τής είόναί γνωστόίό. Η αναθεό τόυσα αρχήό δεν υπείσεό ρχεταί στήν κρίόσή τής ως αό νω
αίτίόλόγίόας. Δυό ναταί ωστόό σό να απόδείόξεί τή δυνατόό τήτα υπόβόλήό ς τής καταό στασής μετόό χων καί
μόό νό στήν περίόπτωσή αυτήό ή εταίρείόα απόκλείόεταί απόό τήν παρόυό σα δίαδίκασίόα.
Περαίτεό ρω, πρίν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλεταί ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόίνήό ς απόό φασής
των Υπόυργωόν Αναό πτυξής καί Επίκρατείόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
(δ) Γία τήν περίόπτωσή τόυ αό ρθρόυ 22.Α.9. τής παρόυό σας δίακήό ρυξής, υπευό θυνή δήό λωσή τόυ
πρόσφεό ρόντός όό τί δεν εό χεί εκδόθείό σε βαό ρός τόυ απόό φασή απόκλείσμόυό , συό μφωνα με τό αό ρθρό 74
τόυ ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσόν αφόραό τήν καταλλήλόό τήτα γία τήν αό σκήσή τής επαγγελματίκήό ς δραστήρίόό τήτας, όί
πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί στήν Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βεβαίόωσή εγγραφήό ς στό
Μ.Ε.ΕΠcxiv cxv στήν κατήγόρίόα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
(β) Οί πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί σε λόίπαό κραό τή μεό λή τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής
πρόσκόμίόζόυν τίς δήλωόσείς καί πίστόπόίήτίκαό πόυ περίγραό φόνταί στό Παραό ρτήμα XI τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οί πρόσφεό ρόντες πόυ είόναί εγκατεστήμεό νόί σε κραό τός μεό λός τόυ Ευρωπαίϋ κόυό Οίκόνόμίκόυό Χωόρόυ
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(Ε.Ο.Χ) ήό σε τρίότες χωόρες πόυ εό χόυν υπόγραό ψεί καί κυρωόσεί τή ΣΔΣ, στό βαθμόό πόυ ή υπόό αναό θεσή
δήμόό σία συό μβασή καλυό πτεταί απόό τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκεό ς σήμείωόσείς τόυ
σχετίκόυό με τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνίόας, ήό σε τρίότες χωόρες πόυ δεν
εμπίόπτόυν στήν πρόήγόυό μενή περίό πτωσή καί εό χόυν συναό ψεί δίμερείός ήό πόλυμερείός συμφωνίόες με τήν
Ένωσή σε θεό ματα δίαδίκασίωόν αναό θεσής δήμόσίόων συμβαό σεων, πρόσκόμίόζόυν πίστόπόίήτίκόό
αντίόστόίχόυ επαγγελματίκόυό ήό εμπόρίκόυό μήτρωόόυ. Στήν περίόπτωσή πόυ χωόρα δεν τήρείό τεό τόίό
μήτρωόό, τό εό γγραφό ήό τό πίστόπόίήτίκόό μπόρείό να αντίκαθίόσταταί απόό εό νόρκή βεβαίόωσή ήό , στα
κραό τή - μεό λή ήό στίς χωόρες όό πόυ δεν πρόβλεό πεταί εό νόρκή βεβαίόωσή, απόό υπευό θυνή δήό λωσή τόυ
ενδίαφερόμεό νόυ ενωόπίόν αρμόό δίας δίκαστίκήό ς ήό δίόίκήτίκήό ς αρχήό ς, συμβόλαίόγραό φόυ ήό αρμόό δίόυ
επαγγελματίκόυό ήό εμπόρίκόυό όργανίσμόυό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ είόναί
εγκατεστήμεό νός ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας όό τί δεν τήρείόταί τεό τόίό μήτρωόό καί όό τί ασκείό τή
δραστήρίόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας.
Τα ως αό νω δίκαίόλόγήτίκαό υπόό α), β) καί γ) γίόνόνταί απόδεκταό , εφόό σόν εό χόυν εκδόθείό εό ως τρίαό ντα
(30) εργαό σίμες ήμεό ρες πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυς, εκτόό ς αν συό μφωνα με τίς είδίκόό τερες δίαταό ξείς
αυτωόν φεό ρόυν συγκεκρίμεό νό χρόό νό ίσχυό ός cxvi
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όίκόνόμίκήό καί χρήματόόίκόνόμίκή επαό ρκεία των όίκόνόμίκωόν φόρεό ων απόδείκνυό εταί:
(α) γία τίς εγγεγραμμεό νες εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς στό Μ.Ε.ΕΠ:




είότε απόό τή βεβαίόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόίόα απότελείό τεκμήό ρίό των πλήρόφόρίωόν
πόυ περίεό χεί
είότε, στήν περίόπτωσή πόυ όί απαίτήό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Γ δεν καλυό πτόνταί απόό τή βεβαίόωσή
εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό ενόό ς ήό περίσσόό τερων απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνταί
στό Μεό ρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδείκτίκαό μεό σα γία τα κρίτήό ρία επίλόγήό ς) τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. cxvii

Σε καό θε περίόπτωσή, ή βεβαίόωσή εγγραφήό ς μπόρείό να υπόβαό λλεταί γία τήν απόό δείξή μόό νό όρίσμεό νων
απαίτήό σεων όίκόνόμίκήό ς καί χρήματόόίκόνόμίκήό ς επαό ρκείας τόυ αό ρθρόυ 22.Γ, ενωό γία τήν απόό δείξή
των λόίπωόν απαίτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόνταί εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα
πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016 , αναό λόγα με τήν τίθεό μενή
στό αό ρθρό 22.Γ απαίότήσή.
Είδίκαό , γία τήν απόό δείξή τής απαίότήσής τής μή υπεό ρβασής των ανωότατων επίτρεπτωόν όρίόων
ανεκτεό λεστόυ υπόλόίό πόυ εργόλαβίκωόν συμβαό σεων:
 με τήν υπόβόλήό ενήμερόό τήτας πτυχίόόυ εν ίσχυό εί ήό
 με τήν υπόβόλήό υπευό θυνής δήό λωσής τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ, συνόδευόό μενής απόό
πίόνακα όό λων των υπόό εκτεό λεσή εό ργων (είότε ως μεμόνόμεό νός αναό δόχός εό ίτε στό
πλαίόσίό κόίνόπραξίόας ήό υπεργόλαβίόας) καί αναφόραό γία τό ανεκτεό λεστό υπόό λόίπό
αναό εό ργό καί τό συνόλίκόό ανεκτεό λεστό, γία τίς εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς πόυ δεν
δίαθεό τόυν ενήμεό ρότήτα πτυχίό όυ καταό τίς κείόμενες δίαταό ξείς
(β) Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείός πόυ είόναί εγγεγραμμεό νόί σε επίσημους καταλόγους ήό
δίαθεό τόυν πίστόπόίήτίκόό απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίόήσής πόυ συμμόρφωόνόνταί με τα ευρωπαίϋκαό
πρόό τυπα πίστόπόίόήσής, καταό τήν εό ννόία τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόυν στίς αναθεό τόυσες αρχεό ς πίστόπόίήτίκόό εγγραφήό ς, εκδίδόό μενό
απόό τήν αρμόό δία αρχήό ήό τό πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίόδεταί απόό τόν αρμόό δίό όργανίσμόό πίστόπόίόήσής,
καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στήν παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
(γ) Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείός πόυ δεν είόναί εγγεγραμμεό νόί σε επίόσήμόυς καταλόό γόυς ήό
δίαθεό τόυν πίστόπόίήτίκόό απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίόήσής καταό τα ανωτεό ρω, υπόβαό λλόυν ως
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δίκαίόλόγήτίκαό εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός Ι τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνίκήό καί επαγγελματίκήό ίκανόό τήτα των όίκόνόμίκωό ν φόρεό ων απόδείκνυό εταί:
(α) γία τίς εγγεγραμμεό νες εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς στό Μ.Ε.ΕΠ.




είότε απόό τή βεβαίόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π (Α2 τάξης και άνω στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ), ή όπόίόα απότελείό τεκμήό ρίό των πλήρόφόρίωόν πόυ περίεό χεί
είότε, στήν περίόπτωσή πόυ όί απαίτήό σείς τόυ αό ρθρόυ 22.Δ δεν καλυό πτόνταί απόό τή

βεβαίόωσή εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό ενόό ς ήό περίσσόό τερων απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα
πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδείκτίκαό μεό σα γία τα
κρίτήό ρία επίλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 cxviii αναό λόγα με τήν
τίθεό μενή στό αό ρθρό 22.Δ απαίότήσή.

Σε καό θε περίόπτωσή, ή βεβαίόωσή εγγραφήό ς μπόρείό να υπόβαό λλεταί γία τήν απόό δείξή μόό νό όρίσμεό νων
απαίτήό σεων τεχνίκήό ς καί επαγγελματίκήό ς ίκανόό τήτας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ενωό γία τήν απόό δείξή των
λόίπωόν απαίτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμίόζόνταί εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ
πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
(β) Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ είό ναί εγγεγραμμεό ν όί σε επίσημους καταλόγους ήό
δίαθεό τόυν πίστόπόίήτίκόό απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίό ήσής πόυ συμμόρφωόνόνταί με τα
ευρωπαίϋ καό πρόό τυπα πίστόπόίό ήσής, καταό τήν εό ννόία τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός
Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμίό ζόυν στίς αναθεό τόυσες αρχεό ς πίστόπόίήτίκόό
εγγραφήό ς εκδίδόό μενό απόό τήν αρμόό δία αρχήό ήό τό πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίό δεταί απόό τόν αρμόό δίό
όργανίσμόό πίστόπόίό ήσής, καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 καί στήν παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
(γ) Οί αλλόδαπόίό όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ δεν είό ναί εγγεγραμμεό ν όί σε επίό σήμόυς καταλόό γόυς ήό
δίαθεό τόυν πίστόπόίήτίκόό απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίό ήσής καταό τα ανωτεό ρω, υπόβαό λλόυν ως
δίκαίόλόγήτίκαό εό να ήό περίσσόό τερα απόό τα απόδείκτίκαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρ ός ΙΙ τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε cxix
................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίόπτωσή νόμίκόυό πρόσωόπόυ, υπόβαό λλόνταί ήλεκτρόνίκαό , στόν φαό κελό “Δίκαίόλόγήτίκαό
Πρόσωρίνόυό Αναδόό χόυ, τα νόμίμόπόίήτίκαό εό γγραφα απόό τα όπόίόα πρόκυό πτεί ή εξόυσίόα υπόγραφήό ς
τόυ νόμίόμόυ εκπρόσωόπόυ καί τα όπόίόα πρεό πεί να εό χόυν εκδόθείό εό ως τρίαό ντα (30) εργαό σίμες ήμεό ρες
πρίν απόό τήν υπόβόλήό τόυς cxx, εκτόό ς αν συό μφωνα με τίς είδίκόό τερες δίαταό ξείς αυτωόν φεό ρόυν
συγκεκρίμεό νό χρόό νό ίσχυό ός.
Εαό ν ό πρόσφεό ρων είόναί Α.Ε καί Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συό στασής,
2. Αντίόγραφό τόυ ίσχυό όντός καταστατίκόυό με τό ΦΕΚ στό όπόίό ό εό χόυν δήμόσίευτείό όό λες όί
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μεό χρί σήό μερα τρόπόπόίήό σείς αυτόυό ήό επίκυρωμεό νό αντίόγραφό κωδίκόπόίήμεό νόυ
καταστατίκόυό (εφόό σόν υπαό ρχεί)
3. ΦΕΚ στό όπόίόό εό χεί δήμόσίευτείό τό πρακτίκόό ΔΣ εκπρόσωόπήσής τόυ νόμίκόυό πρόσωόπόυ,
4. Πρακτίκόό Δ.Σ περίό εό γκρίσής συμμετόχήό ς στό δίαγωνίσμόό , στό όπόίό ό μπόρείό να περίεό χεταί
καί εξόυσίόδόό τήσή (εφόό σόν αυτόό πρόβλεό πεταί απόό τό καταστατίκόό τόυ υπόψήφίό όυ
αναδόό χόυ) γία υπόγραφήό καί υπόβόλήό πρόσφόραό ς σε περίόπτωσή πόυ δεν υπόγραό φεί ό ίόδίός
ό νόό μίμός εκπρόό σωπός τόυ φόρεό α τήν πρόσφόραό καί τα λόίπαό απαίτόυό μενα εό γγραφα τόυ
δίαγωνίσμόυό καί όρίόζεταί συγκεκρίμεό νό αό τόμό,
5. Πίστόπόίήτίκόό αρμόό δίας δίκαστίκήό ς ήό δίόίκήτίκήό ς αρχήό ς περίό τρόπόπόίήό σεων τόυ
καταστατίκόυό / μή λυό σής τής εταίρείόας.
Εαό ν ό πρόσφεό ρων είόναί Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίόγραφό τόυ καταστατίκόυό , με όό λα τα μεό χρί σήό μερα τρόπόπόίήτίκαό , ήό φωτόαντίόγραφό
επίκυρωμεό νόυ, απόό δίκήγόό ρό, κωδίκόπόίήμεό νόυ καταστατίκόυό , εφόό σόν υπαό ρχεί.
2. Πίστόπόίήτίκαό αρμόό δίας δίκαστίκήό ς ήό δίόίκήτίκήό ς αρχήό ς περίό των τρόπόπόίήό σεων τόυ
καταστατίκόυό .
Σε περίό πτωσή εγκαταό στασής τόυς στήν αλλόδαπήό , τα δίκαίόλόγήτίκαό συό στασήό ς τόυς
εκδίόδόνταί με βαό σή τήν ίσχυό όυσα νόμόθεσίόα τής χωόρας πόυ είόναί εγκατεστήμεό να, απόό τήν
όπόίόα καί εκδίόδεταί τό σχετίκόό πίστόπόίήτίκόό .
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οί όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ είό ν αί εγγεγραμμεό ν όί σε επίό σήμόυς καταλόό γόυς ήό δίαθεό τόυν
πίστόπόίό ήσή απόό όργανίσμόυό ς πίστόπόίό ήσής πόυ συμμόρφωό νόνταί με τα ευρωπαίϋ καό πρόό τυπα
πίστόπόίό ήσής, καταό τήν εό ννόία τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να υπόβαό λλόυν στίς αναθεό τόυσες αρχεό ς πίστόπόίήτίκόό εγγραφήό ς εκδίδόό μενό απόό τήν
αρμόό δία αρχήό ήό τό πίστόπόίήτίκόό πόυ εκδίό δεταί απόό τόν αρμόό δίό όργανίσμόό πίστόπόίό ήσής.
Στα πίστόπόίήτίκαό αυταό αναφεό ρόνταί τα δίκαίόλόγήτίκαό βαό σεί των όπόίό ω ν εό γίνε ή εγγραφήό των
εν λόό γω όίκόνόμίκωό ν φόρεό ων στόν επίό σήμό καταό λόγό ήό ή πίστόπόίό ήσή καί ή καταό ταξή στόν εν
λόό γω καταό λόγό.
Η πίστόπόίόυό μενή εγγραφήό στόυς επίό σήμόυς καταλόό γόυς απόό τόυς αρμόό δίόυς όργανίσμόυό ς ήό τό
πίστόπόίήτίκόό , πόυ εκδίό δ εταί απόό τόν όργανίσμόό πίστόπόίό ήσής, συνίσταό τεκμήό ρίό
καταλλήλόό τήτας όό σόν αφόραό τίς απαίτήό σείς πόίότίκήό ς επίλόγήό ς, τίς όπόίό ες καλυό πτεί ό επίό σήμός
καταό λόγός ήό τό πίστόπόίήτίκόό .
Οί όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ είό ναί εγγεγραμμεό ν όί σε επίό σήμόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνταί απόό
τήν υπόχρεό ωσή υπόβόλήό ς των δίκαίόλόγήτίκωό ν πόυ αναφεό ρ όνταί στό πίστόπόίήτίκόό εγγραφήό ς
τόυς.
(β) Οί όίκόνόμίκόίό φόρείό ς πόυ είό ν αί εγγεγραμμεό ν όί στό Μ.Ε.ΕΠ. εφόό σόν υπόβαό λλόυν
«Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ» εν ίσχυό , απαλλαό σσόνταί απόό τήν υπόχρεό ω σή υπόβόλήό ς των
δίκαίόλόγήτίκωόν cxxi :
- απόό σπασμα πόίνίκόυό μήτρωό όυ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυό σας γία τόν Πρόό εδρό καί
Δίευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόλήπτίκήό ς επίχείό ρ ήσής. Γία τα λόίπαό μεό λή τόυ Δ.Σ τής εταίρείό ας, θα
πρεό πεί να υπόβλήθείό αυτότελωό ς απόό σπασμα πόίνίκόυό μήτρωό όυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό δεν
καλυό πτόνταί απόό τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ.
- φόρόλόγίκήό καί ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυό σας. cxxii
- τα πίστόπόίήτίκαό απόό τό αρμόό δίό Πρωτόδίκείό ό καί τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυό σας
υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό μως όό τί καλυό πτόνταί πλήό ρως (όό λες όί πρόβλεπόό μενες περίπτωόσείς) απόό
τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ.
- τό πίστόπόίήτίκόό απόό τό αρμόό δίό επίμελήτήό ρίό όό σόν αφόραό τό λόό γό απόκλείσμόυό τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ). cxxiii
- τό πίστόπόίήτίκόό τής αρμόό δίας αρχήό ς γία τήν όνόμαστίκόπόίό ήσή των μετόχωόν τόυ αό ρθρόυ
23.3. (στ).
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- τα απόδείκτίκαό εό γγραφα νόμίμόπόίό ήσής τής εργόλήπτίκήό ς επίχείό ρ ήσής.
Σε περίό πτωσή πόυ καό πόίό απόό τα ανωτεό ρω δίκαίόλόγήτίκαό εό χεί λήό ξεί, πρόσκόμίό ζεταί τό σχετίκόό
δίκαίόλόγήτίκόό εν ίσχυό . Εφόό σόν στήν Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ δεν αναφεό ρεταί ρήταό όό τί τα στελεό χή
τόυ πτυχίό όυ τόυ πρόσφεό ρόντα είό ν αί ασφαλίστίκωό ς ενήό μερα στό ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ό πρόσφεό ρων
πρόσκόμίό ζεί επίπλεό όν τής Ενήμερόό τήτας Πτυχίό όυ, ασφαλίστίκήό ενήμερόό τήτα γία τα στελεό χή
αυταό .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περίό πτωσή πόυ όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας επίθυμείό να στήρίχθείό στίς ίκανόό τήτες αό λλων φόρεό ω ν,
ή απόό δείξή όό τί θα εό χεί στή δίαό θεσήό τόυ τόυς αναγκαίό όυς πόό ρόυς, γίό νεταί με τήν υπόβόλήό
σχετίκόυό συμφωνήτίκόυό των φόρεό ων αυτωόν γία τόν σκόπόό αυτόό .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η πρόσφόραό των δίαγωνίζόμεό ν ων περίλαμβαό νεί τόυς ακόό λόυθόυς ήλεκτρόνίκόυό ς
υπόφακεό λόυς:
(α) υπόφαό κελό με τήν εό νδείξή «Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς»
(β) υπόφαό κελό με τήν εό νδείξή «Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό »
συό μφωνα με τα κατωτεό ρω:
24.2 Ο ήλεκτρόνίκόό ς υπόφαό κελός «Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς» πρεό πεί, επίό πόίνήό απόκλείσμόυό ,
να περίεό χεί cxxiv τα ακόό λόυθα:
- α) τό Τυπόπόίήμεό ν ό Έντυπό Υπευό θυνής Δήό λωσής ( ΤΕΥΔ )
- β) τήν εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, τόυ αό ρθρόυ 15 τής παρόυό σας.
24.3 Ο ήλεκτρόνίκόό ς υπόφαό κελός «Οίκόνόμίκήό Πρόσφόραό » περίεό χεί τό ψήφίακαό υπόγεγραμμεό νό
αρχείόό pdf, τό όπόίόό παραό γεταί απόό τό υπόσυό στήμα, αφόυό συμπλήρωθόυό ν καταλλήό λως όί σχετίκεό ς
φόό ρμες.
24.4 Στήν περίόπτωσή πόυ με τήν πρόσφόραό υπόβαό λλόνταί ίδίωτίκαό εό γγραφα, αυταό γίόνόνταί
απόδεκταό είότε καταό τα πρόβλεπόό μενα στίς δίαταό ξείς τόυ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είότε καί σε απλήό
φωτότυπίόα, εφόό σόν συνυπόβαό λλεταί υπευό θυνή δήό λωσή, στήν όπόίόα βεβαίωόνεταί ή ακρίόβείαό τόυς καί
ή όπόίόα φεό ρεί υπόγραφήό μεταό τήν εό ναρξή τής δίαδίκασίόας συό ναψής συό μβασής (ήό τόί μεταό τήν
ήμερόμήνίόα αναό ρτήσής τής πρόκήό ρυξής τής συό μβασής στό Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) cxxv.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόσφεό ρων όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας αναφεό ρεί στήν πρόσφόραό τόυ τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ
πρότίόθεταί να αναθεό σεί υπόό μόρφήό υπεργόλαβίόας σε τρίότόυς, καθωός καί τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
πρότείόνεί.
25.2. Η τήό ρήσή των υπόχρεωόσεων τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό υπεργόλαό βόυς δεν
αίόρεί τήν ευθυό νή τόυ κυρίό όυ αναδόό χόυ.
25.3. .................................................................... cxxvi
25.4 Η αναθεό τόυσα αρχήό :
α) επαλήθευό εί υπόχρεωτίκαό τή συνδρόμήό των λόό γων απόκλείσμόυό τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας
γία τόυς υπεργόλαό βόυς καί όό τί δίαθεό τόυν τα αντίόστόίχα πρόσόό ντα γία τήν εκτεό λεσή τόυ εό ργόυ πόυ
αναλαμβαό νόυνcxxvii συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν. 4412/2016, με τό Τυπόπόίήμεό νό Έντυπό
Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαίτείό υπόχρεωτίκαό απόό τόν όίκόνόμίκόό φόρεό α να αντίκαταστήό σεί εό ναν υπεργόλαό βό, όό ταν απόό
τήν ως αό νω επαλήό θευσή πρόκυό πτεί όό τί συντρεό χόυν λόό γόί απόκλείσμόυό τόυ καί όό τί δεν καλυό πτεί τα
αντίόστόίχα πρόσόό ντα γία τήν εκτεό λεσή τόυ εό ργόυ πόυ αναλαμβαό νεί συό μφωνα με τό αό ρθρό 165 τόυ ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εό γκρίσή κατασκευήό ς τόυ δήμόπρατόυό μενόυ εό ργόυ, απόφασίό στήκε με τήν αρίθμ. ... /2019
Απόό φασή.
26.2 Ο Κυό ρίός τόυ Έργόυ μπόρείό να εγκαταστήό σεί γία τό εό ργό αυτόό Τεχνίκόό Συό μβόυλ ό. Ο
Αναό δόχός τόυ εό ργόυ, εό χεί τήν υπόχρεό ωσή να δίευκόλυό νεί τίς δραστήρίόό τήτες τόυ Τεχνίκόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πήγαό ζόυν απόό τή συμβατίκήό σχεό σή τής Υπήρεσίό ας με αυτόό ν.
26.3........................................................................................... cxxviii
Καρδίτσα 4-9-2019
(Τόπος – Ημερομηνία)
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Λάππας
Ηλ/γος – Πολ. Μηχ/κός ΤΕ

Βάιος Ελευθερίου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τήν αρίθμόό 180/2019 απόό φασή τής Οίκόνόμίκήό ς Επίτρόπήό ς τόυ Δήό μόυ Καρδίότσας
Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
Τσιάκος Βασίλειος
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Συμπλήρωόνόνταί τα στόίχείόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς. Επίσήμαίόνεταί όό τί όί αναθεό τόντες φόρείός
δυό νανταί να χρήσίμόπόίόυό ν τό παρόό ν τευό χός δίακήό ρυξής γία τίς συμβαό σείς πόυ αναθεό τόυν
συό μφωνα με τίς δίαταό ξείς τόυ Βίβλίόόυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
Αναγραό φεταί ό κωδίκόό ς ταυτόπόίόήσής τής δίατίθεό μενής πίόστωσής (π.χ. κωδίκόό ς εναό ρίθμόυ εό ργόυ
στό ΠΔΕ ήό κωδίκόό ς πίόστωσής τόυ τακτίκόυό πρόυϋ πόλόγίσμόυό τόυ φόρεό α υλόπόίόήσής). Σε
περίό πτωσή συγχρήματόδότόυό μενων εό ργων απόό πόό ρόυς τής Ευρωπαίϋκήό ς Ένωσής, αναγραό φεταί
καί ό τίότλός τόυ Επίχείρήσίακόυό Πρόγραό μματός τόυ ΕΣΠΑ ήό αό λλόυ συγχρήματόδότόυό μενόυ απόό
πόό ρόυς ΕΕ πρόγραό μματός στό πλαίόσίό τόυ όπόίόόυ είόναί ενταγμεό νό τό δήμόπρατόυό μενό εό ργό.
Συμπλήρωόνεταί ή επωνυμίόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς.
Mεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας ''Επίκόίνωνίόα'' τόυ υπόσυστήό ματός

v

Πρβ. αό ρθρό 122 τόυ ν. 4412/2016. Η πρόκήό ρυξή συό μβασής περίλαμβαό νεί κατ' ελαό χίστόν τίς
πλήρόφόρίόες πόυ πρόβλεό πόνταί στό Μεό ρός Γ΄ τόυ Παραρτήό ματός V τόυ Πρόσαρτήό ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016. Επίσήμαίόνεταί όό τί, μεό χρί τήν εό κδόσή τυπόπόίήμεό νόυ εντυό πόυ πρόκήό ρυξής συό μβασής
γία συμβαό σείς καό τω των όρίόων, όί αναθεό τόυσες αρχεό ς, μπόρόυό ν να χρήσίμόπόίόυό ν τό αντίόστόίχό
τυπόπόίήμεό νό εό ντυπό “Πρόκήό ρυξή Συό μβασής”, αντλωόντας τό απόό τή δίαδρόμήό
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf καί δίαμόρφωόνόνταό ς τό
αναλόό γως.
vi

Aπόό
απόό
τίς 2-5-2019, παρεό χεταί ή νεό α ήλεκτρόνίκήό
υπήρεσίόα Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφεό ρεί τή δυό νατόό τήτα ήλεκτρόνίκήό ς
συό νταξής καί δίαχείόρίσής τόυ Τυπόπόίήμεό νόυ Εντυό πόυ Υπευό θυνής Δήό λωσής (ΤΕΥΔ). Μπόρείότε να
δείότε τή σχετίκήό ανακόίόνωσή στή Δίαδίκτυακήό Πυό λή τόυ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Επίσήμαίόνεταί όό τί ή χρήό σή τής ως αό νω υπήρεσίόας γία τή συό νταξή τόυ ΤΕΥΔ είόναί πρόαίρετίκήό γία
τίς αναθεό τόυσες αρχεό ς καί τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, καθωός εξακόλόυθόυό ν να εχόυν τή
δυνατόό τήτα να δίαμόρφωόσόυν τό .doc αρχείόό πόυ είόναί δίαθεό σίμό στήν ίστόσελίόδα τής Αρχήό ς στή
δίαδρόμήό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashskatw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
vii

Η περίόπτωσή ί) συμπλήρωόνεταί καί περίλαμβαό νεταί στή Δίακήό ρυξή, εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό
πρόβλεό πεί υπόδείόγματα εγγραό φων πρός υπόβόλήό απόό τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείός, π.χ εγγυήτίκωόν
επίστόλωόν.
viii

Συμπλήρωόνόνταί τυχόό ν αό λλα εό γγραφα συό μβασής ήό τευό χή πόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό κρίόν εί αναγκαίόα
με σκόπόό να περίγραό ψεί ήό να πρόσδίόρίόσεί στόίχείόα τής συό μβασής ήό τής δίαδίκασίόας συό ναψής.
ix

x

Όταν είόναί αδυό νατό να παρασχεθείό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή καί δωρεαό ν ήλεκτρόνίκήό πρόό σβασή
σε όρίσμεό να εό γγραφα τής συό μβασής μπόρείό να περίλήφθείό στό παρόό ν αό ρθρό τής δίακήό ρυξής
πρόό βλεψή όό τί τα σχετίκαό εό γγραφα τής συό μβασής θα δίατεθόυό ν με μεό σα αό λλα πλήν των
ήλεκτρόνίκωόν (όό πως τό ταχυδρόμείό ό ήό αό λλό καταό λλήλό μεό σό ήό συνδυασμόό ς ταχυδρόμίκωόν ήό
αό λλων καταλλήό λων μεό σων καί ήλεκτρόνίκωόν μεό σων). Στήν περίόπτωσή αυτήό πρότείόνεταί ή
ακόό λόυθή δίατυό πωσή: «Τα ακόό λόυθα εό γγραφα τής συό μβασής ........................... δίατίόθενταί απόό
…………………………., όδόό ς …………………, πλήρόφόρίόες …………………. τήλ.:……………..:….. Οί
ενδίαφερόό μενόί μπόρόυό ν ακόό μα, να λαό βόυν γνωόσή των παρακαό τω εγγραό φων τής συό μβασής ……,
στα γραφείόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς καταό τίς εργαό σίμες ήμεό ρες καί ωόρες.»
Όταν δεν μπόρείό να πρόσφερθείό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή καί δωρεαό ν ήλεκτρόνίκήό πρόό σβασή σε
όρίσμεό να εό γγραφα τής συό μβασής, δίόό τί ή αναθεό τόυσα αρχήό πρότίόθεταί να εφαρμόό σεί τήν παρ. 2
τόυ αό ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφεό ρόνταί, στό παρόό ν αό ρθρό τής δίακήό ρυξής, τα μεό τρα
πρόστασίόας τόυ εμπίστευτίκόυό χαρακτήό ρα των πλήρόφόρίωόν, τα όπόίόα απαίτόυό νταί, καί τόν
τρόό πό με τόν όπόίόό είόναί δυνατήό ή πρόό σβασή στα σχετίκαό εό γγραφα. Ενδείκτίκαό , λ.χ., ή
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αναθεό τόυσα αρχήό θα μπόρόυό σε να αναφεό ρεί όό τί: “Ο όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας αναλαμβαό νεί τήν
υπόχρεό ωσή να τήρήό σεί εμπίστευτίκαό καί να μή γνωστόπόίήό σεί σε τρίότόυς (συμπερίλαμβανόμεό νων
των εκπρόσωόπων τόυ ελλήνίκόυό καί δίεθνόυό ς Τυό πόυ), χωρίός τήν πρόήγόυό μενή εό γγραφή
συγκαταό θεσή τής Αναθεό τόυσας Αρχήό ς, τα ανωτεό ρω εό γγραφα ήό πλήρόφόρίόες πόυ πρόκυό πτόυν απόό
αυταό . Οί όίκόνόμίκόίό φόρείός δίασφαλίόζόυν τήν τήό ρήσή των απαίτήό σεων αυτωόν απόό τό πρόσωπίκόό
τόυς, τόυς υπεργόλαό βόυς τόυς καί καό θε αό λλό τρίότό πρόό σωπό πόυ χρήσίμόπόίόυό ν καταό τήν
αναό θεσή ήό εκτεό λεσή τής συό μβασής. Γία τόν σκόπόό αυτόό , καταό τήν παραλαβήό των εγγραό φων τής
συό μβασής, υπόβαό λλεί υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόίό α δήλωόνεί τα ανωτεό ρω”.
Συμπλήρωόνεταί απόό τήν Αναθεό τόυσα Αρχήό με σαφήό νεία συγκεκρίμεό νή ήμερόμήνίό α ( “εγκαίόρως,
ήό τόί ως τήν... ), πρός απόφυγήό όίασδήό πότε συό γχυσής καί αμφίβόλίόας.
Συμπλήρωόνεταί ή τεό ταρτή ήμεό ρα πρίν απόό τή λήό ξή τής πρόθεσμίόας τόυ αό ρθρόυ 14 τής
παρόυό σας.Σε περίόπτωσή πόυ ή ήμεό ρα αυτήό είόναί αργίόα, τίόθεταί ή πρόήγόυό μενή αυτήό ς εργαό σίμή
ήμεό ρα. Πρβλ καί αό ρθρό 11 τής υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αρίθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Σε περίό πτωσή εφαρμόγήό ς τής δίαδίκασίόας τόυ αό ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. Β υπόπ. Αα τόυ ν.
4412/2016 “Ελευό θερή συμπλήό ρωσή τίμόλόγίόόυ”, όί αναθεό τόυσες αρχεό ς περίλαμβαό νόυν στήν εν
λόό γω περίόπτωσή (στ) αναφόραό γία τήν υπόβόλήό τόυ σχετίκόυό τίμόλόγίό όυ.
Πρβ. αό ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ
ν. 4605/2019 καί τρόπόπόίήό θήκε απόό τό αό ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.
Άρθρό 92 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 8 περ. β’ τόυ ν.
4605/2019 καί τό αό ρθρό 56 παρ. 3 τόυ ν. 4609/2019 (Α’67). Σήμείωόνεταί όό τί ή πρόθεσμίόα των 10
ήμερωόν πόυ αναγραό φεταί στό παρόό ν σήμείόό αφόραό μόό νό τόν χρόό νό υπόγραφήό ς τής ΥΔ καί σε
καμίόα περίόπτωσή δεν συνδεό εταί με τήν συνόλίκήό πρόθεσμίόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν με τήν
εό ννόία όό τί όί όίκόνόμίκόίό φόρείός εό χόυν τή δυνατόό τήτα να υπόβαό λλόυν τήν πρόσφόραό τόυς
όπότεδήό πότε καταό τήν ως αό νω πρόθεσμίόα.
Επίσήμαίόνεταί όό τί, ως πρός τίς πρόθεσμίόες γία τήν όλόκλήό ρωσή των ενεργείωόν τής Επίτρόπήό ς
Δίενεό ργείας Δίαγωνίσμόυό ίσχυό όυν τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016, τό όπόίό ό
πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 28 τόυ ν. 4605/19 καί τρόπόπόίήό θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν.
4609/2019
Πρβ αό ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016 όό πως πρόστεό θήκε με τήν παρ. 28 τόυ αό ρθρόυ 43
τόυ ν. 4605/2019 καί τρόπόπόίήό θήκε με τό αρ. 56 παρ. 7 τόυ ν. 4609/2019
Επίσήμαίόνεταί όό τί αν ή αναθεό τόυσα αρχήό θεωρήό σεί όό τί πρόσφόρεό ς φαίόνόνταί ασυνήό θίστα
χαμήλεό ς, απαίτείό απόό τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς να εξήγήό σόυν τήν τίμήό ήό τό κόό στός πόυ
πρότείόνόυν στήν πρόσφόραό τόυς, εντόό ς απόκλείστίκήό ς πρόθεσμίόας, καταό ανωότατό όό ρίό δεό κα
ήμερωόν απόό τήν κόίνόπόίόήσή τής σχετίκήό ς πρόό σκλήσής. Στήν περίό πτωσή αυτήό εφαρμόό ζόνταί τα
αό ρθρα 88 καί 89 τόυ ν. 4412/2016.
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ.
α τόυ ν. 4605/19.
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 19 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171).
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως αντίκατασταό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. β
τόυ ν. 4605/19.
Με τήν επίφυό λαξή των παρ. 7 καί 8 τόυ αό ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 ( λήό ψή επανόρθωτίκωόν
μεό σων ).
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 12 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. β
τόυ ν. 4605/19.
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. γ
τόυ ν. 4605/19.
Η απόό φασή κατακυό ρωσής κόίνόπόίείόταί στόν πρόσωρίνόό αναό δόχό: 1) στήν περίόπτωσή υπόβόλήό ς
υπευό θυνής δήό λωσής, μεταό τόν εό λεγχό αυτήό ς καί τή δίαπίόστωσή τής όρθόό τήταό ς τής απόό τήν
Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό καταό τό αό ρθρό 4.2 ε' πρωότό εδαό φίό, καί 2) στήν περίόπτωσή πόυ δεν
απαίτείόταί ή υπόβόλήό υπευό θυνής δήό λωσής, μεταό τήν όλόκλήό ρωσή τόυ ελεό γχόυ των
δίκαίόλόγήτίκωόν τόυ πρόσωρίνόυό αναδόό χόυ καταό τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 α' εό ως δ' τής
παρόυό σας καί τήν αό πρακτή παό ρόδό τής πρόθεσμίόας αό σκήσής πρόδίκαστίκήό ς πρόσφυγήό ς.
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Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 13 περ. δ
τόυ ν. 4605/19.
xxix
Πρβλ. παρ. 7 τόυ αό ρθρόυ 379 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 4 τόυ ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. καί αό ρθρό 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
xxx
Πρβλ. αό ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016.
xxxi
Πρβ. αό ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 41 τόυ ν.
4605/2019.
xxxii
Πρβλ. αό ρθρό 367 τόυ ν. 4412/2016 καί π.δ. 39/2017.
xxxiii
Πρβ. αό ρθρό 365 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε απόό τό αό ρθρό 43 παρ. 42 τόυ ν.
4605/2019.
xxxiv
Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 1 εό ως 3 τόυ ν. 4412/2016.
xxxv
Πρβ. αό ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε απόό τό αό ρθρό 43 παρ. 45 τόυ ν.
4605/2019
xxxvi
Πρβλ. αό ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίόήθήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 14 τόυ ν.
4497/2017 (Α 171).
xxxvii
Τίόθεταί μόό νό εφόό σόν πρόό κείταί γία συγχρήματόδότόυό μενό εό ργό απόό πόό ρόυς τής Ευρωπαίϋκήό ς
Ένωσής.
xxxviii
Τίόθεταί μόό νό εφόό σόν επίλεγείό ή δίενεό ργεία κλήό ρωσής γία τή συγκρόό τήσή συλλόγίκωόν όργαό νων.
xxxix
Απόό 1-1-2017 τίόθεταί σε ίσχυό τό π.δ 80/2016 (Α' 145), τό όπόίόό με τό αό ρθρό 13 καταργείό τό π.δ
113/2010.
xl
Τίόθεταί μόό νό όό ταν εκ τόυ συμβατίκόυό πόσόυό (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίός ΦΠΑ), πρόκυό πτεί υπόχρεό ωσή
όνόμαστίκόπόπίόήσής των μετόχωόν των Α.Ε.
xli
Νόό μόί, ΠΔ καί υπόυργίκεό ς απόφαό σείς πόυ εκδίόδόνταί μεταό τήν εό ναρξή τής δίαδίκασίόας συό ναψής
τής συό μβασής συό μφωνα με τό αό ρθρό 120 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυό ν μεό ρός τόυ
εφαρμόστεό όυ θεσμίκόυό πλαίσίό όυ τής.
xlii
Όταν πρόό κείταί γία συγχρήματόδότόυό μενό απόό τήν Ε.Ε. εό ργό, τόυό τό να αναγραό φεταί στή
Δίακήό ρυξή καί είδίκόό τερα να αναγραό φεταί ό τίότλός τής Πραό ξής καί τόυ Επίχείρήσίακόυό
Πρόγραό μματός στό πλαίόσίό τόυ όπόίό όυ είόναί ενταγμεό νό τό δήμόπρατόυό μενό εό ργό, καθωός καί τα
πόσόσταό συγχρήματόδόό τήσής τής δαπαό νής τόυ εό ργόυ απόό εθνίκόυό ς καί ενωσίακόυό ς πόό ρόυς (με
αναφόραό στό δίαρθρωτίκόό ταμείόό). Επίόσής, ή σχετίκήό συμπλήό ρωσή ακόλόυθείό τή δίακρίτήό
όρόλόγίόα Συλλόγίκεό ς Απόφαό σείς ( ΣΑ ) εό ργων ήό ΚΑΕ, αναό λόγα τήν πήγήό χρήματόδόό τήσής (ΠΔΕ ήό
Τακτίκόό ς πρόυϋ πόλόγίσμόό ς). Γία τό ζήό τήμα τής αναό λήψής δαπανωόν δήμόσίόων επενδυό σεων, βλ. καί
αό ρθρό 5 τόυ π.δ. 80/2016.
xliii
Οί κρατήό σείς πρόσαρμόό ζόνταί αναό λόγα με τόν φόρεό α εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ.
xliv
Πρβλ. αό ρθρό 4 παρ. 3 εό βδόμό εδαό φίό τόυ ν. 4013/2011, όό πως αντίκατασταό θήκε απόό τό αό ρθρό 44
τόυ ν. 4605/2019.
xlv
Ή/καί ή Επίτρόπήό Δίαγωνίσμόυό , καταό περίόπτωσή (πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
xlvi
Πρβλ. όμόίόως πρόήγόυό μενή υπόσήμείόωσή.
xlvii
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναό λήψή υπόχρεωόσεων απόό τόυς δίαταό κτες” ( Α΄
145 ): “Οί δίακήρυό ξείς, όί απόφαό σείς αναό θεσής καί όί συμβαό σείς πόυ συναό πτόνταί γία λόγαρίασμόό
των φόρεό ων Γενίκήό ς Κυβεό ρνήσής αναφεό ρόυν απαραίότήτα τόν αρίθμόό καί τή χρόνόλόγίόα τής
απόό φασής αναό λήψής υπόχρεό ωσής, τόν αρίθμόό καταχωόρίσήό ς τής στα λόγίστίκαό βίβλίόα τόυ όίκείόόυ
φόρεό α, καθωός καί τόν αρίθμόό τής απόό φασής εό γκρίσής τής πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περίόπτωσή πόυ
ή δαπαό νή εκτείόνεταί σε περίσσόό τερα τόυ ενόό ς όίκόνόμίκαό εό τή.". Επίόσής, συό μφωνα με τό αό ρθρό 12
παρ. 2 γ) τόυ ίόδίόυ π.δ : “Δίακήρυό ξείς, όό πόυ απαίτείόταί, καί απόφαό σείς αναό θεσής πόυ εκδίόδόνταί
καί συμβαό σείς πόυ συναό πτόνταί απόό φόρείός τής Γενίκήό ς Κυβεό ρνήσής είόναί αό κυρες, εφόό σόν δεν εό χεί
πρόήγήθείό αυτωόν ή εό κδόσή τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεό ωσής τόυ αό ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ
παρόό ντός. "Πρβλ. καί αό ρθρό 5 τόυ ως αό νω δίαταό γματός “Αναό λήψή δαπανωόν δήμόσίόων
επενδυό σεων”.
xlviii
Σε περίόπτωσή πόυ περίλαμβαό νόνταί τυχόό ν δίκαίωόματα πρόαίόρεσής, δίαμόρφωόνεταί αναλόό γως ή
εκτίμωόμενή αξίόα τής συό μβασής (πρόυϋ πόλόγίσμόό ς δήμόπραό τήσής) καί τό παρόό ν αό ρθρό (πρβ. αό ρθρα
6 παρ. 1 καί 132 παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).
xlix
Τό πόσόό των απρόό βλεπτων δαπανωόν επαναυϋ πόλόγίόζεταί καταό τήν υπόγραφήό τής συό μβασής,
αναό λόγα με τήν πρόσφερθείόσα εό κπτωσή, ωόστε να δίατήρείόταί ή εν λόό γω πόσόστίαίόα αναλόγίόα τόυ
15% επίό τής δαπαό νής εργασίωόν με ΓΕ&ΟΕ, συό μφωνα με τήν παραό γραφό 3 τόυ αό ρθρόυ 156 ν.
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4412/2016.
Πρβλ. αό ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
Η αναθεό τόυσα αρχήό δίαμόρφωόνεί τό παρόό ν σήμείόό τής δίακήό ρυξής, αναό λόγα με τό αν απόφασίόσεί
να υπόδίαίρεό σεί τή συό μβασή σε περίσσόό τερα τμήό ματα/εό ργα ήό όό χί, ήό τόί να τα αναθεό σεί ως ενίαίό ό
συό νόλό. Στήν περίόπτωσή πόυ επίλεό ξεί να μήν υπόδίαίρεό σεί σε τμήό ματα, αναφεό ρεί, στό παρόό ν
σήμείό ό τής δίακήό ρυξής, τόυς βασίκόυό ς λόό γόυς τής απόό φασήό ς τής αυτήό ς (πρβλ. αό ρθρό 59 τόυ ν.
4412/2016).
όό πως συμπλήρωόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
Μπόρείό ή εό ναρξή τής πρόθεσμίό ας να όρίόζεταί δίαφόρετίκαό , αν λόό γόυ χαό ρή δεν πρόβλεό πεταί ή
αό μεσή εό ναρξή των εργασίωόν (αό ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με τήν επίφυό λαξή τής επόό μενής υπόσήμείόωσής.
Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρείό να επίτρεό πόυν τήν υπόβόλήό εναλλακτίκωόν πρόσφόρωόν καί στήν
περίό πτωσή αυτήό πρόσαρμόό ζεταί αντίστόίόχως τό 13.4. ( πρβλ αό ρθρό 57 τόυ ν. 4412/2016 ).
Τό πόσόστόό τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς δεν μπόρείό να υπερβαίόνεί τό 2% τής εκτίμωόμενής αξίόας τής
συό μβασής, χωρίός τό Φ.Π.Α., με αναό λόγή στρόγγυλόπόίόήσή μή συνυπόλόγίζόμεό νων των
δίκαίωμαό των πρόαίόρεσής καί παραό τασής τής συό μβασής (Πρβ αό ρθρό 72 παρ. 1 περ. α, όό πως
τρόπόπόίήό θήκε με τήν παρ. 5α τόυ αό ρθρόυ 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Πρβ. αό ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τήν περ. 4 τόυ αό ρθρόυ 107 τόυ ν.
4497/2017 (Α' 171) καί τήν παρ. 5 περ. β, γ καί δ τόυ αό ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019
Εφόό σόν συντρεό χεί περίό πτωσή, καταό τό αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016, όπόό τε μνήμόνευό όνταί καί όί
απαραίότήτες λεπτόμεό ρείες.
Συμπλήρωόνεταί αν πρόβλεό πεταί ήό όό χί ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς. Συό μφωνα με τήν παραό γραφό 10
εδ. α τόυ αό ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (όό πως πρόστεό θήκε με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 242 τόυ ν.
4072/2012), στίς περίπτωόσείς συγχρήματόδότόυό μενων δήμόό σίων εό ργων στίς δίακήρυό ξείς
υπόχρεωτίκαό περίλαμβαό νεταί δυνατόό τήτα χόρήό γήσής πρόκαταβόλήό ς. Η υπόχρεό ωσή αυτήό
εξακόλόυθείό να ίσχυό εί καί γία τα πρόγραό μματα τής περίόό δόυ 2014-2020 δυναό μεί τής παρ. 15 τόυ
αό ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.
Εφόό σόν πρόβλεό πεταί πρόκαταβόλήό συμπλήρωόνόνταί όί όό ρόί γία τήν εγγυήτίκήό επίστόλήό
πρόκαταβόλήό ς. Επίσήμαίόνεταί όό τί ή εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λεσής καλυό πτεί καί τήν παρόχήό ίσόό πόσής
πρόκαταβόλήό ς πρός τόν αναό δόχό, χωρίός να απαίτείόταί ή καταό θεσή εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς. Στήν
περίό πτωσή πόυ με τήν παρόυό σα όρίόζεταί μεγαλυό τερό υό ψός πρόκαταβόλήό ς (πχ 15%), αυτήό
λαμβαό νεταί με τήν καταό θεσή απόό τόν αναό δόχό εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς πόυ θα καλυό πτεί τή
δίαφόραό μεταξυό τόυ πόσόυό τής εγγυό ήσής καλήό ς εκτεό λεσής καί τόυ πόσόυό τής καταβαλλόό μενής
πρόκαταβόλήό ς (παρ. 1 δ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016).
Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να ζήτόυό ν απόό τόυς πρόσφεό ρόντες να παραό σχόυν «Εγγυό ήσή καλήό ς
λείτόυργίόας» γία τήν απόκαταό στασή των ελαττωμαό των πόυ ανακυό πτόυν ήό των ζήμίωόν πόυ
πρόκαλόυό νταί απόό δυσλείτόυργίόα των εό ργων καταό τήν περίόόδό εγγυό ήσής καλήό ς λείτόυργίόας,
εφόό σόν πρόβλεό πεταί στα εό γγραφα τής συό μβασής. Τό υό ψός τής εγγυό ήσής καλήό ς λείτόυργίόας
συμπλήρωόνεταί σε συγκεκρίμεό νό χρήματίκόό πόσόό . Οί εγγυήτίκεό ς επίστόλεό ς καλήό ς λείτόυργίόας
περίλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χίστόν τα αναφερόό μενα στήν παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας καί
επίπρόό σθετα, τόν αρίθμόό καί τόν τίότλό τής σχετίκήό ς συό μβασής.
Τα γραμμαό τία συό στασής χρήματίκήό ς παρακαταθήό κής τόυ Ταμείόόυ Παρακαταθήκωόν καί Δανείόων,
γία τήν παρόχήό εγγυήό σεων συμμετόχήό ς καί καλήό ς εκτεό λεσής (εγγυόδότίκήό παρακαταθήό κή)
συστήό νόνταί συό μφωνα με τήν είδίκήό νόμόθεσίόα πόυ δίεό πεί αυτόό καί είδίκόό τερα βαό σεί τόυ αό ρθρόυ
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβρίό όυ 1926/3 Ιανόυαρίόόυ 1927 (“Περίό συσταό σεως καί απόδόό σεως
παρακαταθήκωόν καί καταθεό σεων παραό τω Ταμείόω Παρακαταθήκωόν καί Δανείόων”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εό γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. καί τα είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυό σας, ως πρός τίς εγγυήό σείς
συμμετόχήό ς.
Η ελαό χίστή πρόθεσμίόα παραλαβήό ς των πρόσφόρωόν καθόρίόζεταί συό μφωνα με τό αό ρθρό 121 όυ ν.
4412/2016, όό πως αυτόό τρόπόπόίήό θήκε με τήν παρ. 19 τόυ αό ρθρόυ 43 τόυ ν. 4605/2019 .
Πρότείόνεταί όί αναθεό τόυσες αρχεό ς να όρίόζόυν τήν ήμερόμήνίόα ήλεκτρόνίκήό ς απόσφραό γίσής των
πρόσφόρωόν μεταό τήν παρεό λευσή τρίωόν εργασίόμων ήμερωόν απόό τήν καταλήκτίκήό ήμερόμήνίόα
υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν, πρόκείμεό νόυ να εό χεί πρόσκόμίστείό απόό τόυς συμμετεό χόντες καί ή
πρωτόό τυπή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 3.5. περ. β τής
παρόυό σας.
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Ορίόζεταί ό χρόό νός απόό τήν Αναθεό τόυσα Αρχήό κατ΄ εκτίόμήσή των ίδίαίτερότήό των τής δίαδίκασίόας.
Γία τόν καθόρίσμόό τόυ χρόό νόυ ίσχυό ός τής πρόσφόραό ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
lxvii
Πρβ. υπόσήμείόωσή γία πρόκήό ρυξή συό μβασής στό αό ρθρό 2.1 τής παρόυό σας.
lxviii
Συό μφωνα με τίς περ. (31) καί (35) παρ. 1 καί τήν παρ. 3 αό ρθρόυ 377 καθωός καί τίς παρ. 11 καί 12
αό ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθείό ή υπόχρεό ωσή δήμόσίόευσής πρόκήό ρυξής συό μφωνα με τίς
παρ. 7 καί 8 αό ρθρόυ 15 ν. 3669/2008 μεό χρί τήν 31/12/2017 σε δυό ό ήμερήό σίες εφήμερίόδες καί
στόν περίφερείακόό καί τόπίκόό τυό πό μεό χρί 31/12/2020 (πρβλ καί τήν ενόό τήτα Δ τής εγκυκλίόόυ με
αρίθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ τόυ ΥΠΕΧΩΔΕ).
lxix
Πρβλ. αό ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό επίλεό ξεί τή δίαβόυό λευσή επίό των
δήμόσίευμεό νων εγγραό φων τής συό μβασής συό μφωνα πρός τα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 68 ν.
4412/2016, συμπλήρωόνεταί τό αό ρθρό 20 Α κατ΄ αντίστόίχίόα με τό αό ρθρό 20Α τόυ τευό χόυς
δίακήό ρυξής συό μβασής εό ργόυ με αξίόλόό γήσή μελεό τής (μελετόκατασκευήό )
lxx
Πρβ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επίσήμαίόνεταί όό τί όί αναθεό τόυσες αρχεό ς δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν
συγκεκρίμεό νες ταό ξείς/ πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ.
lxxi
Κατ’ αντίστόίχίό α με τα όυσίωόδή χαρακτήρίστίκαό τόυ εό ργόυ συό μφωνα με τό αό ρθρό 11 τής
παρόυό σας (αναφεό ρεταί ή κατήγόρίόα ήό όί κατήγόρίόες στίς όπόίόες εμπίό πτεί τό εό ργό συό μφωνα με τό
αό ρθρό 100 τόυ ν. 3669/2008 καί τόυς είδίκόό τερόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 76 ν. 4412/2016).
lxxii
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αό ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
lxxiii
Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.
4497/2017. Επίσήμαίόνεταί όό τί όί αναθεό τόυσες αρχεό ς πρεό πεί να πρόσαρμόό ζόυν τό σχετίκόό πεδίόό
τόυ Μεό ρόυς ΙΙΙ.Α τόυ ΤΕΥΔ καί είδίκόό τερα, αντίό τής αναφόραό ς σε “τελεσίόδίκή καταδίκαστίκήό
απόό φασή”, δεδόμεό νής τής ως αό νω νόμόθετίκήό ς μεταβόλήό ς, να θεό τόυν τή φραό σή “αμεταό κλήτή
καταδίκαστίκήό απόό φασή”, ή δε σχετίκήό δήό λωσή τόυ όίκόνόμίκόυό φόρεό α στό ΤΕΥΔ αφόραό μόό νό σε
αμεταό κλήτες καταδίκαστίκεό ς απόφαό σείς.
lxxiv
Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 τελευταίόα δυό ό εδαό φία τόυ ν. 4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκαν με τό
αό ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
lxxv
Πρβ. αό ρθρό 73 παρ. 2 περίόπτωσή γ τόυ ν. 4412/2016 , ή όπόίό α πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 39 τόυ ν.
4488/2017.
lxxvi
Επίσήμαίόνεταί όό τί ή εν λόό γω πρόό βλεψή γία παρεό κκλίσή απόό τόν υπόχρεωτίκόό απόκλείσμόό
απότελείό δυνατόό τήτα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε
περίό πτωσή πόυ δεν επίθυμείό να πρόβλεό ψεί τή σχετίκήό δυνατόό τήτα, ή αναθεό τόυσα αρχήό δίαγραό φεί
τήν παραό γραφό αυτήό .
lxxvii
Επίσήμαίόνεταί όό τί ή εν λόό γω πρόό βλεψή γία παρεό κκλίσή απόό τόν υπόχρεωτίκόό απόκλείσμόό
απότελείό δυνατόό τήτα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε
περίό πτωσή πόυ δεν επίθυμείό να πρόβλεό ψεί τή σχετίκήό δυνατόό τήτα, ή αναθεό τόυσα αρχήό δίαγραό φεί
τήν παραό γραφό αυτήό .
lxxviii
Οί λόό γόί τής παραγραό φόυ 22.Α.4. απότελόυό ν δυνήτίκόυό ς λόό γόυς απόκλείσμόυό συό μφωνα με τό
αό ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό συνεό πεία, ή αναθεό τόυσα αρχήό δυό ναταί να επίλεό ξεί εό ναν,
περίσσόό τερόυς, όό λόυς ήό ενδεχόμεό νως καί κανεό ναν απόό τόυς λόό γόυς απόκλείσμόυό συνεκτίμωόντας
τα ίδίαίότερα χαρακτήρίστίκαό τής υπόό αναό θεσή συό μβασής (εκτίμωόμενή αξίόα αυτήό ς, είδίκεό ς
περίσταό σείς κλπ), με σχετίκήό πρόό βλεψή στό παρόό ν σήμείό ό τής δίακήό ρυξής.
lxxix
Σήμείωόνεταί όό τί ό ανωτεό ρω εθνίκόό ς λόό γός απόκλείσμόυό τίόθεταί στή δίακήό ρυξή μόό νό γία
συμβαό σείς εό ργων πρόυϋ πόλόγίσμόυό εκτίμωόμενής αξίόας ανωότερής τόυ 1.000.000,00 ευρωό καί στήν
περίό πτωσή αυτήό συμπλήρωόνεταί στό Μεό ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΤΕΥΔ
lxxx
Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή όπόίόα πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 9 τόυ ν.
4497/2017. Επίόσής, βλ. υπ’ αρίθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εό γγραφό τής Αρχήό ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ09Β) σχετίκαό με τήν απόό φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβρίόόυ 2018 στήν υπόό θεσή C-124/2017 Vossloh,
ίδίόως σκεό ψείς 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019..
lxxxi
Υπενθυμίόζεταί όό τί αναφόραό στήν παραό γραφό 22.Α.4 θα γίόνεί μόό νό στήν περίό πτωσή πόυ ή
Αναθεό τόυσα Αρχήό επίλεό ξεί καό πόίόν απόό τόυς δυνήτίκόυό ς λόό γόυς απόκλείσμόυό .
lxxxii
Επίσήμαίόνεταί όό τί όό λα τα κρίτήό ρία πόίότίκήό ς επίλόγήό ς, πλήν τής καταλλήλόό τήτας γία τήν αό σκήσή
επαγγελματίκήό ς δραστήρίόό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόό με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
είόναί πρόαίρετίκαό γία τήν αναθεό τόυσα αρχήό καί πρεό πεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγα με τό
αντίκείόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καό θε περίόπτωσή, πρεό πεί να
δίαμόρφωόνόνταί καταό τρόό πό, ωόστε να μήν περίόρίόζεταί δυσαναό λόγα ή συμμετόχήό των
lxvi
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ενδίαφερόό μενων όίκόνόμίκωόν φόρεό ων στόυς δίαγωνίσμόυό ς. Καταό τό σταό δίό τόυ πρόσδίόρίσμόυό
των κρίτήρίόων καταλλήλόό τήτας των υπόψήφίόων, είόναί αναγκαίόό να τήρόυό νταί απόό τίς
αναθεό τόυσες αρχεό ς, όί θεμελίωόδείς ενωσίακεό ς αρχεό ς, ίδίόως ή αρχήό τής ίόσής μεταχείόρίσής των
συμμετεχόό ντων, τής απόφυγήό ς των δίακρίόσεων, τής δίαφαό νείας καί τής αναό πτυξής τόυ ελευό θερόυ
ανταγωνίσμόυό . Τα κρίτήό ρία επίλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξεταό ζόνταί καταό τή δίαδίκασίόα
ελεό γχόυ τής καταλλήλόό τήτας τόυ πρόσφεό ρόντός να εκτελεό σεί τή συό μβασή (κρίτήό ρία “on/off”).
lxxxiii
Επίσήμαίόνεταί όό τί όί αναθεό τόυσες αρχεό ς δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν συγκεκρίμεό νες ταό ξείς/ πτυχίόα
τόυ ΜΕΕΠ. Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, όό πως ίσχυό όυν δυναό μεί τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α'
εό ως δ' τόυ ν. 4472/2017, σε συνδυασμόό με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016 (πρβ. καί
αό ρθρό 80 παρ. 1 τόυ ν. 3669/2008, όό πως αντίκατασταό θήκε με τό αό ρθρό 119 παρ. 5 περ. ή' τόυ ν.
4472/2017).
lxxxiv
Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να επίβαό λλόυν απαίτήό σείς πόυ να δίασφαλίόζόυν όό τί όί όίκόνόμίκόίό
φόρείός δίαθεό τόυν τήν αναγκαίόα όίκόνόμίκήό καί χρήματόδότίκήό ίκανόό τήτα γία τήν εκτεό λεσή τής
συό μβασής. Όλες όί απαίτήό σείς πρεό πεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγες με τό αντίκείόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταίόό εδαό φίό καί αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Οί εν λόό γω
απαίτήό σείς καθόρίόζόνταί περίγραφίκαό στό παρόό ν σήμείόό, χωρίός παραπόμπήό σε ταό ξείς/πτυχίόα τόυ
ΜΕΕΠ. Σε καό θε περίό πτωσή καί μεό χρί τήν καταό ργήσή των αό ρθρων 80 εό ως 110 τόυ ν. 3669/2008 καί
τήν εό ναρξή ίσχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ 118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επίσήμαίόνεταί όό τί, εφόό σόν ή
αναθεό τόυσα αρχήό επίλεό ξεί τήν παραπόμπήό σε ταό ξείς/πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ ως πρός τόν καθόρίσμόό
των απαίτήό σεων γία τίς εγγεγραμμεό νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς, πρεό πεί να
περίγραό ψεί αναλυτίκαό τίς αντίόστόίχες απαίτήό σείς καί γία τίς αλλόδαπεό ς εργόλήπτίκεό ς
επίχείρήό σείς.
lxxxv
Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να επίβαό λλόυν απαίτήό σείς πόυ να δίασφαλίόζόυν όό τί όί όίκόνόμίκόίό
φόρείός δίαθεό τόυν τήν αναγκαίόα τεχνίκήό καί επαγγελματίκήό ίκανόό τήτα γία τήν εκτεό λεσή τής
συό μβασής. Όλες όί απαίτήό σείς πρεό πεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγες με τό αντίκείόμενό τής
συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταίόό εδαό φίό καί αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016). Οί εν λόό γω
απαίτήό σείς καταρχαό ς καθόρίόζόνταί περίγραφίκαό στό παρόό ν σήμείόό, χωρίός παραπόμπήό σε
ταό ξείς/πτυχίόα τόυ ΜΕΕΠ ήό βαθμίόδες/κατήγόρίόες τόυ ΜΕΚ. Σε καό θε περίόπτωσή καί μεό χρί τήν
καταό ργήσή των αό ρθρων 80 εό ως 110 τόυ ν. 3669/2008 καί τήν εό ναρξή ίσχυό ός τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ
118 παρ. 20 τόυ ν. 4472/2017, επίσήμαίόνεταί όό τί, εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό επίλεό ξεί τήν
παραπόμπήό σε ταό ξείς/πτυχίό α τόυ ΜΕΕΠ ήό βαθμίόδες/κατήγόρίόες τόυ ΜΕΚ ως πρός τόν καθόρίσμόό
των απαίτήό σεων γία τίς εγγεγραμμεό νες στό ΜΕΕΠ εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς (πχ. στελεό χωσή),
πρεό πεί να περίγραό ψεί αναλυτίκαό τίς αντίόστόίχες απαίτήό σείς καί γία τίς αλλόδαπεό ς εργόλήπτίκεό ς
επίχείρήό σείς.
lxxxvi
Πρόαίρετίκήό επίλόγήό : Η παρ. 22.Ε τίόθεταί καταό δίακρίτίκήό ευχεό ρεία τής αναθεό τόυσας αρχήό ς καί
συμπλήρωόνεταί συό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επίσήμαίόνεταί όό τί όό λες όί απαίτήό σείς
πρεό πεί να σχετίόζόνταί καί να είόναί αναό λόγες με τό αντίκείόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
lxxxvii
Τό εδαό φίό αυτόό πρόστίόθεταί καταό τήν κρίόσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς συό μφωνα με τό αό ρθρό 78
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, αό λλως δίαγραό φεταί.
lxxxviii
Πρόαίρετίκήό επίλόγήό . Συό μφωνα με τό αό ρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016, στήν περίόπτωσή
συμβαό σεων εό ργων όί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να απαίτόυό ν τήν εκτεό λεσή όρίσμεό νων κρίόσίμων
καθήκόό ντων απευθείόας απόό τόν ίόδίό τόν πρόσφεό ρόντα ( πρόαίρετίκήό σήμείόωσή τόυ ανωτεό ρω
εδαφίόόυ).
lxxxix
Ως πρός τόν τρόό πό υπόβόλήό ς των απόδείκτίκωόν μεό σων τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ, τα όπόίόα εό χόυν
συνταχθείό/ παραχθείό απόό τόυς ίόδίόυς τόυς όίκόνόμίκόυό ς φόρείό ς πρβλ. αό ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
xc
Πρβ αό ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, ή όπόίό α πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 6 τόυ ν. 4605/19.
Σήμείωόνεταί όό τί ή πρόθεσμίόα των 10 ήμερωόν πόυ αναγραό φεταί στό παρόό ν σήμείό ό αφόραό μόό νό τόν
χρόό νό υπόγραφήό ς τόυ ΕΕΕΣ καί σε καμίόα περίόπτωσή δεν συνδεό εταί με τή συνόλίκήό πρόθεσμίόα
υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν, με τήν εό ννόία όό τί όί όίκόνόμίκόίό φόρείό ς εό χόυν τή δυνατόό τήτα να
υπόβαό λλόυν τήν πρόσφόραό τόυς όπότεδήό πότε καταό τήν ως αό νω πρόθεσμίό α.
xci
Επίσήμαίόνεταί όό τί ή ανωτεό ρω δυνατόό τήτα εναπόό κείταί στή δίακρίτίκήό ευχεό ρεία τόυ όίκόνόμίκόυό
φόρεό α. Εξακόλόυθείό να υφίόσταταί ή δυνατόό τήτα να υπόγραό φεταί τό ΤΕΥΔ απόό τό συό νόλό των
φυσίκωόν πρόσωόπων πόυ αναφεό ρόνταί στα τελευταίόα δυό ό εδαό φία τόυ αό ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ ν.
4412/2016, όό πως τρόπόπόίήό θήκαν με τό αό ρθρό 107 περ. 7 τόυ ν. 4497/2017.
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Πρβλ. αό ρθρό 79Α ν. 4412/2016, τό όπόίό ό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 13 τόυ ν. 4497/2017.
Η υπόχρεωτίκήό αντίκαταό στασή τόυ τρίότόυ, ως πρός τήν παρ. 4, εναπόό κείταί στή δίακρίτίκήό
ευχεό ρεία τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν δε δεν τήν επίθυμείό, απαλείόφεταί ή αναφόραό στήν παρ. 4
στό παρόό ν σήμείόό. Πρβλ. αό ρθρό. 78 παρ. 1 τόυ ν, 4412/2016.
xciv
Πρβλ. αό ρθρό 80 παρ. 13 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7, περ. α,
υπόπερίόπτωσή αε τόυ ν. 4605/2019..
xcv
Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
xcvi
Εφίσταό ταί ή πρόσόχήό των αναθετόυσωόν αρχωόν στό όό τί πρεό πεί να ζήτείόταί ή πρόσκόό μίσή
δίκαίόλόγήτίκωόν πρός απόό δείξή μόό νό των λόό γων απόκλείσμόυό καί των κρίτήρίόων επίλόγήό ς πόυ
εό χόυν τεθείό στήν παρόυό σα δίακήό ρυξή. Επίσήμαίόνεταί, περαίτεό ρω, όό τί, ή αναθεό τόυσα αρχήό δυό ναταί,
καταό τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτείό απόό πρόσφεό ρόντες, σε όπόίόδήό πότε χρόνίκόό
σήμείό ό καταό τή δίαό ρκεία τής δίαδίκασίόας, να υπόβαό λλόυν όό λα ήό όρίσμεό να δίκαίόλόγήτίκαό , όό ταν
αυτόό απαίτείόταί γία τήν όρθήό δίεξαγωγήό τής δίαδίκασίόας.
xcvii
Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
xcviii
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 73 παρ. 2 τελευταίό ό εδαό φίό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας
είόναί Έλλήνας πόλίότής ήό εό χεί τήν εγκαταό στασήό τόυ στήν Ελλαό δα, όί υπόχρεωόσείς τόυ πόυ αφόρόυό ν
τίς είσφόρεό ς κόίνωνίκήό ς ασφαό λίσής καλυό πτόυν τόό σό τήν κυό ρία όό σό καί τήν επίκόυρίκήό
ασφαό λίσή."
xcix
Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
c
Λαμβανόμεό νόυ υπόό ψή τόυ συό ντόμόυ, σε πόλλεό ς περίπτωόσείς, χρόό νόυ ίσχυό ός των πίστόπόίήτίκωόν
φόρόλόγίκήό ς ενήμερόό τήτας, όί όίκόνόμίκόίό φόρείός μερίμνόυό ν να απόκτόυό ς εγκαίόρως
πίστόπόίήτίκαό πόυ να καλυό πτόυν καί τόν χρόό νό υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς, συό μφωνα με τα
είδίκόό τερα όρίζόό μενα στό αό ρθρό 104 τόυ ν. 4412/2016, πρόκείμεό νόυ να τα υπόβαό λόυν, εφόό σόν
αναδείχθόυό ν πρόσωρίνόίό αναό δόχόί. Τα εν λόό γω πίστόπόίήτίκαό υπόβαό λλόνταί μαζίό με τα υπόό λόίπα
απόδείκτίκαό μεό σα τόυ αό ρθρόυ 23 απόό τόν πρόσωρίνόό αναό δόχό μεό σω τής λείτόυργίκόό τήτας τής
«Επίκόίνωνίόας» τόυ υπόσυστήό ματός.
ci
Οί υπευό θυνες δήλωόσείς τόυ παρόό ντός τευό χόυς φεό ρόυν εγκεκρίμεό νή πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό
υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό πόυ υπόστήρίόζεταί απόό εγκεκρίμεό νό
πίστόπόίήτίκόό (Πρβλ. αό ρθρό 9 παρ. 3 τής με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
cii
Πρβλ. όμόίόως ως αό νω υπόσήμείόωσή γία τα πίστόπόίήτίκαό φόρόλόγίκήό ς ενήμερόό τήτας
ciii
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
civ
Πρβ αό ρθρό 376 παρ. 17 ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 46 περ α τόυ ν.
4605/2019
cv
Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τήν επίλεό ξεί ως λόό γό απόκλείσμόυό .
cvi
Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
cvii
Με εκτυό πωσή τής καρτεό λας “Στόίχείόα Μήτρωόόυ/ Επίχείόρήσής”, όό πως αυταό εμφανίόζόνταί στό
taxisnet.
cviii
Η πλατφόό ρμα τής Ευρωπαίϋκήό ς Επίτρόπήό ς eCertis γία τήν αναζήό τήσή ίσόδυό ναμων πίστόπόίήτίκωόν
αό λλων κρατωόν-μελωόν τής Ε.Ε είόναί δίαθεό σίμή, χωρίός κόό στός, στή δίαδρόμήό .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επίσήμαίόνεταί όό τί ή ΕΑΑΔΗΣΥ είόναί ό αρμόό δίός εθνίκόό ς
φόρεό ας γία τήν καταχωόρήσή καί τήό ρήσή των στόίχείόων τόυ eCertis γία τήν Ελλαό δα. Πρβλ. τό με
αρίθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετίκόό εό γγραφό τής Αρχήό ς στόν ακόό λόυθό συό νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn?
highlight=WyJlY2VydGlzIiwiZXBpZ3JhbW1pa28iLCJhcG84ZXRocmlvIiwiZWNlcnRpcyBlcGlncmFtb
WlrbyIsImVjZXJ0aXMgZXBpZ3JhbW1pa28gYXBvOGV0aHJpbyIsImVwaWdyYW1taWtvIGFwbzhldGh
yaW8iXQ==
cix
Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τίς επίλεό ξεί, όό λες ήό καό πόία/ες εξ αυτωόν, ως λόό γόυς απόκλείσμόυό .
cx
Επίσήμαίόνεταί όό τί ή αναθεό τόυσα αρχήό , εφόό σόν μπόρεό σεί να απόδείόξεί, με καταό λλήλα μεό σα, όό τί
συντρεό χεί καό πόία απόό τίς περίπτωόσείς αυτεό ς, απόκλείόεί όπόίόνδήό πότε όίκόνόμίκόό φόρεό α απόό τή
συμμετόχήό στή δίαδίκασίόα συό ναψής τής δήμόό σίας συό μβασής.
xcii

xciii
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Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τήν επίλεό ξεί ως λόό γό απόκλείσμόυό .
Η υπόχρεό ωσή πρόσκόό μίσής δίκαίόλόγήτίκωόν όνόμαστίκόπόίόήσής μετόχωόν, εφόό σόν πρόό κείταί γία
συμβαό σείς εκτίμωόμενής αξίόας αό νω τόυ 1.000.000,00 ευρωό, αφόραό μόό νό στίς ανωόνυμες εταίρείόες
πόυ λαμβαό νόυν μεό ρός στό δίαγωνίσμόό , είότε πρόό κείταί γία μεμόνωμεό νόυς υπόψήό φίόυς, είότε γία
μεό λή ενωόσεων Εξαίρόυό νταί τής υπόχρεό ωσής αυτήό ς όί εταίρείόες πόυ είόναί είσήγμεό νες στό
Χρήματίστήό ρίό τής χωόρας εγκαταό στασήό ς τόυς καί υπόβαό λλόυν περίό τόυό τόυ υπευό θυνή δήό λωσή τόυ
νόμίόμόυ εκπρόσωόπόυ τόυς.
cxiii
Πρβ παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019
cxiv
Εφόό σόν συντρεό χεί περίόπτωσή λόό γω τόυ πρόυϋ πόλόγίσμόυό τής συό μβασής, πρεό πεί να πρόβλεό πεταί
καί ή δυνατόό τήτα συμμετόχήό ς επίχείρήό σεων εγγεγραμμεό νων στα Νόμαρχίακαό Μήτρωόα (βλεό πετε
αό ρθρα 105 καί 106 τόυ ν. 3669/2008). Στήν περίόπτωσή αυτήό να τίόθεταί ή αντίόστόίχή πρόό βλεψή.
cxv
ή όπόίόα εκδίόδεταί συό μφωνα με τίς είδίκεό ς δίαταό ξείς τόυ ν. 3669/2008 καί φεό ρεί συγκεκρίμεό νό
χρόό νό ίσχυό ός.
cxvi
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
cxvii
Πρβλ. αό ρθρα 76 παρ. 1, 3 καί 4, όό πως ίσχυό όυν δυναό μεί τόυ αό ρθρόυ 119 παρ. 5 περ. α' εό ως δ' τόυ ν.
4472/2017, σε συνδυασμόό με τό αό ρθρό 75 παρ. 2 & 5 τόυ ν. 4412/2016
cxviii
Πρβλ. όμόίόως πρόήγόυό μενή υπόσήμείόωσή
cxix
Εφόό σόν εό χεί αναφερθείό σχετίκήό απαίότήσή στό αό ρθρό 22.Ε συμπλήρωόνεταί αναλόό γως συό μφωνα με
τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
cxx
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016, όό πως αυτήό πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 7,
περ. α, υπόπερίόπτωσή αδ’ τόυ ν. 4605/2019.
cxxi
Συό μφωνα με τή δίαό ταξή τόυ αό ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Γία τή συμμετόχήό σε
δίαγωνίσμόυό ς δήμόσίόων εό ργων χόρήγείόταί σε καό θε εργόλήπτίκήό επίχείόρήσή εγγεγραμμεό νή στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερόό τήτα πτυχίό όυ», ή όπόίόα, σε συνδυασμόό με τή βεβαίόωσή εγγραφήό ς πόυ εκδίόδεταί
απόό τήν υπήρεσίόα τήό ρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνίσταό «επίόσήμό καταό λόγό αναγνωρίσμεό νων
εργόλήπτωόν» [...] καί απαλλαό σσεί τίς εργόλήπτίκεό ς επίχείρήό σείς απόό τήν υπόχρεό ωσή να
καταθεό τόυν τα επίμεό ρόυς δίκαίόλόγήτίκαό στόυς δίαγωνίσμόυό ς.” Επίσήμαίόνεταί όό τί, συό μφωνα με
τό αό ρθρό 22 ( Τρόπόπόίήό σείς τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Τό πρωότό
εδαό φίό τής περίό πτωσής 31 τής παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 377 αντίκαθίόσταταί ως εξήό ς: «31) τόυ
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των αό ρθρων 80 εό ως 110, τα όπόίόα παραμεό νόυν σε ίσχυό μεό χρί τήν
εό κδόσή τόυ πρόεδρίκόυό δίαταό γματός τόυ αό ρθρόυ 83, των παραγραό φων 4 καί 5 τόυ αό ρθρόυ 20 καί
τής παραγραό φόυ 1 α τόυ αό ρθρόυ 176».
cxxii
Στήν περίόπτωσή όό μως πόυ ή Ενήμερόό τήτα Πτυχίό όυ δεν καλυό πτεί τίς είσφόρεό ς επίκόυρίκήό ς
ασφαό λίσής, τα σχετίκαό δίκαίόλόγήτίκαό υπόβαό λλόνταί ξεχωρίσταό .
cxxiii
Μόό νό στήν περίό πτωσή πόυ εό χεί επίλεγείό απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό ως λόό γός απόκλείσμόυό .
cxxiv
Επίσήμαίόνεταί όό τί ό όίκόνόμίκόό ς φόρεό ας παραό γεί απόό τό υπόσυό στήμα τό ήλεκτρόνίκόό αρχείό ό
«εκτυπωόσείς» των Δίκαίόλόγήτίκωόν Συμμετόχήό ς σε μόρφήό αρχείό όυ Portable Document Format
(PDF), τό όπόίόό υπόγραό φεταί με εγκεκρίμεό νή πρόήγμεό νή ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό ήό πρόήγμεό νή
ήλεκτρόνίκήό υπόγραφήό με χρήό σή εγκεκρίμεό νων πίστόπόίήτίκωόν καί επίσυναό πτεταί στόν
(υπό)φακεό λό τής πρόσφόραό ς «Δίκαίόλόγήτίκαό Συμμετόχήό ς» (Πρβλ αό ρθρό 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
cxxv
Πρβ. αό ρθρό 92 παρ. 8 τόυ ν. 4412/2016, όό πως πρόστεό θήκε με τό αό ρθρό 43 παρ.8 υπόπαρ. β. τόυ ν.
4605/2019 καί τρόπόπόίήό θήκε απόό τό αό ρθρό 56 παρ. 4 τόυ ν. 4609/2019.
cxxvi
Οί αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να πρόβλεό πόυν στα εό γγραφα τής συό μβασής όό τί, κατόό πίν αίτήό ματός
τόυ υπεργόλαό βόυ καί εφόό σόν ή φυό σή τής συό μβασής τό επίτρεό πεί, ή αναθεό τόυσα αρχήό καταβαό λλεί
απευθείόας στόν υπεργόλαό βό τήν αμόίβήό τόυ γία τήν εκτεό λεσή πρόμήό θείας, υπήρεσίόας ήό εό ργόυ,
δυναό μεί συό μβασής υπεργόλαβίόας με τόν αναό δόχό. Στήν περίόπτωσή αυτήό , στα εό γγραφα τής
συό μβασής καθόρίόζόνταί τα είδίκόό τερα μεό τρα ήό όί μήχανίσμόίό πόυ επίτρεό πόυν στόν κυό ρίό αναό δόχό
να εγείόρεί αντίρρήό σείς ως πρός αδίκαίόλόό γήτες πλήρωμεό ς, καθωός καί όί ρυθμίόσείς πόυ αφόρόυό ν
αυτόό ν τόν τρόό πό πλήρωμήό ς. Στήν περίόπτωσή αυτήό δεν αίόρεταί ή ευθυό νή τόυ κυό ρίόυ αναδόό χόυ.
Συμπλήρωόνεταί αναλόό γως.
cxxvii
Πρβλ καί αό ρθρό 165 ν. 4412/2016.
cxxviii
Εφόό σόν στή Δίακήό ρυξή τίόθενταί επίπλεό όν όό ρόί τεχνίκήό ς ίκανόό τήτας, αναφεό ρεταί ή σχετίκήό
cxi

cxii
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απόό φασή τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωόν καί Μεταφόρωόν, όό πως απαίτείόταί απόό τό αό ρθρό 76 παρ. 2 τόυ
ν. 4412/2016 ήό ή αντίόστόίχή απόό φασή τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 β τόυ ν. 4412/2016 γία επίπλεό όν
όό ρόυς τεχνίκήό ς καί όίκόνόμίκήό ς ίκανόό τήτας.
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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΤΙΣΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Φάση 1
Κίνδυνοι
Πηγές Κινδύνων
01000. Αστοχίες εδάφους
01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια αντιστήριξης
01100. Φυσικά
01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
Πρανή
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσικά αίτια
01105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
01200. Τεχνητά 01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια αντιστήριξης
πρανή &
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας
εκσκαφές
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
01204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσικά αίτια
01206 Δυναμική επιφόρτηση. Ανατινάξεις
01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
01300.
Υπόγειες
01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής υποστήλωση
εκσκαφές
01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Καθηστερημένη υποστήλωση
01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής
01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
01400.
Καθιζήσεις
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
01403 Διάνοιξη υπογείου του έργου
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
01407 Υποσκαφή/απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση
01409 Δυναμική καταπόνιση - Φυσικά αίτια
01410 Δυναμική καταπόνηση - Ανθρωπογενή αίτια
01501
01500. Άλλη
01502
Πηγή
01503

Χ

Φάση 2
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κίνδυνοι
Πηγές Κινδύνων
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό
02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος
02100. Κίνηση
02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων
οχημάτων και
μηχανημάτων
02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλειπής ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς - Ανεπαρκής προστασία
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός
02201 Ασταθής έδραση
02200.
02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου
Ανατροπή
οχημάτων και
02203 Έκκεντρη φόρτιση
μηχανημάτων
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση
02206 Μεγάλες ταχύτητες
02301 Στενότητα χώρου
02300.
Μηχανήματα με 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης
κινητά μέρη
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - πτώσεις
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους
02401
02400.
Εργαλεία χειρός 02402
02403
02501
01500. Άλλη
02502
Πηγή
02503

Φάση 1

Φάση 2

Χ
Χ

Χ
Χ
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΜΕΧΡΙ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Φάση 1

Κίνδυνοι
Πηγές Κινδύνων
03000. Πτώσεις από ύψος
03101 Κατεδαφίσεις
03100.
03102 Κενά τοιχείων
Οικοδομές κτίσματα
03103 Κλιμακοστάσια
03104 Εργασία σε στέγες
03201 Κενά δαπέδων
03200. Δάπεδα
03202 Πέρατα δαπέδων
εργασίας προσπελάσεις
03203 Επιλινή δάπεδα
03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση
03301 Κενά ικριωμάτων
03300.
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγισης
Ικριώματα
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
03304 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση
03305 Φρέαρ ανελκτήρων
03400. Τάφροι - 03401 Τάφροι
03402
Φρέατα
03501
01500. Άλλη
03502
Πηγή
03503

Φάση 2

ΕΙΣ ΕΡΓΑ
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΛΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Φάση 1

Κίνδυνοι
Πηγές Κινδύνων
04000. Εκρήξεις. Εκτοξευόμενα υλικά - Θραύσματα.
04101 Ανατινάξεις βράχων
04100.
04102 Ανατινάξεις κατασκευών
Εκρηκτικά Ανατινάξεις
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή - έκληση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων
04201 Φιάλες ασετυλίνης - οξυγόνου
04200. Δοχεία
04202 Υγραέριο
και δίκτυα υπό
πίεση
04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206
04207 Δίκτυα ύδρευσης
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα
04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
04300. Αστοχία
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
υλικών υπό
ένταση
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματοπλέγματα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λιθών
04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα
04400.
04402 Αμμοβολές
Εκτοξευόμενα
υλικά
04403 Τροχίσεις λειάνσεις
04501 Κάπνισμα (λόγω γειτνίασης με πρατήριο καυσίμων)
04500. Άλλη
04502
Πηγή
04503

Φάση 2

ΕΙΣ ΕΡΓΑ
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Φάση 1

Κίνδυνοι
Πηγές Κινδύνων
05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων
05101 Αστοχία. Γήρανση
05100.
Κτίσματα 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
Φέρων
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
οργανισμός
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων
05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
05200.
05202 Διαστολή - συστολή υλικών
Οικοδομικά
στοιχεία
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων
05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση/απαρμολόγηση προκατ. στοιχείων
05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια
05300.
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη
Μεταφερόμενα
υλικά
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
εκφορτώσεις
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου ύψους
05309 Χειρονακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση.
05311 Εργασία κάτω από σιλό
05401 Υπερστοίβαση
05400.
Στοιβασμένα
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
υλικά
05403 Ανορθολογική απόληψη
05501
01500. Άλλη
Πηγή
05502

Χ
Χ
Χ
Χ

Φάση 2

Χ
Χ
Χ
Χ

ΕΙΣ ΕΡΓΑ
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΛΟΤΑΠΗΤΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Φάση 1
Κίνδυνοι
06000. Πυρκαϊές
06100.
Εύφλεκτα υλικά

06200.
Σπινθήρες και
βραχυκυκλώματ
α
06300. Υψηλές
θερμοκρασίες

06400. Άλλη
Πηγή

Φάση 2

Πηγές Κινδύνων
06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403

Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων
Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
Μονωτικά, διαλυτές, PVC κλπ. Εύφλεκτα
Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας
Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
Αυτανάφλεξη - απορρίμματα
Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία
Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα
Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις
Χρήση φλόγας - κασιτεροκολλήσεις
Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
Ηλεκτροσυγκολλήσεις
Πυρακτώσεις υλικών

Χ

Χ

ΕΙΣ ΕΡΓΑ
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Φάση 1

Κίνδυνοι
07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - 07101
εγκαταστάσεις 07102
07103
07104
07105
07106
07200. Εργαλεία 07201
07202
- μηχανήματα
07300. Άλλη
Πηγή

01501
01502
01503

Φάση 2

Πηγές Κινδύνων
Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία
Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

Χ
Χ

Χ
Χ

ΕΙΣ ΕΡΓΑ
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Φάση 1

Κίνδυνοι
08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08101
08100. Νερό
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08200.
08202
Ασφυκτικό
περιβάλλον
08203
08204
08301
08300. Άλλη
08302
Πηγή
08303

Πηγές Κινδύνων
Υποβρύχιες εργασίες
Εργασίες εν πλώ - Πτώση
Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχ.
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχ.
Πλημμύρα / Κατάκλιση έργου
Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
Βύθιση σε σκυρόδεμα ασβέστη κλπ.
Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

Φάση 2

ΕΙΣ ΕΡΓΑ
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ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
Φάση 1

Κίνδυνοι
09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές 09101
θερμοκρασίες 09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09200.
Καυστικά υλικά 09202
09203
09301
09300. Άλλη
09302
Πηγή
09303

Πηγές Κινδύνων
Συγκολλήσεις / συντήξεις
Υπέρθερμα ρευστά
Πυρακτωμένα στερεά
Τήγματα μετάλλων
Άσφαλτος πίσσα
Καυστήρες
Υπερθερμενόμενα τμήματα μηχανών
Ασβέστης
Οξέα

Φάση 2
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ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Φάση 1
Κίνδυνοι
Πηγές Κινδύνων
10000. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Ακτινοβολίες
10100.Φυσικοί 10101
10102
Θόρυβος - δονήσεις
παράγοντες
10103
Σκόνη
10104
Υπαίθρια εργασία. Παγετός
10105
Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
10106
Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10107
Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10108
Υγρασία χώρου εργασίας
10109
Υπερπίεση/υποπίεση
10110
10111
Δηλητηριώδη αέρια
10200.Χημικοί 10201
10202
Χρήση τοξικών ουσιών
παράγοντες
10203
Αμίαντος
10204
Ατμοί τήγματος
10205
Αναθυμιάσεις υγρών
10206
Καπναέρια ανατινάξεων
10207
Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης
10208
Συγκολλήσεις
10209
Καρκινογόνοι παράγοντες
10210
10211
10212
10301
Μολυσμένα εδάφη
10300.
10302
Μολυσμένα κτίρια
Βιολογικοί
παράγοντες
10303
Εργασίες σε υπονόμους
10304
Χώροι υγιεινής
10305
10306

X
Χ
X
X

Φάση 2

X
Χ
X
X
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

02100. Κίνηση οχημάτων και
μηχανημάτων
Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων

05200. Οικοδομικά στοιχεία

Φ1.2, Φ2.1

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 778/80, ΥΑ 3046/304/89, Π.Δ. 396/94,
Π.Δ.05/96, Ν. 3850/2010

Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα

Φ2.1

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 778/80, ΥΑ 3046/304/89, Π.Δ. 396/94,
Π.Δ.05/96, Ν. 3850/2010

Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
Χειρονακτική μεταφορά βαρέων
φορτίων

06300. Υψηλές θερμοκρασίες Ηλεκτροσυγκολλήσεις

Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα

Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου

Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα

ΣΥΜΠΛHΡΩΜΑΤΙΚΑ 'Η ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Το προσωπικό θα κυκλοφορεί και θα εργάζεται σε ασφαλείς
Π.Δ. 1073/81 Τμήμα ΙV, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Ν. 2696/99, ΑΠ διαδρόμους και θέσεις εργασίας, κατά το δυνατόν σε απόσταση
130646/84, Ν. 1430/84, Π.Δ. 225/89, Π.Δ 305/96, Α.Π
από οδούς διερχομένων ή χώρους εργαζομένων οχημάτων16440/445/93), Κ.Ο.Κ. Ν.2696 ΑΡΘΡΟ 1,13,32,33, Ν. 3850/2010 μηχανημάτων

Φ2.1

Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη

07200. Εργαλεία μηχανήματα

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

05300. Μεταφερόμενα υλικά Μεταφορικό μηχάνημα.
εκφορτώσεις
Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια

07100. Δίκτυα εγκαταστάσεις

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

Το προσωπικό θα κυκλοφορεί και θα εργάζεται σε ασφαλείς
διαδρόμους και θέσεις εργασίας, κατά το δυνατόν σε απόσταση
από οδούς διερχομένων ή χώρους εργαζομένων οχημάτωνμηχανημάτων

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Π.Δ. 305/96, Ν. 2696/99, Απαγορεύεται η παραμονή προσώπων στις περιοχές διακίνησης
Π.Δ. 778/80, Π.Δ 395/94, Π.Δ 396/94, Π.Δ 397/94, ΑΠ 130646/84, του υλικού.Οι ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης θα πρέπει να
Π.Δ 305/96, Ν. 3850/2010
εξασφαλίζουν ασφάλεια στους εργαζόμενους έναντι πτώσης.

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Π.Δ. 305/96, Ν. 2696/99,
Π.Δ. 778/80, Π.Δ 395/94, Π.Δ 396/94, Π.Δ 397/94, ΑΠ 130646/84,
Π.Δ 305/96, Ν. 3850/2010

Φ1.1, Φ1.2, Φ2.1

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Π.Δ. 305/96, Ν. 2696/99,
Π.Δ. 778/80, Π.Δ 395/94, Π.Δ 396/94, Π.Δ 397/94, ΑΠ 130646/84,
Π.Δ 305/96, Ν. 3850/2010

Φ1.2

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 305/96, Ν.1396/83, Π.Δ. 305/96, Ν. 2696/99,
Π.Δ. 778/80, Π.Δ 395/94, Π.Δ 396/94, Π.Δ 397/94, ΑΠ 130646/84,
Π.Δ 305/96, Ν. 3850/2010

Φ1.2

Π.Δ. 1073/81, Ν.1396/83, Π.Δ. 305/96, Π.Δ 396/94, Π.Δ. 95/78, Ο Επιβλέπων Μηχ/κός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρούνται
Π.Δ 225/89 Π.Δ. 70/90 (αρ.15), Πυροσβεστική Διάταξη 7/96, ΚΥΑ όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας κατά την
16289/330/99, Ν. 3850/2010
εργασία.

Φ2.1

Π.Δ. 1073/81 Τμήμα IV, Ν.1396/83, Π.Δ. 305/96, Ν. 3850/2010

Ο Επιβλέπων Μηχ/κός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρούνται
όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας κατά την
εργασία.

Φ1.1, Φ1.2

Π.Δ. 1073/81 Τμήμα IV, Ν.1396/83, Π.Δ. 305/96, Ν. 3850/2010

Οι εργασίες πάσης φύσεως θα πρέπει να εκτελούνται αφού
πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός κίνδυνος από τα δίκτυα της ΔΕΗ
που βρίσκονται στη θέση του έργου. Οι εργασίες που
εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με
ιδιαίτερη προσοχή.

Φ1.1, Φ1.2

Π.Δ 1073/81, Ν. 1430/84, Π.Δ. 225/89, Π.Δ 71/88, Ν. 1568/85, Π.Δ
31/90, Π.Δ. 499/91, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 305/96, ΚΥΑ
15085/593/03, Ν. 3850/2010
Σελίδα 11 από 12
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Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

10200.Χημικοί παράγοντες

Συγκολλήσεις

Φ1.2

Π.Δ 1073/81, Ν. 1430/84, Π.Δ. 225/89, Π.Δ 71/88, Ν. 1568/85, Π.Δ
31/90, Π.Δ. 499/91, Π.Δ. 395/94, Π.Δ. 305/96, ΚΥΑ
15085/593/03, Ν. 3850/2010

Φ1.2

Π.Δ. 1073/81, Ν.1396/83, Π.Δ. 305/96, Π.Δ 396/94, Π.Δ. 95/78, Ο Επιβλέπων Μηχ/κός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τηρούνται
Π.Δ 225/89 Π.Δ. 70/90 (αρ.15), Πυροσβεστική Διάταξη 7/96, ΚΥΑ όλα τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας κατά την
16289/330/99, Ν. 3850/2010
εργασία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟ ΤΑΠΗΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Α.Μ.: 11 /2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά την
κατασκευή του αγωνιστικού χώρου του αθλητικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Νικολάου
Καρδίτσας με συνθετικό χλοοτάπητα .
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :
- Καθαρισμός του αγωνιστικού χώρου και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε
οποιαδήποτε απόσταση .
- Προμήθεια , μεταφορά και κατασκευή από οποιαδήποτε απόσταση άμμου λατομείου Β
τριβής .
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα ύψους 50 χιλ.με σύστημα απορρόφησης
κραδασμών .
- Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου και πάγκων αναπληρωματικών.
Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο
του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό .
Τα χρήματα προέρχονται από την Γ.Γ.Α. ( ΠΔΕ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 188.500,00 €
και αναλύεται ως εξής:
Εργασίες
152.016,13 €
ΦΠΑ 24%
36.483,87 €
Καρδίτσα 11 / 7 /2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλέξανδρος Λάππας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.

Καρδίτσα 11 / 7 /2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών
Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο
Αγ. Νικολάου Δήμου Καρδίτσας Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέση:

Προϋπολογισμός Μελέτης
Ημερομηνία :
Α/Α

Είδος Εργασίας

Κωδικός
Άρθρου

Αρ.
Τιμ.

Άρθρο
Αναθεώρησης

11/7/2018
Δαπάνη

Μονάδα

Ποσό
τητα

Τιμή
(€)

m2

7.300

0,30

2.190,00

m3

400,00

5,50

2.200,00

m3

400,00

1,05

420,00

Μερική ( € )

Ολική ( € )

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
1.1.1. ΟΜΑΔΑ Α:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1

Καθαρισμός αγωνιστικού χώρου.

Σχ. Α-14

001

2

Προμήθεια και μεταφορά άμμου
λατομείου Β τριβής

Σχ. Α18.3

002

3

Κατασκευή άμμου

Σχ. Α-20

003

ΟΔΟ 1310
100,00%
ΟΔΟ 1510
100,00%
ΟΔΟ 1530
100,00%

Αθροισμα Εργασιών :

4.810,00

4.810,00

1.1.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΑ
4

Συνθετικός τάπητας.

5

Εστία ποδοσφαίρου

6

Πάγκος αναπληρωματικών

Σχετ.
079.12.1
Σχετ.
00Ν.β12.1
Σχετ.
Β10.2

ΟΙΚ 7912
100,00%
ΟΙΚ 5104
100,00%
ΟΙΚ 5104
100,00%

004
005
006

m2

7.300

14,00

102.200,00

Τεμ.

1,00

1.400

1.400,00

Τεμ.

10,00

350,00

3.500,00

Αθροισμα Εργασιών :

Εργασίες Προϋπολογισμού
Γ.Ε & Ο.Ε (%)
Σύνολο :
Απρόβλεπτα
Σύνολο :
Απολογιστικά
Σύνολο :
Σύνολο :
Φ.Π.Α. (%)
Γενικό Σύνολο :
θΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

107.100,00

111.910,00
20.143,80
132.053,80
19.808,07
151.861,87
154,26
152.016,13

18,00%

24,00%
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

36.483,87
188.500,00
2018

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΛΕΚΞ. ΛΑΠΠΑΣ
ΗΛ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο Αγ. Νικολάου
Δήμου Καρδίτσας

107.100,00

Σελίδα 1 από 1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο
αθλητικό κέντρο Αγ. Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέση: Καρδίτσα

Τιμολόγιο Μελέτης
Ημερομηνία :

A.T.:

001

Σχ. Α-14

Καθαρισμός αγωνιστικού χώρου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 1310

11/7/2018

100,00%

Καθαρισμός αγωνιστικού χώρου, που θα εκτελείται με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά
της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
 Η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων
 Η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού του αγωνιστικού χώρου
 Η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
( 1 m2 )
ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
0,300

A.T.:

002

Σχ. Α-18.3

Προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου Β τριβής
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 1510

100,00%

Προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου Β τριβής επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε
απόσταση.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
 Οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου
 Η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η
απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση
 Οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου.
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 « Ανάπτυξη –
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων».
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου άμμου με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.
( 1 m3 )
ΕΥΡΩ

Κυβικό μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,50

Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο Αγ.
Νικολάου Δήμου Καρδίτσας

[*]
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A.T.:

003

Σχ. Α-20

Κατασκευή άμμου
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΔΟ 1530

100,00%

Κατασκευή άμμου, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών
που θα προσκομιστούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00
«Κατασκευή επιχωμάτων».
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:




Η κατασκευή όλων των τμημάτων της άμμου, συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στο βαθμό που
προδιαγράφεται στη μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα
Η τυχόν επαύξηση του όγκου της άμμου λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσης του
πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
( 1 m3 )
ΕΥΡΩ

Κυβικό μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1,05

A.T.:

004

Σχετ. 079.12.1

Συνθετικός τάπητας.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7912

100,00%

Κατασκευή συνθετικού τάπητα, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.
( 1 m2 )
ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό μέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
14,00

A.T.:

005

Σχετ. 00Ν.β12.1

Εστία ποδοσφαίρου
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 5104

100,00%

Προμήθεια και τοποθέτηση εστίας ποδοσφαίρου, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
1400,00

Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο Αγ.
Νικολάου Δήμου Καρδίτσας
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A.T.:

006

Σχετ. Β10.2

Πάγκος αναπληρωματικών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 5104

100,00%

Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου αναπληρωματικών, όπως περιγράφεται στην τεχνική
περιγραφή.
( 1 Τεμ. )
ΕΥΡΩ

Τεμάχιο
(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
350,00

θΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2018

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΒΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΛΕΚΞ. ΛΑΠΠΑΣ
ΗΛ. - ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο Αγ.
Νικολάου Δήμου Καρδίτσας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Άρθρο 1:

Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με
τους οποίους θα κατασκευαστεί το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα λοιπά συμβατικά τεύχη και τη μελέτη του
έργου, προϋπολογισμού 188.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Άρθρο 2:
1.

Αντικείμενο του έργου

Αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι το συνολικό
ποσό της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, όπως προκύπτει από τον τελικώς
εγκριθέντα και κατακυρωθέντα Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των ποσών Γ.Ε. και
Ο.Ε., καθώς και των απροβλέπτων δαπανών.

Άρθρο 3:

Συμβατικά Στοιχεία – Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη και στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 4:
1.

Συμπληρώσεις – Τροποποιήσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση ασυμφωνίας των σχεδίων της εγκεκριμένης
μελέτης, να ζητήσει έγκαιρα – πριν από κάθε κατά την κρίση του μερική ή ολική
εφαρμογή των σχεδίων – έγγραφες οδηγίες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Κατά τα
λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο Ν. 4412/16 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις
όπως ισχύουν σήμερα.

2.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος θέλει να προτείνει τροποποιήσεις, συμπληρώσεις,
βελτιώσεις κ.λ.π., σε επιμέρους τμήματα της εγκεκριμένης μελέτης του έργου,
υποχρεούται, ύστερα από αιτιολογημένη πρότασή του, να υποβάλει στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία πλήρη μελέτη των τροποποιήσεων, συμπληρώσεων, βελτιώσεων κ.λ.π., για
έγκρισή τους, μαζί με λεπτομερή σχέδια αυτών.

3.

Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει μικρές τροποποιήσεις στις εργασίες του
Έργου, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν
έχουν ακόμη ξεκινήσει. Αντίθετα, ο ανάδοχος δε δικαιούται να επιφέρει τροποποιήσεις
στο έργο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
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4.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωσης, σύμφωνα με τις χορηγούμενες
σε αυτόν μελέτες, των εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και των εγκεκριμένων
προδιαγραφών εκπόνησης μελετών, να προβεί παρουσία του αντιπροσώπου της
Υπηρεσίας στην επί του εδάφους προσαρμογή των μελετών, στις αναπασσαλώσεις και
χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και λήψη των απαιτουμένων
συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκεκριμένων
στοιχείων της οριστικής μελέτης, όπως επίσης στη σήμανση της ζώνης κατάληψης των
έργων.

Άρθρο 5:
1.

Προθεσμίες

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει ολοκληρωμένο και έτοιμο προς άμεση
λειτουργία όλο το έργο εντός συνολικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης.

2.

Στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, μπορούν να περιλαμβάνονται ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες που θα
αφορούν στην ολοκλήρωση διακεκριμένων τμημάτων του έργου.

3.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή
από τον ανάδοχο του προγράμματος ποιότητας του έργου (ΠΠΕ), να το εγκρίνει. Τυχόν
υπέρβαση του χρόνου έγκρισης του ανωτέρω, δεν λογίζεται στο συνολικό χρόνο
περαίωσης του έργου.

4.

Παράταση των τασσομένων προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εφόσον η
αιτία για παράταση προέρχεται από υπαιτιότητα αυτού. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν.

5.

Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την
επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων όπως περιγράφεται
στο άρθρο 11 της παρούσας και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/16, όπως σήμερα ισχύει.

Άρθρο 6:

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου – Οργανόγραμμα εργοταξίου –
Ημερολόγιο έργου

1.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου το οποίο
θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της παρούσας ΕΣΥ και να το υποβάλλει στη
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Η σύνταξη του χρονοδιαγράμματος θα συνοδεύεται
από υποστηρικτική έκθεση η οποία θα περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης του έργου.
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2.

Η υποβολή του χρονοδιαγράμματος θα γίνει το πολύ σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

3.

H Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από έλεγχο και μετά από τυχόν τροποποιήσεις ή
συμπληρώσεις των προτάσεων του αναδόχου αποφαίνεται σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής, με έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης, με την
οποία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

4.

Σε περίπτωση μεταβολής των προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου,
αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.

5.

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα συνταχθεί με τη μορφή τετραγωνικού
πίνακα που θα περιλαμβάνει χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή ομάδα
εργασιών, και θα συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση που θα
αναλύει και θα αιτιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο προγραμματισμό και με βασική
επιδίωξη το συντονισμό των δραστηριοτήτων προς απόδοση ολοκληρωμένων τμημάτων
του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως σήμερα ισχύει.

6.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα
περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων
που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.

7.

Για την κάλυψη ή τον περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου στην περίπτωση που
ευθύνεται γι' αυτές ο ανάδοχος, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα δώσει εντολή σε αυτόν να
επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας
τα απαραίτητα επιπλέον μέτρα χωρίς καμιά πρόσθετη αποζημίωση.

8.

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, θα συνταχθεί με βάση τα
αναφερόμενα στο άρθρο 138 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα, σε ότι αφορά το
απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους,
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών.

9.

Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Προϊσταμένου της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν υπερβεί με υπαιτιότητά του, έστω και μία τμηματική
προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος κατά ένα μήνα ή καθυστερήσει την
έναρξη των εργασιών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης, ή δεν εφαρμόσει μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης το οργανόγραμμα εργοταξιακής ανάπτυξης.

10.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα
αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά και να
αναγράφονται σε αυτό, με συνοπτικό τρόπο, όσα προβλέπονται στο άρθρο 146 του Ν.
4412/2016.
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11.

Το ημερολόγιο υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του αναδόχου και από το εντεταλμένο
όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόμενο
φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του
εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν
πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου
προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.

12.

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για καθημερινή τήρηση
ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα ίση με εκατό (100) ευρώ, για κάθε
ημέρα παράλειψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Η
ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική
πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την
παράλειψη τήρησης.

Άρθρο 7:

Προκαταβολές

Εάν προβλέπεται από τη διακήρυξη, επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολών στον
ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 8:

Διασφάλιση της ποιότητας του έργου

Ο ανάδοχος δεν έχει την υποχρέωση υποβολής για το «Πρόγραμμα Ποιότητας έργου»,
επειδή ο προϋπολογισμός του έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α. είναι μικρότερος του 1.500.000
Ευρώ.
8.1.

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει το ανώτατο όριο κατά το

οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δευτέρας τάξης θα πρέπει να υποβάλλει σε
δύο (2) αντίτυπα στην Δ/νουσα Υπηρεσία το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 158 του Ν. 4412/16
Η σύνταξη του Π.Π.Ε. θα γίνει σύμφωνα με την ΔΕΕΠ ΟΙΚ 502/13-10-2000 (ΦΕΚ
1265/Β/18-10-2000) και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/611/24-07-01 (ΦΕΚ 1013Β/02-08-01) αποφάσεις του
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ και την σχετική ΓΔΠΔΕ 82/03-05-2001 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το
Π.Π.Ε. πρέπει να υποβληθεί για έγκριση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
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υπογραφή της σύμβασης. Η Δ/νουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών θα πρέπει
να επιστρέψει ένα αντίτυπο στον ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις της.
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του
έργου με την εφαρμογή των διαδικασιών «Ελέγχου Ποιότητας», που θα εξασφαλίζουν ότι όλα
τα μέρη του έργου θα συμφωνούν πλήρως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Αυτές οι
διαδικασίες θα περιλαμβάνουν την επιθεώρηση, τη δειγματοληψία και τη δοκιμή των υλικών,
του εξοπλισμού, των μεθόδων κατασκευής, της ποιότητας των εργασιών, των εγκαταστάσεων
και των συστημάτων μέτρησης, έτσι ώστε η ποιότητα της κατασκευής να ελέγχεται
συστηματικά και συνεχώς, και να επιβεβαιώνεται ότι τηρεί όλους τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών.
Ο έλεγχος της ποιότητας θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, έπειτα από
συνεννόηση και έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας:


Επί τόπου του έργου, ή και εκτός έργου σε εγκεκριμένα ειδικευμένα εργαστήρια δοκιμών
κατά περίπτωση, και καλύπτει όλες τις διαδικασίες για ελέγχους, επιθεωρήσεις και δοκιμές
των υλικών, εξοπλισμού και εργασιών κατασκευής.



Εκτός του έργου, σε εγκεκριμένα ειδικευμένα εργαστήρια του προμηθευτή κατασκευαστή
ή και του αναδόχου, και καλύπτει όλες τις διαδικασίες ελέγχου των υλικών και
εξοπλισμών.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δαπάνες του, να καταρτίσει, οργανώσει,

συντονίσει και υλοποιήσει το Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου (Π.Π.Ε.).
Ο ανάδοχος θα έχει τα εξής καθήκοντα για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου:
α. Την κατάρτιση του προγράμματος ποιότητας έργου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το
πρόγραμμα εγκρίσεων, ελέγχων και δοκιμών και θα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές του έργου και τα οριζόμενα στη συνέχεια.
β. Την εποπτεία και εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος για όλα τα στοιχεία του έργου,
ανεξαρτήτως της συμμετοχής υπεργολάβων στην κατασκευή αυτού.
γ. Την εκτέλεση όλων των δοκιμών και ελέγχων που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του Π.Π.Ε.
για την πιστή εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών
του έργου.
δ. Την κατάλληλη οργάνωση του εργοταξίου για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος
διασφάλισης ποιότητας.
ε. Τη διασφάλιση της συμβατότητας εφαρμογής του Π.Π.Ε. με το χρονοδιάγραμμα του
έργου.
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του συνόλου του έργου
(την ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο ή που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή του, την ποιότητα των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης κ.λ.π) ανεξαρτήτως
του εφαρμοζομένου Π.Π.Ε.
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8.2.

Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου θα περιλαμβάνει γενικότερα :

α. Όλες τις διαδικασίες ελέγχου, επιβεβαίωσης και δοκιμών που θα γίνουν επιτόπου του
έργου.
β. Όλους τους ελέγχους και δοκιμές που θα γίνουν εκτός έργου σε εγκεκριμένα, από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, εργαστήρια δοκιμών ή και στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή
κατασκευαστή.
γ. Όλες τις διαδικασίες για την εφαρμογή, καταγραφή και έγκριση των παραπάνω ελέγχων
δοκιμών.
Το Π.Π.Ε. τελεί υπό την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα πρέπει να
ανανεώνεται και να ενημερώνεται με πρόσθετες πληροφορίες κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου, ή και να συμπληρώνεται όποτε αυτό απαιτείται κατά την πορεία του έργου.
Ειδικότερα, το Π.Π.Ε. θα περιέχει (μη περιοριστικά) τα παρακάτω:
α. Δείγματα των προτεινομένων εγγράφων ελέγχου ποιότητας, εντύπων δοκιμών και εντύπων
αναφορών.
β. Ένα κατάλογο Υποχρεωτικών Σημείων Ελέγχου, ο οποίος θα συμφωνηθεί με τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Αυτά ορίζονται σαν σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη

επιθεώρηση και τεκμηρίωση από τον ανάδοχο και έγκριση των σχετικών αποτελε-σμάτων
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από την επανέναρξη των εργασιών (π.χ. ειδοποίηση
για διάστρωση σκυροδέματος, επανεπίχωση ορυγμάτων, θέση σε λειτουργία του έργου,
κ.λ.π.).



Για τα παραπάνω Υποχρεωτικά Σημεία Ελέγχου θα καθοριστούν στο Π.Π.Ε. τα αποδεκτά
όρια για την έγκριση των σχετικών δοκιμών.



Η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο
αντίστοιχο έγγραφο ελέγχου ποιότητας θα είναι απαραίτητη, ώστε αυτά τα τμήματα του
έργου να θεωρηθούν ικανοποιητικά και ο ανάδοχος να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο
στάδιο της κατασκευής.

γ. Έναν κατάλογο υλικών και εξοπλισμού, όπου θα αναφέρονται κατά υλικό ή στοιχείο
εξοπλισμού, οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει των τεχνικών
προδιαγραφών, καθώς και οι έλεγχοι δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη διαδικασία
προμήθειας ή κατά τη διάρκεια της ενσωμάτωσής τους στο έργο.
Ιδιαίτερα για τους ελέγχους δοκιμές, θα αναφέρονται, αναλυτικά κατά υλικό ή στοιχείο
εξοπλισμού, ο τύπος ελέγχου/δοκιμής και ο τόπος εκτέλεσης (επιτόπου του έργου ή σε
εγκεκριμένο εργαστήριο).
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δ. Έναν κατάλογο εργασιών, όπου θα αναφέρονται για κάθε εργασία οι εγκρίσεις που
απαιτούνται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, οι πιστοποιήσεις/αποδεικτικά εμπειρίας
των εργαζομένων και οι έλεγχοι/δοκιμές που πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου.
ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εγκαταστήσει εργαστήριο για να εκτελεί ελέγχους ποιότητας
επιτόπου του έργου, θα περιγράψει τη θέση του εργαστηρίου στο έργο και την εμπειρία
του τεχνικού προσωπικού (συνοδευόμενη από πιστοποιήσεις/αποδεικτικά εμπειρίας) και
θα καταθέσει κατάλογο του διατιθέμενου εξοπλισμού, καθώς και κατάλογο των δοκιμών
που θα εκτελούνται σ' αυτό το εργαστήριο.
Η συμμόρφωση προς το Π.Π.Ε., όπως αυτό έχει συνταχθεί και συμπληρωθεί από τον
ανάδοχο και έχει εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του
αναδόχου.

8.3.

Δείγματα υλικών
Έπειτα από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα διαθέτει εγκαίρως

δείγματα των διαφόρων υλικών ή εξοπλισμού για έγκριση (μαζί με την σχετική τεκμηρίωση)
και θα εκτελεί, με δαπάνες του, δοκιμές που θα ζητηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο
στάδιο επιλογής, στο στάδιο προμήθειας ή στο στάδιο ενσωμάτωσής τους στο έργο.

8.4.

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι ποιότητας
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εποπτεύει την εφαρμογή του Π.Π.Ε., καθώς και όλους

τους απαραίτητους ελέγχους, τις δοκιμές και τις επιθεωρήσεις τόσο επιτόπου του έργου όσο
και εκτός αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος θα παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την επίτευξη του
παραπάνω στόχου.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει επίσης το δικαίωμα να επιθεωρεί την κατασκευή των
υλικών και εξοπλισμού που ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο και να ζητήσει
την εκτέλεση δοκιμών στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να υποβάλλει προκαταβολικά στην Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις σχετικές πληροφορίες για
τον έλεγχο ποιότητας ή και τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας σ' αυτές τις εγκαταστάσεις.
Ο εξοπλισμός και τα υλικά που θα παραδίδονται επιτόπου του έργου, θα
επιθεωρούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την παραλαβή τους. Ο ανάδοχος, με τη
σύμφωνη γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας θα αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση του
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εξοπλισμού και των υλικών σε ασφαλείς θέσεις στην περιοχή του έργου όπου δεν θα υπάρχει
κίνδυνος βλάβης ή ζημιάς από άλλες δραστηριότητες.
Όλος ο εξοπλισμός και τα υλικά θα αποθηκεύονται και θα προφυλάσσονται σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος θα παρέχει κάθε αναγκαία εξυπηρέτηση για την
επιθεώρηση αμέσως μετά την παραλαβή, συμπεριλαμβανομένης και της αποσυσκευασίας του
εξοπλισμού και των υλικών και την εν συνεχεία απαιτούμενη προστασία τους, αν αυτό
απαιτείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Αντίγραφα όλων των αποδείξεων παραλαβής και των σημειώσεων σχετικά με τον
εξοπλισμό και τα εργαλεία που περιλαμβάνονται πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία για ενημέρωσή της.
Οι παραπάνω επιθεωρήσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον
ανάδοχο από τις συμβατικές υποχρεώσεις του για τον έλεγχο της ποιότητας.

8.5.

Τεκμηρίωση επιθεωρήσεων και δοκιμών
Οι ημερήσιες αναφορές για επιθεωρήσεις και δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται είτε

επιτόπου του έργου είτε αλλού, πρέπει να καταγράφονται σε κατάλληλα έγγραφα. Τα
αποτελέσματα αυτών των δοκιμών θα επικυρώνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σε όλα
τα πιστοποιητικά δοκιμών και τις αναφορές επιθεώρησης πρέπει να σημειώνεται σαφώς σε
ποιο τμήμα του έργου αναφέρονται.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα και πάντως όχι μετά την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών
υλικών/εξοπλισμού.
Σε περίπτωση ασυμφωνιών με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει «Εντολή Συμμόρφωσης» και ο ανάδοχος θα είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει επανορθωτικές εργασίες.
Το ημερολόγιο του έργου αποτελεί σημαντικό εργαλείο αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και
ελέγχου των σχετικών διαδικασιών που αφορούν το Π.Π.Ε.. Η σχολαστική τήρησή του
εξασφαλίζει τον έλεγχο της συμβατότητας του Π.Π.Ε. με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

8.6.

Στοιχεία του Προγράμματος Ποιότητας Έργου
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Τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές θεωρούνται τα ελάχιστα που πρέπει να
λάβει υπόψη ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη του Π.Π.Ε. του έργου, σύμφωνα με τα υλικά, τον
εξοπλισμό και τις μεθόδους κατασκευής που θα επιλέξει.

Άρθρο 9:
9.1.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
Με την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο ασφαλείας που

θα είναι αρμόδιος για την εκπόνηση και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) στο
εργοτάξιο, καθώς και για τη συμπλήρωσή του κατά την πορεία των εργασιών, ανάλογα με την
τελική οργάνωση του εργοταξίου του, με βάση τις παραγράφους 3 και 9 του άρθρου 3 του ΠΔ
305/96 όπως ισχύει.
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας θα αναφέρεται και στο οργανόγραμμα που ο
ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία, ως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσης.

9.2.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3

του ΠΔ 305/96 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) κα να τον ενημερώνει σύμφωνα με την
παρ. 7 του ίδιου άρθρου, όπως καθορίζεται στην απόφαση ΔΕΕΠΠ/85/14.05.01 του
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 686Β/01.06.01).
Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το
παραλαμβανόμενο προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός είναι
ενημερωμένος. Η παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής και η Επιτροπή δε θα προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ΦΑΥ ή εάν δεν
είναι αρκούντως ενημερωμένος.
Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναγράφεται ακόμη ότι ο ΦΑΥ
εφαρμόστηκε και ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή ή ότι συμπληρώθηκε με τις
εργασίες που εκτελέστηκαν σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των τυχόν
ελαττωμάτων.

9.3.

Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν πληρώνονται
ιδιαίτερα, αλλά περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου του
Έργου.
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Άρθρο 10:

10.1.

Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο εργοτάξιο

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ.
7-9), Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42) **.
** Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από
αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.

10.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής
σήμανσης έργων κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν. 4412/16 (αρθ.
138 παρ.7).
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του
(τ.)

ΥΠΕΧΩΔΕ:

ΔΙΠΑΔ/οικ.

177/2-3-01,

ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01

και

ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών
κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν. 4412/16 (αρ. 138
παρ. 7).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας
των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της
τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να
διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81
(αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη
ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των
μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
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10.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα
ακόλουθα :
10.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με
προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και
στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96
(αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα
III του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το
Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η
οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την
Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα
με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας,
οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που
θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες
θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας
και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του
(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ
305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του
(τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο
Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).


Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους
εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο
εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.



Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων
για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
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1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96
(αρ.3 παρ. 5-7) και στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ. 3) και
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες
ενσωματώθηκαν στο Ν. 4412/16 (αρ. 138).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96
(αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα
απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους:
Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 παράρτημα II).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση
εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του
κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του
φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012
εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και
την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ.
433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4412/16
(αρ. 170 και 172).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του
Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής
του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οι κ/889/2002 (παρ.
2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση
του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ.
ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

10.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση
στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους
από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4).
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β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει
στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και
αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση
ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές
Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από
τον ανάδοχο και αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση
Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής:
Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού
ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο
εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό
εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια
και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες
εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.
1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός
εργασίας Ν.3850/10(αρ.14παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1).


Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων
αυτών.



Το

βιβλίο

υποδείξεων

τεχνικού

ασφαλείας

και

γιατρού

εργασίας

σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.


Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του
τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να
αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η
σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του
Ν.3850/10.



Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας
και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του
ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10
(αρ.43 παρ.2β).
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Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων
ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.



Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας,
στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα
εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού
τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται
να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10
(αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον
εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών
Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).

10.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96
(αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους Δ/νσεις,
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους
επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο
επιθεωρητής εργασίας, κλπ: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την
Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

10.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων
Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να
συσχετίζεται με το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση
και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή
των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του
ατυχήματος.

17

19PROC005519127 2019-09-05

10.4.

Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών στο εργοτάξιο.

10.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του
εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων
θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων
εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται
προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: ΠΔ 1073/81
(αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, τταρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών,
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων
από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, τταρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση
σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση
χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών &
επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ
1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),
Ν.3850/10(αρ.30, 32,45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων,
νιπτήρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96
(αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
στους

εργαζόμενους

όπως

προστατευτικά

κράνη,

μπότες

ασφαλείας,

φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους
προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση
του: Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93
και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94,
Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

18

19PROC005519127 2019-09-05

10.4.2 Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή
διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου,
σύμφωνα με :

 Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)


Τη

ΚΥΑ

αριθ.6952/14-2-2011

του

τ.ΥΠΕΚΑ

και

τ.ΥΠΥΜΕΔΙ

«Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52) και
την τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών
στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48)
και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας
και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των
φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων
τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ: ΠΔ 1073/81
(αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10
(αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες
φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών
και άλλων στοιχείων: ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91
(αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 και.
μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07
(αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: α) κραδασμούς: ΠΔ
176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας
και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία
από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ
82/10.
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10.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων
ΠΔ 304/00 (αρ. 2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των
μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών
μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού
εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου,
κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν
1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, μέρος Β',
τμήμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από
τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.
IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,
παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον
χειριστή.
6. Βεβαίωση

ασφαλούς

λειτουργίας

του

εξοπλισμού

εργασίας

(ορθή

συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης
αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα
με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ. 3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης,
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα
με την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 και αρ. 4. παρ. 7).

10.5.

Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και
υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος
των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα,
πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το
είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
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Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:

10.5.1 Κατεδαφίσεις:
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ.
αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06, ΥΑ 21017/84/09.

10.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8 ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. Ill), ΥΑ
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.
12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).

10.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε
ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.
10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ. 4-6, 14 ).

10.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, 99, 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ. 9
παρ. 4 παραρτ. III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ. 7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ.
16289/330/99.

10.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές,
κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ. 26- 33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.
4 παραρτ. III), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).
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10.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί
παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα
τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των
6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. III), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού: ΠΔ 2/06, ΠΔ
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10).

10.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας
κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου) ΠΔ 1073/81 (αρ.
100), Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95,
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και παρ. 13).

10.6.

Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που
περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Α. ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76 (ΦΕΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν.1430/84 (ΦΕΚ
49/Α/84), Ν.2168/93 (ΦΕΚ 147/Α/93), Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν.3542/07
(ΦΕΚ 50/Α/07), Ν.3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), Ν.4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12),
N.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/16).
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π.Δ.413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77), Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78), Π.Δ.216/78 (ΦΕΚ
47/Α/78), Π.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193/Α/80), Π.Δ.1073/81 (ΦΕΚ 260/A/81),
Π.Δ.225/89 (ΦΕΚ 106/Α/89), Π.Δ.31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ.70/90 (ΦΕΚ
31/Α/90), Π.Δ.85/91 (ΦΕΚ 38/Α/91), Π.Δ.499/91 (ΦΕΚ 180/Α/91), Π.Δ.395/94
(ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ.396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ.397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94),
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Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67/Α/95), Π.Δ.455/95 (ΦΕΚ 268/Α/95), Π.Δ.305/96 (ΦΕΚ
212/Α/96), Π.Δ.89/99 (ΦΕΚ 94/Α/99), Π.Δ.304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00), Π.Δ.155/04
(ΦΕΚ 121/Α/04), Π.Δ.176/05 (ΦΕΚ 227/Α/05), Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06),
Π.Δ.2/06 (ΦΕΚ 268/Α/06), Π.Δ.212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06), Π.Δ.82/10 (ΦΕΚ
145/Α/10), Π.Δ.57/10 (ΦΕΚ 97/Α/10).
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΚΥΑ
8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91), ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 (ΦΕΚ 187/Β/93),
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 765/Β/93), ΚΥΑ αρ. 8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94),
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93), ΥΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/94), ΥΑ 3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ 978/Β/95), ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95

(ΦΕΚ

1035/Β/96),

αρ.οικ.Β.5261/190/97

Υ.Α

αρ.οικ.16289/330/99

(ΦΕΚ

677/Β/95),
987/Β/99),

ΥΑ

Φ6.9/25068/1183/96
(ΦΕΚ

(ΦΕΚ

113/Β/97),

ΚΥΑ

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

(ΦΕΚ

1186/Β/03), ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 (ΦΕΚ 708/Β/03), ΚΥΑ αρ.6952/11 (ΦΕΚ
420/Β/11), ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89), ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ
1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/00), ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
(ΦΕΚ

686/Β/01),

ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

(ΦΕΚ

266/Β/01),

ΥΑ

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 (ΦΕΚ 16/Β/03), ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11), ΥΑ
21017/84/09

(ΦΕΚ

1287/Β/09),

Πυροσβεστική

διάταξη

7,

Απόφ.

7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96)
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12).

Άρθρο 11:
11.1

Μηχανικός εξοπλισμός – Ειδικευμένο προσωπικό

Εξοπλισμός και προσωπικό του αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο τον απαιτούμενο μηχανικό, μηχανολογικό

και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό καθώς και το ειδικευμένο προσωπικό το οποίο απαιτείται για την
άρτια, έντεχνη και εμπρόθεσμη κατασκευή όλου του έργου, το οποίο πρέπει να είναι άρτιο ως
προς την κατασκευή και λειτουργία του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
και πίνακα με τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού - προσωπικού του που θα διαθέσει
για την εκτέλεση του έργου. Στην κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι η αποδοχή ή όχι
της επάρκειας του εξοπλισμού, των μέσων και του προσωπικού του αναδόχου, χωρίς αυτό να
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απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη για την εμπρόθεσμη και έντεχνη περάτωση του
έργου.
Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος παραμένει εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την
καταλληλότητα του μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει,
καθώς και για το σύμφωνο του εξοπλισμού αυτού με τις σχετικές διατάξεις των τεχνικών
προδιαγραφών. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός του αναδόχου (ή μέρος του εξοπλισμού του)
αποδειχτεί κατά την διάρκεια των εργασιών ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο,
συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που αναφέρονται στην φύση του υπεδάφους και στην
μορφολογία της περιοχής, ο ανάδοχος δε δικαιούται καμιάς επιπλέον αποζημίωσης ούτε
παράταση της προθεσμίας.

Άρθρο 12:

1.

Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες – Υποκατάσταση αναδόχου

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, όπως αυτή ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσας, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλονται
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/16 και για χρονικά διαστήματα
που καθορίζονται σ΄ αυτόν.

2.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση οποιασδήποτε αποκλειστικής ή
ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές ρήτρες που
επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας.

3.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης των τμηματικών (αποκλειστικών ή ενδεικτικών) προθεσμιών
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση προς δεκαπέντε εκατοστά (15%) της μέσης ημερήσιας
αξίας του έργου ανά ημέρα και για διάστημα μέχρι το 20% του χρόνου της
προβλεπόμενης σύμβασης, ήτοι 72 ημερών.

4.

Για τις επόμενες ημέρες επιβάλλεται ρήτρα ίση προς είκοσι εκατοστά (20%) της μέσης
ημερήσιας αξίας ανά ημέρα.

5.

Σε περίπτωση υπέρβασης περισσοτέρων της μιας ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών
τα χρονικά διαστήματα υπολογίζονται αθροιστικά.

6.

Η υποκατάσταση τρίτων στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του
έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Αν διαπιστωθεί
καθ' οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου
από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει
έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.
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Άρθρο 13:
1.

Αρτιότητα κατασκευής

Εφόσον κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου επισημανθούν αναγκαίες αλλαγές στην
εγκεκριμένη οριστική μελέτη (που αφορούν παραδοχές, υπολογισμούς, φορτίσεις,
απαιτήσεις ποιότητας και εξοπλισμού, ελλιπείς εφαρμογές κανονισμών, κανόνων
επιστήμης, τεχνικής, αριθμητικά λάθη, ασυμφωνία σχεδίων κ.λ.π.), που μειώνουν τον
συντελεστή ασφαλείας του έργου ή που οδηγούν προς αστοχία τότε ο ανάδοχος:
α) Υποχρεούται να συμπληρώσει, διορθώσει, τροποποιήσει την μελέτη σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.
β) Υποχρεούται να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την
συμπληρωμένη, διορθωμένη, τροποποιημένη και εγκεκριμένη από την Δ/νουσα
Υπηρεσία μελέτη, χωρίς καμιά επιβάρυνση στην τιμή του προϋπολογισμού
προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον διαγωνισμό.

2.

Ο καθορισμός οποιωνδήποτε στοιχείων και οδηγιών σε σχέση με την εκτέλεση των
εργασιών, στις εφαρμοζόμενες τεχνικές προδιαγραφές, στη γενική συγγραφή
υποχρεώσεων, στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και στον τρόπο εκτέλεσης των
κατασκευών, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση του να λάβει κάθε μέτρο
για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων κατασκευών που συνοδεύουν τα επί
μέρους τμήματα του όλου έργου.

3.

Σε εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα
σχέδια ή στα άλλα στοιχεία της εργολαβίας, ή και αν δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου θα πρέπει να είναι
άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή και εμφάνισή του, όσο και ως προς τη δυνατότητα
άμεσης σύνδεσής του με τα υπόλοιπα τμήματα του έργου.

Άρθρο 14:

Γνώση των συνθηκών κατασκευής του έργου

Συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΓΣΥ, επισημαίνεται ότι οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη και δαπάνη στην περαιτέρω
επεξεργασία των υπαρχόντων στοιχείων και να εκτελέσουν οποιεσδήποτε συμπληρωματικές
εργασίες και έρευνες (π.χ. γεωτεχνικές εργασίες κ.λ.π), που θα κρίνουν ότι είναι απαραίτητες
για την σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς τους και συνεπώς διευκρινίζεται ότι καμία
απαίτηση αποζημίωσης του αναδόχου δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθεί για πρόσθετες
εργασίες ή μεταβολή ποσοτήτων που τυχόν θα προκύψουν από την μη πλήρη γνώση των
χαρακτηριστικών συστάσεως, της γεωλογίας και των εδαφοτεχνικών παραμέτρων του
εδάφους.
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Άρθρο 15:
1.

Γενικά έξοδα, όφελος κλπ. αναδόχου – Εργολαβικά ποσοστά –Επιβαρύνσεις

Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω εργολαβικά ποσοστά:
i.

Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής
επιχείρησης επί της αξίας των εργασιών της υπολογιζόμενης βάσει των τιμών
μονάδος που προκύπτουν από την προσφορά του αναδόχου καθώς και τις τυχόν νέες
τιμές μονάδος.

ii. Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγματικής δαπάνης για υλικά και
ημερομίσθια εργατοτεχνιτών του αναδόχου κλπ., υποκείμενο στην έκπτωση της
δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4412/16.
2.

Οι δαπάνες της παραγράφου 1ii αποδίδονται στον ανάδοχο και με εργολαβικό ποσοστό
μειωμένο κατά την έκπτωση του διαγωνισμού (άρθρο 154 του Ν. 4412/16).

3.

Οι δια των εκδιδόμενων λογαριασμών πληρωμές για εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 18
της παρούσας, υπόκεινται στις κάτωθι επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα
ισχύουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοπράτησης μέχρι την
ημερομηνία πέρατος του έργου, (πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον κύριο του έργου)
(για έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή/και το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων).
α) Φόρος δημοσίου (πληρωμή κατά νόμο)
β) Κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ταμείων όπως προβλέπεται από τις κείμενες
διατάξεις.
γ) ΤΣΜΕΔΕ (πληρωμή κατά τον νόμο)

4.

Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και στο όφελος αυτού, πέραν των όσων αναφέρονται σε
άλλα σημεία των συμβατικών τευχών, περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές
δαπάνες που είναι απαραίτητες ή μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη:
α) Οι τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών προς
εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
β) Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έργου για
διαπίστωση της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και της ποιότητας
εργασιών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
γ) Οι χαράξεις και σημάνσεις στο έργο κατά την εκτέλεσή του.
δ) Η δαπάνη ασφαλίστρων, όπως περιγράφονται στην παρούσα.

Άρθρο 16:

Υλικά και μέσα για την κατασκευή του έργου

Όλα τα υλικά και μέσα για την εκτέλεση του έργου θα διατεθούν από τον ανάδοχο.
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Τα παραπάνω υλικά και μέσα θα είναι κατάλληλα για την κατασκευή του έργου και θα
συμφωνούν με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εφόσον τα περιλαμβάνουν, καθώς και τα λοιπά
συμβατικά τεύχη.
Πριν την προμήθεια και ενσωμάτωση στο έργο, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει δείγματα των κύριων υλικών που θα χρησιμοποιήσει μαζί με έγγραφα
πιστοποιητικά κατασκευαστή, προδιαγραφές κατασκευής και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία, βάσει
των απαιτήσεων, προς έγκριση από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
παίρνει δείγματα των υλικών στο εργοτάξιο και σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την
ποιότητα, σε σχέση με τα δείγματα, να τα στέλνει για ποιοτικό έλεγχο, με δαπάνες του
αναδόχου. Τα υλικά που δε θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις δε θα παραλαμβάνονται από
την Υπηρεσία ούτε υπό όρους, πχ περικοπών ή επιβολής προστίμου, και θα απομακρύνονται
από τον ανάδοχο ως ακατάλληλα με εντολή της Επίβλεψης.

Άρθρο 17:

Διευκολύνσεις του αναδόχου

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου θα προσφέρει
κάθε δυνατή συνδρομή προς τις αρμόδιες αρχές για την άρση κάθε ενδεχόμενου εμποδίου από
μέρους τρίτων.

Άρθρο 18:
1.

Επιμετρήσεις

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται
στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από
κοινού από τον επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου.

2.

Ο χρόνος και ο τρόπος σύνταξης των επιμετρήσεων, τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, τα
σχέδια που τις συνοδεύουν, ο τρόπος υποβολής, ο έλεγχος και η έγκρισή τους ορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4412/16, όπως σήμερα ισχύει.

3.

Η τελική επιμέτρηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο στην Διευθύνουσα
Υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του
έργου. Τελική επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών
ποιοτικά και ποσοτικά όπως προβλέπονται στην σύμβαση. Μαζί με την τελική
επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει και κάθε άλλο αίτημά του που να
σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης, για το οποίο δεν έχει χάσει το σχετικό
δικαίωμα από κάποια άλλη αιτία.
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Άρθρο 19:
1.

Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις εργασιών

Οι πιστοποιήσεις για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέσθηκαν θα συντάσσονται
κατά χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός.



Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος μπορεί να συντάσσει και να υποβάλει κάθε μήνα στον
Επιβλέποντα τα σχετικά που ορίζει το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 για να ελέγξει και να
εκδώσει εντολή πληρωμής. Κατ΄ εξαίρεση και σε ειδικές μόνο περιπτώσεις ύστερα από
αίτηση του αναδόχου δύναται ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας να εγκρίνει την
έκδοση πιστοποιήσεων και κατά συντομότερα χρονικά διαστήματα.

2.

Πριν από την είσπραξη κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ότι δεν υφίσταται οφειλή
αυτού ή άλλη οικονομική εκκρεμότητα λόγω ζημιάς ή βλάβης που προξενήθηκε απ'
αυτόν στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την εκτέλεση των εργασιών, είτε της
παρούσας είτε άλλων εργολαβικών συμβάσεών του με την Δ/νουσα Υπηρεσία ή άλλους
Οργανισμούς

και

Επιχειρήσεις

Κοινής

Ωφελείας

ή

Οργανισμούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, αποδεχόμενος ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία, θα προβαίνει σε αντίστοιχο
συμψηφισμό προς το πιστοποιούμενο ποσό.
3.

Οι πληρωμές του αναδόχου που θα προκύψουν από τις πιστοποιήσεις θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
του Κ.Φ.Σ (κώδικας φορολογικών στοιχείων).

4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 152 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 20:

Ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης

Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι κυκλοφοριακοί, περιβαλλοντικοί ή άλλοι
επιβάλλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας (εκσκαφή ορύγματος,
επίχωση, αποκατάσταση καταστραφέντος ή ημιτελούς οδοστρώματος αποκατάσταση
κακοτεχνίας, τήρηση μέτρων ασφάλειας σε χερσαίο ή /και θαλάσσιο ή/και υποθαλάσσιο χώρο,
τοποθέτηση περιφραγμάτων - εμποδίων - λυχνιών σήμανσης κλπ.), ο δε ανάδοχος δεν
συμμορφώνεται εντός των τασσομένων προθεσμιών για αποπεράτωση της παραπάνω
εργασίας, καθορίζεται με το παρόν και συμφωνείται ρητά ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία και
οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Κρατική Υπηρεσία (Περιφέρεια Αττικής, Ν.Α Αθηνών,
ΥπΕσ. κλπ.) ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δικαιούνται εκτός της επιβολής των
κυρώσεων που προβλέπονται στην παρούσα και τις νόμιμες διατάξεις, να προβαίνουν στην
εκτέλεση της εργασίας αυτής, κατά τον προσφορότερο τρόπο (απολογιστικά ή με άλλη
εργολαβία) και κατά την κρίση τους σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
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Επίσης θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς τη δαπάνη
αποκατάστασης, των σχετικών δαπανών κρατουμένων από αυτά που οφείλονται και σε
περίπτωση που αυτά που του οφείλονται δεν επαρκούν, το υπόλοιπο θα εισπράττεται σε βάρος
της εγγυητικής επιστολής και των επί των λογαριασμών πληρωμών κρατήσεων λόγω
εγγύησης.

Άρθρο 21:

Εργασίες εκτελούμενες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή από άλλους
αναδόχους

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μην εμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν
περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, και που θα γίνονται από την Δ/νουσα Υπηρεσία ή από
άλλους αναδόχους ή Οργανισμούς και να τους διευκολύνει με τα μέσα που διαθέτει,
ρυθμίζοντας τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών του, ώστε να μην δημιουργείται από αυτόν
κανένα εμπόδιο για τις εκτελούμενες από την Δ/νουσα Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους η
οργανισμούς εργασίες.

Άρθρο 22:
1.

Γενικοί όροι και υποχρεώσεις του Αναδόχου

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, από
ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

2.

Ο αντιπρόσωπος του αναδόχου, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 139
του Ν. 4412/16, πρέπει να είναι διπλωματούχος που να διαθέτει τα προσόντα που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

3.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει, για την κατασκευή του έργου, το απαιτούμενο
τεχνικό προσωπικό, όπως αυτό περιγράφεται στην διακήρυξη δημοπρασίας.



Για το τεχνικό προσωπικό που θα στελεχώσει το εργοτάξιο του αναδόχου απαιτείται
προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα
στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης του κάθε εργαζόμενου. Η μη
προσκόμιση των παραπάνω βεβαιώσεων, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την
εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της καθώς και για τους
υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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4.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τήρηση, στο χώρο του εργοταξίου, των
κατά νόμο απαιτούμενων στοιχείων και για την εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων
ασφαλείας σ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

5.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει έγκαιρα για
την έκδοση κάθε κατά νόμο αδείας, υποβάλλοντας στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα
σχετική αίτηση και προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθιστάμενος
έτσι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που
ισχύουν περί εκτελέσεως των εργασιών και επωμιζόμενος όλες τις απαιτούμενες
δαπάνες.

6.

Τονίζεται επίσης ότι στην περίπτωση που κάποιος αρμόδιος φορέας επιβάλλει ειδικό
τέλος για την έκδοση άδειας τομής, η πληρωμή του τέλους αυτού βαρύνει εξ ολοκλήρου
τον ανάδοχο του έργου.

7.

Η συντήρηση του έργου και οποιαδήποτε επέμβαση για αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης
που οφείλεται στην κακοτεχνία ή αμέλεια του αναδόχου, κατά το χρόνο εγγύησης όπως
αυτός καθορίζεται στο άρθρο 24 της παρούσας, θα εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 159 και 171 του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν.

8.

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με
τις γραπτές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που του δίνονται σύμφωνα με τη
σύμβαση ή το νόμο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία.

9.

Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προχωρήσει σε πλήρη επαναφορά των οδών των
επιχώσεων των ορυγμάτων, καθώς και να έχει ολοκληρώσει την αποκομιδή των
προϊόντων εκσκαφής στις προθεσμίες που θα του καθοριστούν από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω
προθεσμίες, θα εφαρμοστούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας, που αφορά
ειδικές περιπτώσεις άμεσης επέμβασης.

10.

Σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων τα οποία δεν προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη,
υποχρεούται αυτός με δικές του δαπάνες να μεριμνήσει έγκαιρα για την ανασύνταξη της
μελέτης.



Στις παραπάνω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες κάθε παρεμφερούς
εργασίας απαραίτητες για την ανασύνταξη της μελέτης. Μετά την έγκριση της
παραπάνω μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην κατασκευή του ειδικού αυτού έργου χωρίς καμιά επιβάρυνση στην
τιμή του προϋπολογισμού προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον διαγωνισμό και χωρίς
καμία παράταση οποιασδήποτε προθεσμίας του έργου.

11.

Ακόμη ο ανάδοχος επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε γίνει σε
δίκτυα Ο.Κ.Ω., εγκαταστάσεις άλλων φορέων ή ιδιωτών. Η μη λήψη μέτρων
προστασίας του κοινού η παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην
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αποκατάσταση φθορών σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή σε άλλα δημόσια έργα ή
κοινόχρηστα πράγματα, αποτελούν παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, ο οποίος υπόκειται σε διοικητικές ποινές σύμφωνα με άρθρο 81 του Ν.
3669/2008, όπως ισχύει, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές ευθύνες.
12.

Γενικά, σ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τους νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς, τις
Αστυνομικές Διατάξεις καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημόσιας,
Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά
οποιονδήποτε τρόπο στον ανάδοχο και στις εργασίες του.

Άρθρο 23:
1.

Τήρηση περιβαλλοντικών όρων και απαιτήσεων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση κατά την κατασκευή του
έργου να εφαρμόσει τους απαραίτητους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς που
ισχύουν στην περιοχή.



Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία
και για την αποκατάστασή του περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να
αποκαθιστά τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν. Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας
του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την αποκατάσταση του αποτελεί
παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης του έργου. Ο Ανάδοχος κατόπιν τούτου θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές
ανεξάρτητα από ποινικές ή αστικές ευθύνες.

Άρθρο 24:

Ασφαλίσεις

24.1. Γενικά
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει
σύμφωνα με τις περί ασφαλιστικών ταμείων κείμενες διατάξεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του
έναντι ατυχημάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας κράτους
μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις ανωτέρω
διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και για το αλλοδαπό προσωπικό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός
κινδύνου (κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις, κλπ.), τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην
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κατασκευή του υπόψη έργου. Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από την
προσκόμιση των υλικών από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου, ή σε αποθήκες του μέχρι την
ενσωμάτωσή τους σε αυτό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο. Για το σκοπό αυτό θα συνάψει με
δικές του δαπάνες ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου του έργου και αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων, με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που να λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας
κράτους - μέλους της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ. και που ,χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των τευχών
δημοπράτησης και η Ελληνική νομοθεσία, μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα.

24.2.

Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου

24.2.1. Αντικείμενο ασφάλισης
α) Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία του υπό κατασκευή έργου (εξοπλισμός,
υλικά, υπηρεσίες κ.λ.π.), συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της
σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του συμβατικού
τμήματος. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά
διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την
πραγματική αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της
υπασφάλισης.
β) Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή
καταστροφής, μερικής ή ολικής που οφείλονται ή που προκαλούνται από οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασμένη μελέτη ή
και κατασκευή (Manufacturer’s Risk), ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία κλπ.), με
εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη
ασφαλιστήρια «ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή
εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία
κ.λ.π.). Οι βλάβες και καταστροφές από σεισμούς, πλημμύρες και άλλα παρόμοια
ατυχήματα, θα καλύπτονται.
γ) Επίσης θα ασφαλίζονται οι μόνιμες και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του
αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει Η/Μ εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή του υπόψη έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι
οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών
βλαβών), που οφείλονται ή που προκαλούνται από ανωτέρα βία ή και από τυχαία
περιστατικά.
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24.2.2. Διάρκεια ασφάλισης
Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει το έργο από την έναρξη των εργασιών και την
μεταφορά των πρώτων υλικών στα εργοτάξια μέχρι τη γνωστοποίηση στον ανάδοχο της
έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, με επέκταση της ισχύος της για
την κάλυψη της περιόδου εγγύησης και συντήρησης.

24.3.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
Το ασφαλιστήριο «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» θα υποβληθεί από τον

ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το ή και τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ», που τυχόν απαιτούνται
για την κάλυψη της αστικής ευθύνης του αναδόχου λόγω της εκτέλεσης από αυτόν εργασιών,
συντηρήσεων, επισκευών, κ.λ.π. και μέσα στα πλαίσια των άλλων συμβατικών του
υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων
εργασιών συντήρησης επισκευής κ.λ.π.

24.3.1. Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ
ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους, για
σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές, σε πράγματα ακίνητα ή
κινητά ή και ζώα, που προξενούνται σε όλη την διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών,
συντηρήσεων, επισκευών αποκατάστασης ζημιών κ.λ.π., οποτεδήποτε γίνονται αυτές και
εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Με την
ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, για
σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που
προξενούνται από τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του αναδόχου.
Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια:
α) Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο: 200.000,00€
β) Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 400.000,00€
γ) Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 200.000,00€
δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως: 600.000,00€

24.3.2. Διάρκεια ασφάλισης
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Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη των εργασιών ή με την
εγκατάσταση του αναδόχου στον τόπο του έργου, θα λήγει δε την ημερομηνία της
αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής,
ένα όμοιο συμβόλαιο θα καλύψει όλη την περίοδο, μέχρι την οριστική παραλαβή που όμως θα
είναι μικρότερου ύψους.
Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψης, από τη βεβαίωση περαίωσης έως και την
έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, θα έχει τουλάχιστον τα παρακάτω όρια:
α) Για σωματικές βλάβες κατ΄ άτομο: 100.000,00€
β) Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός: 200.000,00€
γ) Για υλικές ζημιές κατά γεγονός: 100.000,00€
δ) Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως: 300.000,00€

24.3.4. Ειδικοί όροι
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι τυχόν σύμβουλοί της και το
προσωπικό τους, θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις
της διασταυρούμενης ευθύνης αλλήλων (CROSS LIABILITY).
Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται
κατά του αναδόχου ή του κυρίου του έργου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του
προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των
παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο έναντι τρίτων, θα καταβάλλει
δε κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική
ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης των
ασφαλιστών.

24.4. Γενικοί όροι που αφορούν στα ασφαλιστήρια «κατά παντός κινδύνου του έργου» και
«αστικής ευθύνης έναντι τρίτων»
Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 2 και 3 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
Όλο το προσωπικό της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι σύμβουλοί της οι συνεργάτες
της και οι υπάλληλοί της θα είναι συνασφαλιζόμενοι.
Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν μπορούν να ακυρωθούν τροποποιηθούν ή να λήξουν,
χωρίς την γραπτή με συστημένη επιστολή πριν από εξήντα (60) ημέρες σχετική ειδοποίηση της
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ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον ανάδοχο όσο και προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία και
τον κύριο του έργου.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής του έργου, ο ανάδοχος μεταβιβάζει και
εκχωρεί στον κύριο του έργου και στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από την αρχή τα ποσά των
απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που θα καταβάλλονται απευθείας σ' αυτούς,
ύστερα από σχετική αίτησή τους, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του
αναδόχου.
Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα ανταγωγής κατά του κυρίου
του έργου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας των υπαλλήλων της συμβούλων και συνεργατών
της και των υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη όχι ηθελημένη των προσώπων αυτών.
Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου του έργου και της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας του που απορρέει από το άρθρο 922 του αστικού κώδικα (ευθύνη
προστήσαντος).
Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή
να λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του κυρίου
του έργου.
Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης.
Διαφορετικά ο κύριος του έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του χωρίς ειδοποίηση,
μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με ασφαλιστική εταιρεία της προτίμησής της, στο
όνομα για λογαριασμό και με δαπάνες του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, θα ενεργεί με
ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος.
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του
αναδόχου, το έργο σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί να ασφαλιστεί έναντι όλων
των ενδεχομένων κινδύνων από τον κύριο του έργου δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του και
τα έξοδα της ασφάλισης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

24.5.

Γενικοί όροι ασφάλισης
Κατά την σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται

και να λαβαίνει υπόψη τις διατάξεις των νόμων των νομοθετικών διαταγμάτων κανονισμών
κ.λ.π., που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.
Ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ. των ασφαλιστηρίων. Οι
παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι εξαιρέσεις
απαλλαγές κλπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, του κυρίου του έργου.
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Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις
υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, που απορρέουν από την σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις,
προνόμια, περιορισμούς κ.λ.π. και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο
πάνω ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις
παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη
ικανοποιητικές από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, η τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνομα
και με δαπάνες του αναδόχου τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως με το
νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν του είτε με
κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής εκτέλεσης.
Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους
ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία για να αποφύγει
ενδεχόμενη ακύρωση του ή των ασφαλιστηρίων δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους
ασφαλιστές, για λογαριασμό του αναδόχου και να τα παρακρατήσει από το λαβείν του,
σύμφωνα με τα προηγούμενα.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από το
λαβείν κ.λ.π. του αναδόχου, κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους
ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων απαλλαγών κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω
ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο ανάδοχος συνομολόγησε τις
παραπάνω ασφαλίσεις, παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε
ζημιά ή βλάβη κ.λ.π. για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη
για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λ.π., σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από
οποιοδήποτε λογαριασμό του αναδόχου ή εγγύησή του, οποιασδήποτε φύσης, τα ποσά που
κατά την κρίση της απαιτούνται, για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή βλάβης.
Ο ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κύριος του έργου για τις απαιτήσεις του
από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλλει, υποχρεούται να ζητήσει από τους
ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου
ασφαλιστήρια που καλύπτουν το ίδιο το έργο (ΠΥΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ κλπ.), τον εξής ειδικό όρο:
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης του έργου.
Προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλλει στον ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κλπ.
αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό, συγκατάθεση
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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Εφόσον η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω
συγκατάθεση, αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους εντολή ή
εξουσιοδότηση από τον ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για
την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στον κύριο του έργου και η ασφαλιστική εταιρεία
αποδέχεται από τούδε και υποχρεούται να καταβάλλει την σχετική αποζημίωση σ' αυτόν, μετά
από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του αναδόχου στον κύριο του έργου, κατά ουδένα τρόπο τον
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την σύμβαση.

Άρθρο 25:

Προσωρινή παραλαβή – Μητρώο του έργου – Χρόνος υποχρεωτικής
συντήρησης του έργου – Οριστική παραλαβή

25.1. Μετά το πέρας των εργασιών και ως συνημμένο στην τελική επιμέτρηση του έργου, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του
Έργου, όπως καθορίζεται στην Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1956 Β/07-062017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο
του μητρώου του έργου προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παραπάνω απόφασης, η
ψηφιακή μορφή των παραδοτέων στο άρθρο 2 και η περιγραφή και κωδικοποίηση των
ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων στο άρθρο 3 αυτής.

25.2. Παράλειψη υποβολής του μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη μη παραλαβή του Έργου.


Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των
προαναφερθέντων στοιχείων και για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου.

25.3. Ο χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου, μετά τον οποίο γίνεται η οριστική
παραλαβή ορίζεται, σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Άρθρο 26:

Αναθεώρηση τιμών – Κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών

Οι συμβατικές τιμές μονάδας του έργου αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 153 του Ν. 4412/16.
Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν αναλυτικά τιμολόγια για να συνταχθούν τιμές
μονάδας νέων εργασιών θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.
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Άρθρο 27:

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με την παρ. 1 β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε
κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ. 1 του Ν. 4412/16.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 28

Υποχρέωση προέγκρισης

Ο Κύριος του έργου έχει την

υποχρέωση προέγκρισης από την ΕΥΔ της Νομικής

Δέσμευσης και τυχόν τροποποίησης αυτή (ΑΠΕ, παρατάσεις κ.λ.π.)

Άρθρο 29

Υποχρεώσεις αναδόχου

Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ο Ανάδοχος υποχρεούται να
δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, κανονισμοί και
οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από τη Ε.Ε. έργων.

Άρθρο 30:

Τοποθέτηση πινακίδας

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση τοποθέτησης πινακίδας δημοσιότητας στο χώρο του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Άρθρο 31:

Ισχύουσα νομοθεσία

Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην διακήρυξη
δημοπρασίας.
Επίσης, έχουν εφαρμογή οι ισχύοντες Νόμοι και Διατάγματα περί εκτέλεσης των
Δημοσίων Έργων και όπως ισχύουν σήμερα κωδικοποιημένοι με τον Ν. 4412/16.
Καρδίτσα ……..2018

Καρδίτσα
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Λάππας

Βάιος Ελευθερίου

Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.

Τοπογράφος Μηχανικός
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

5

19PROC005519127 2019-09-05

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1:

Αντικείμενο – Ορισμοί

Άρθρο 2:

Ισχύουσες Διατάξεις

Άρθρο 3:

Σειρά Ισχύος Τευχών και Στοιχείων της Εργολαβίας

Άρθρο 4:

Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και Λοιπών Διατάξεων

Άρθρο 5:

Μελέτη των Συνθηκών Κατασκευής του Έργου

Άρθρο 6:

Περιεχόμενα Τιμών Μονάδος Τιμολόγιου και Δαπάνες που Βαρύνουν
τον Ανάδοχο

Άρθρο 7:

Προσαρμογή – Συμπλήρωση Μελετών του Έργου

Άρθρο 8:

Ευθύνη Αναδόχου

Άρθρο 9:

Ασφάλιση Προσωπικού

Άρθρο 10:

Έκδοση Άδειων

Άρθρο 11:

Προέλευση - Ποιότητα Υλικών – Δείγματα

Άρθρο 12:

Σήμανση κατά το Στάδιο Εκτέλεσης των Εργασιών

Άρθρο 13:

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 14:

Φύλαξη Υλικών και Εργασιών – Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος

Άρθρο 15:

Υλικά Κυρίου του Έργου – Προσωρινές Εγκαταστάσεις του Αναδόχου
– Προστατευτικές Κατασκευές

Άρθρο 16:

Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Άρθρο 17:

Καθαρισμός Εργοταξίων, Κατασκευών και Εγκαταστάσεων

Άρθρο 18:

Προσωρινή - Οριστική Διακοπή Έργων - Διάλυση Εργολαβίας

Άρθρο 19:

Σύνταξη Μητρώου του Έργου

Άρθρο 20:

Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 21:

Επιστροφή Εγγύησης Καλής Εκτελέσεως

19PROC005519127 2019-09-05
Άρθρο 1:
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Aντικείμενο – Ορισμοί

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους
γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασμό προς τους όρους των
λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα εκτελεστούν από τον
ανάδοχο οι εργασίες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ

ΑΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».
Οι ορισμοί και ονομασίες που χρησιμοποιούνται στα συμβατικά τεύχη έχουν
την ακόλουθη σημασία:
1.1. Ο όρος «Επιχείρηση», «Εργοδότης», «Αναθέτουσα Αρχή», σημαίνει τον Δήμο
Καρδίτσας.
1.2. Ο όρος «Επιβλέπων», που μπορεί να αναφερθεί και ως «Επίβλεψη» ή
«Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» ή «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή
«Μηχανικός», σημαίνει την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Καρδίτσας.
1.3. Ο όρος «Ανάδοχος» ή «Ανάδοχος Εργολήπτης» ή «Εργολάβος», σημαίνει την
Εργοληπτική Επιχείρηση, στην οποία ανατίθεται με σύμβαση ύστερα από
διαγωνισμό, η εκτέλεση του Εργου που καθορίζεται από τα συμβατικά τεύχη.
Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους της, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους
να ενεργούν για λογαριασμό της, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
1.4. Ο όρος «Σύμβαση» ή «Συμβατικά τεύχη» ή «Συμβατικά στοιχεία» σημαίνει και
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα οικεία άρθρα του τεύχους
Διακήρυξης.
1.5. Οι όροι «Γ.Σ.Υ.» ή «Ε.Σ.Υ.» και «Τ.Π.» σημαίνουν αντίστοιχα τη Γενική
Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές.
1.6. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 171/87
Διευθύνουσα Υπηρεσία ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία», είναι η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου και Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή, είναι η Οικονομική
Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο.
1.7. «Έργο», «Εργασίες», σημαίνει όλες τις εργασίες της Σύμβασης.
1.8. «Συμβατικό Τίμημα», σημαίνει το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού, χωρίς
τον Φ.Π.Α.
1.9. «Σύμβουλος» σημαίνει, τον ή τους ενδεχόμενους Συμβούλους της Υπηρεσίας.
1.10. Οι όροι «με δαπάνες του Αναδόχου» ή «βαρύνουν τον Ανάδοχο» ή «σε βάρος του
Αναδόχου» ή «άνευ ιδιαιτέρας αποζημίωσης», σημαίνει ότι όλες οι σχετικές
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δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγμένες μέσα στις Τιμές του Τιμολογίου και ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση.
1.11. «Εργοτάξιο» σημαίνει τον χώρο ή τους χώρους πάνω, κάτω ή μέσα στους
οποίους εκτελούνται έργα ή άλλοι χώροι που παρέχονται από την Υπηρεσία σαν
χώροι εργασίας ή για άλλο λόγο που ειδικά ορίζονται ότι αποτελούν μέρος του
εργοταξίου.
1.12. «Εγκεκριμένο» και «Εγκρίνεται», σημαίνει την γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας.
1.13. «Εντολή», σημαίνει την γραπτή εντολή της Υπηρεσίας.
1.14. «Συγκατάθεση», σημαίνει την γραπτή συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2:

Ισχύουσες διατάξεις

Το παρόν έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
1.

Του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

2.

Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με
μορφή ΑΕ και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως ισχύει μετά την έκδοση του
Ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279).

3.

Του Ν.1642/86 για τον ΦΠΑ.

4.

Του Ν.2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α' /95)

5.

Του Ν.2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) ΦΕΚ 199Α'/1999

6.

Του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα δήμων και κοινοτήτων".

7.

Της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.5/2008 (Δ17α/08/36/Φ.Ν.443/20.03.08)

8.

Της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/03/54/Φ.Ν.437/07.05.08)

9.

Της εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ Ε.20/2008 (Δ17α/03/114/Φ.Ν.443/26.06.08)

10.

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω λοιπών αποφάσεων και διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξης Νόμου και ερμηνευτικής εγκυκλίου
που διέπει την εκτέλεση του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω.
Οι ανωτέρω διατάξεις συμπληρώνονται με τους όρους της παρούσας και των

λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης.
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Άρθρο 3:
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Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της εργολαβίας

Τα τεύχη δημοπράτησης και τα στοιχεία της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται και
σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν, η σειρά ισχύος τους
καθορίζεται ως εξής:
-

Το συμφωνητικό.

-

Η διακήρυξη του Διαγωνισμού.

-

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.

Άρθρο 4:
1.

Τήρηση Νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων

Ο ανάδοχος σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου υποχρεώνεται να
συμμορφώνεται με τους Νόμους, τα Διατάγματα και τους Κανονισμούς του
Κράτους, τις Αστυνομικές διατάξεις και διαταγές, καθώς και με τις νόμιμες
απαιτήσεις οποιασδήποτε Δημοτικής η Δημοσιάς αρχής που θα αναφέρονται και
θα έχουν εφαρμογή κατά οποιονδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και για τo έργο.

2.

Ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων κλπ. υποχρεώνεται
να ανακοινώνει αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών
σχετικές με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π., που του
απευθύνονται ή του κοινοποιούνται.

Άρθρο 5:

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο
ανάδοχος:
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 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία την διαμόρφωση και την φύση του
εδάφους και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής του. κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, τις
θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές,
τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικού, τη δυνατότητα εξασφάλισης
εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών
προσπελάσεως, τις συνήθως επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, τις
διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης νερού των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας
ή παρόμοιων φυσικών συνθηκών στον τόπο των έργων, την διαμόρφωση και
κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων
στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα
(μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και
κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία για
οποιοδήποτε τρόπο δύνανται να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος
αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.
 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα σχέδια, διαγράμματα και λοιπά συμβατικά
στοιχεία και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν
απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή
λεπτομέρεια, ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση με την μελέτη των
συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.

Άρθρο 6:

Περιεχόμενα τιμών μονάδος τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν
τον ανάδοχο

1.

Οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες ολοκληρωμένες
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

2.

Οι τιμές αυτές προσαυξημένες με το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και
εργολαβικού οφέλους του αναδόχoυ περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες
εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων που καλύπτουν όλες
τις δαπάνες του αναδόχου άμεσες ή έμμεσες και με κάθε επιφύλαξη για τις
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διατάξεις που προβλέπουν οι αναθεωρήσεις τιμών, αποτελούν πλήρη
αποζημίωση του αναδόχου για το αντικείμενο της σύμβασης.

Άρθρο 7:

Προσαρμογή - Συμπλήρωση μελετών του έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την μελέτη του
έργου, ης έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο
Δημοσίων Έργων προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών, να προβεί παρουσία
αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, στην εφαρμογή της μελέτης επί του εδάφους, στις
αναπασσαλώσεις και χωροσταθμίσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και λήψη
των απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων για την συμπλήρωση και προσαρμογή
των εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης, καθώς επίσης και στη σήμανση
της ζώνης καταλήψεως έργων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, με την έγγραφη εντολή της διευθύνουσας
υπηρεσίας, να εκπονήσει όλες τις αναγκαίες μελέτες προσαρμογής, αν απαιτούνται.

Άρθρο 8:

Ευθύνη αναδόχου

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις σχετικές διατάξεις τόσο για την
εφαρμογή των μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτήν την ευθύνη.
Ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών
που θα χρησιμοποιηθούν, την χρησιμοποίηση τους και γενικά την εκτέλεση των
εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές
και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια.

Άρθρο 9:

Ασφάλιση προσωπικού

Ο ανάδοχος υποχρεούνται ανεξάρτητα εάν το έργο εκτείνεται εντός ή εκτός
ασφαλιστικής περιοχής του ΙΚΑ, να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί
σύμφωνα με τις σχετικές περί ΙΚΑ διατάξεις.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων το εργατοτεχνικό και
άλλο προσωπικό που απασχολείται στα εργοτάξια του έργου, εφ' όσον αυτό δεν
υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το
Κράτος.

Άρθρο 10:

Έκδοση αδειών

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται στην έγκαιρη έκδοση με ευθύνη, φροντίδα και
δαπάνες του κάθε άδειας και έγκρισης που απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία και
είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών. Ο Εργολάβος θα ετοιμάσει και θα
υποβάλλει στις διάφορες Υπηρεσίες όλα τα δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις μελέτες - αιτήσεις κ.λ.π.) υπογεγραμμένα από τον ίδιο ή από νόμιμο εκπρόσωπο του,
που είναι απαραίτητα για την έκδοση. Ενδεικτικά μόνον αναφέρονται οι Εγκρίσεις
διάφορων Υπηρεσιών (Υπηρεσία Ύδρευσης, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Τροχαία, Αρχαιολογία,
Δ.Ε.Κ.Ε., κ.λ.π.).
Επίσης ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος με αντιπροσώπους του να μεταβεί στις
διάφορες υπηρεσίες και να παραστεί όσες φορές είναι απαραίτητο για την έκδοση των
ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων. Για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο εργολάβος δεν θα
αμειφθεί ιδιαίτερα, δεδομένου ότι συμφωνείται αμοιβαία ότι η αμοιβή του γι αυτές
περιέχεται ανηγμένη στις τιμές του Τιμολογίου. Εάν κατά την διάρκεια έκδοσης των
ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων χρειαστεί να υποβληθούν στις διάφορες υπηρεσίες
παράβολα ή δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του έργου αυτά θα καταβάλλονται
από τον εργοδότη όπως και οι αμοιβές μηχανικών και οι κρατήσεις και επιβαρύνσεις
πάνω σε αυτές (εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.).

Άρθρο 11:

Προέλευση - ποιότητα υλικών - δείγματα

Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά για την κατασκευή του
έργου τα προδιαγραφόμενα υλικά και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα της
εγχώριας Βιομηχανίας ή Χωρών της Ε.Ε., ή τρίτων Χωρών εφόσον αυτό επιτρέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις ή ειδικές ρυθμίσεις.

19PROC005519127 2019-09-05

13

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από τη
χρησιμοποίηση τους. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση θα
απορρίπτονται, εάν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα αυτών. Τα απαιτούμενα δείγματα
και περιγραφικά στοιχεία θα λαμβάνονται έγκαιρα πριν από τη χρήση τους και θα
εξετάζονται από την Υπηρεσία.
Στην συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε
κατάλληλο εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευάζονται
κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου (για τα υλικά
εμπορίου) για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προελεύσεως, την ονομασία και την
τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά τα οποία
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται
το είδος του ελέγχου στο οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
Τα έξοδα λήψεως, συσκευασίας, μεταφοράς και εργαστηριακής εξετάσεως
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Άρθρο 12:

Σήμανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών να
προβαίνει, με ευθύνη και δαπάνες του, στην τοποθέτηση και να φροντίζει την
συντήρηση και αντικατάσταση, όλων των απαιτουμένων προσωρινών σημάτων,
φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κλπ. σύμφωνα με τα άρθρα 9 και
10 του ΚΟΕ (Ν. 614/77) και της ΠΤΠ σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός και
εντός κατοικημένων περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις
ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 589 Β/80 και 121Β/83),
ανάλογα με τη φύση των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδομικά κ.λ.π). Στις
επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα
σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS).
Ενδεικτικά αναφέρεται η υποχρέωση τοποθέτησης κατάμήκος των ορυγμάτων
πλάστικού πλέγματος ερυθρού χρώματος και ύψους 1,20μ. το οποίο θα στηρίζεται με
τη βοήθεια σιδηρών πασσάλων. όλα τα ορύγματα θα πρέπει να φωτίζονται επαρκώς
τη νύχτα και τα γαιώδη ορύγματα να αντιστηρίζονται.
Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση τροχονόμων για την
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και
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προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου, κατά τη διάρκεια της
ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων.
Αυτός φέρει την ευθύνη, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη
εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην τοποθέτηση πινακίδων εγκεκριμένων από
την Διευθύνουσα Υπηρεσία, στις οποίες θα αναγράφονται τόσο τα στοιχεία του κυρίου
του έργου, των μελετητών του έργου όσο και του υπευθύνου αναδόχου. Οι πινακίδες
αυτές θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα
σημεία αναλόγως του μήκους του εκτελούμενου έργου) και σε αριθμό που θα
καθορισθεί σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ανάλογα με τις τοπικές
συνθήκες. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει τον
τύπο των πινακίδων και την τροποποίηση αυτή να τη γνωστοποιήσει κατά την
εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 13:

Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου
να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω ή Ν.Π.Δ.Δ, των οποίων τα
σχέδια θα πρέπει να ζητήσει με ευθύνη του. Οφείλει δε κατά την εκτέλεση των έργων
να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλαβών στις εγκαταστάσεις των
ανωτέρω Εταιρειών, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας θα προβαίνει σε
δοκιμαστικές τομές για την εξακρίβωση της ακροβούς θέσης διέλευσης των εν λόγω
δικτύων. Πάντως αν συμβούν βλάβες , θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει με τις τυχόν
εργασίες μετατόπισης (εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ), είναι όμως
υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες Εταιρείες ή
Οργανισμούς για την επίσπευση της απομάκρυνσης των ανωτέρω εμποδίων και να
διευκολύνει αποφασιστικά την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών, χωρίς να έχει
δικαίωμα για έγκριση οποιασδήποτε αξίωσης και αποζημίωσης, λόγω καθυστερήσεων
ή δυσχερειών που παρουσιάζονται στο έργο που κατασκευάζει αυτός, από τις
παράλληλα εκτελούμενες εργασίες της απομάκρυνσης στύλων κλπ. από τους
αντίστοιχους Οργανισμούς.

19PROC005519127 2019-09-05

Άρθρο 14:
i.

15

Φύλαξη υλικών και εργασιών – Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα
που διαθέτει, καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές εντολές
της Υπηρεσίας εκτελούνται από συτόν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα σχετικά
μέτρα παίρνονται από τον Εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου.

ii.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας από τα
εκτελούμενα έργα κι ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που
οφείλεται στη μη λήψη αυτών, για το περιβάλλον και τα κοινωφελή έργα (για
την πρόληψη ζημιών ή τη διακοπή λειτουργίας τους). Ζημιές που προκαλούνται
από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, άλλως από τον
εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

iii.

Ο ανάδοχος προστατεύει και προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και τις
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελούμενου έργου και ευθύνεται
για κάθε κοπή δέντρου, θάμνου και καταστροφή φυτείας που γίνεται χωρίς την
έγκριση της Υπηρεσίας, έστω και αν είναι αναγκαία για την εκτέλεση του
έργου.

iv.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση μέτρα
αντιθορυβικής προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υγειονομική
Διάταξη Α5/2375/29.07.78 ΦΕΚ 689β/18.08.78).

Άρθρο 15:

Υλικά κυρίου του έργου – Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου
– προστατευτικές κατασκευές

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει με δικές του δαπάνες τα υλικά,
μηχανήματα, εργαλεία κλπ. που του παραδίδει ο κύριος του έργου για χρήση ή
ενσωμάτωση στο έργο.
Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης
θάλαμοι διανομής κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα
κατασκευαστούν με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου σε θέσεις που
επιτρέπονται από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
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Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη η προστασία γειτονικής
κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές και τη
λήψη κάθε άλλου μέτρου για την αποφυγή προκλήσεως ζημιών προς τρίτους ή προς το
έργο, αποζημιούμενος γι’ αυτές βάσει των τιμών του τιμολογίου ή τιμών μονάδος νέων
εργασιών για τις εργασίες που δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο.

Άρθρο 16:

Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη τoυ ότι θα καταβάλλει τoυς πρoβλεπoμέvoυς
από τoυς vόμoυς φόρoυς, τέλη και κρατήσεις πoυ ισχύoυv κατά τηv ημέρα πoυ γίvεται
o διαγωvισμός και ότι είvαι υπoχρεωμέvoς vα καταβάλλει στo τεχvικό πρoσωπικό ό,τι
καθoρίζεται από τo Υπoυργείo Εργασίας, με τις διάφoρες απoφάσεις τoυ δηλαδή τωv
δώρωv εoρτώv - Πάσχα και Χριστoυγέvvωv τoυ επιδόματoς και τωv ημερoμισθίωv για
της ημέρες υπoχρεωτικής αργίας.
Εάv μετά τηv ημερoμηvία πoυ έγιvε o διαγωvισμός επιβληθoύv φόρoι, τέλη και
κρατήσεις ή καταργηθoύv αυτά πoυ υπήρχαv τo αvτίστoιχo πoσό πληρώvεται επιπλέov
ή εκπίπτει αvτίστoιχα απ'τoυς λoγαριασμoύς τoυ αvαδόχoυ.

Άρθρο 17:
1.

Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη και πριν την παράδοση εκάστου
τμήματος του έργου, όπως και μετά την περαίωση ολόκληρου του έργου, να
αφαιρέσει και να απομακρύνει από τους χώρους των εργοταξίων όλες τις
προσωρινές εγκαταστάσεις τις προβλεπόμενες από το προηγούμενο άρθρο 16 της
παρούσης, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, τα μηχανήματα και υλικά τα
οποία είναι χρήσιμα ή άχρηστα, τις προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων
κ.λ.π. Επίσης υποχρεούται να άρει (καταστρέψει κ.λ.π) όλο το βοηθητικό έργο
κ.λπ. το οποίο υποδείχθηκε από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την
μετέπειτα λειτουργία του έργου (π.χ. των κτιρίων), να ισοπεδώσει τους χώρους,
εφ’ όσον αυτά ήταν αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα κ.λ.π, να παραδώσει δε
τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους τριγύρω χώρους του
εργοταξίου και γενικώς να μεριμνήσει για κάθε απαιτούμενη εργασία για την
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παράδοση του έργου και την σωστή λειτουργία αυτού κατά τους όρους της
Συμβάσεως και τις προδιαγραφές της Ε.Σ.Υ.
Ομοίως ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί, εκλιπόντος του λόγου και κατά την
κρίση της Υπηρεσίας, στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κλπ) όλων των
προστατευτικών της κατασκευής, που είχαν τοποθετηθεί προς αποφυγή πάσης
φύσεως ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα,
αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως
έργα, όπως και στην απομάκρυνση των περιφραγμάτων των εργοταξίων.
2.

Εάν εντός (10) ημερών από την έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
δεν προβεί στην έναρξη και εντός εύλογης προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω
εργασιών, αυτές εκτελούνται εις βάρος του αναδόχου και η γενόμενη δαπάνη
εκπίπτει από την πληρωμή του. Επίσης η μη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών
είναι λόγος για τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή
τμήματος αυτού.

Άρθρο 18:
1.

Προσωρινή-Οριστική διακοπή έργων – Διάλυση εργολαβίας

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016, όπως σήμερα
ισχύει.

2.

Η υπηρεσία έχει δικαίωμα με έγγραφη «εντολή διακοπής» στο εργολάβο να
διατάξει την διακοπή εκτέλεσης τμημάτων του έργου. Εφόσον η διακοπή αυτή
διαταχθεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας και δεν παραταθεί πέρα από 15
συνεχείς ή 30 συνολικά κατά διαλείμματα μέρες δεν δικαιούται να πάρει καμιά
αποζημίωση αλλά μόνο παράταση προθεσμίας ανάλογη με το οικονομικό
αντικείμενο των εργασιών που διαλαμβάνονται στην «εντολή διακοπής».

Άρθρο 19:

Σύνταξη μητρώου του έργου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα με
τις εντολές και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία).
Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία πριν από την
προσωρινή παραλαβή.
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Η δαπάνη για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και
περιλαμβάνεται στα Γενικά Έξοδα.

Άρθρο 20:

Απαλλοτριώσεις

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις

Άρθρο 21:

Επιστροφή εγγύησης καλής εκτελέσεως

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται τμηματικά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Καρδίτσα
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αλέξανδρος Λάππας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κόςΤ.Ε.

…….2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών
Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6135]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 140/ΚΑΡΔΙΤΣΑ/Τ.Κ. 43132]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Αλ. Λάππας]
- Τηλέφωνο: [24413.54876]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [aleklappas@gmail.com]
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού
τόπου)
(εάν
υπάρχει):
[http://www.dimoskarditsas.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο αθλητικό κέντρο Αγ. Νικολάου Δήμου Καρδίτσας
Π.Ε. Καρδίτσας], CPV: 45212200-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [...................]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[Α.Μ.: 11/2018, Αριθμός Πρωτοκόλλου: 14726/4-9-2019]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
2
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
3
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες viii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
xviii
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
καταδικαστική απόφαση:
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
8
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες[] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως
διαπιστώθηκε
η
αθέτηση
τωνβ)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη καιγ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη-[……]·
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
εργατικού δικαίουxxv;
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
11
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
πληροφορίες:
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
12
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[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων
των
απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
16

19PROC005519127 2019-09-05
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για
δημόσιες συμβάσεις Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
υπηρεσιών:
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxix, ο διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις […...........]
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών Περιγραφή
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……]
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xliii
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
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ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
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της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv
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Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx

Πρβλ άρθρο 48.
xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

19PROC005519127 2019-09-05
xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες ( διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)
(Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,7,8,9,10)
Γενικά
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) αποτελεί καταγραφή πληροφοριών
για τον τελικό χρήστη, η οποία εστιάζεται στην ασφάλεια και την υγιεινή. Οι
πληροφορίες που περιέχει θα θέτουν σε εγρήγορση εκείνους που είναι υπεύθυνοι,
για τα τεχνικά και τον εξοπλισμό τους, όσον αφορά τους σημαντικούς κινδύνους για
την ασφάλεια και υγιεινή που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την διάρκεια της
χρήσης, κατά την διάρκεια μελλοντικών κατασκευών, συντήρησης και καθαρισμού,
και τελικής καθαίρεσης ή διάλυσης.
Ο ΦΑΥ κατά το στάδιο μελέτης θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου,
καθώς και εντολές και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για ζητήματα ασφάλειας και
υγιεινής, που πιθανώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο κατά τα στάδια
μελέτης που θα ακολουθήσουν αλλά και κατά την διάρκεια ζωής του έργου, όπως
συντήρηση, τροποποίηση, καθαρισμός, κ.λπ. Ενδεικτικά, αυτές οι εντολές και τα
στοιχεία αναφέρονται στην ασφαλή μέθοδο εκτέλεσης διάφορων εργασιών
συντήρησης, αποφεύγοντας κινδύνους από διάφορα δίκτυα (παροχής ύδατος,
ρεύματος, αερίου, ατμού, ιατρικών αερίων, κενού, κ.λπ.), ασφάλεια από πυρκαγιά,
έλεγχος των αρμών των κτιρίων μετά από σεισμό.
Ο Ανάδοχος θα διατηρεί και θα καταγράφει, στο ΦΑΥ και θα παρέχει εύκολη
αναφορά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Ασφάλεια και την Υγεία.
Ο Συντονιστής Ασφάλειας του Αναδόχου θα συλλέγει όλα τα σχέδια «ως
κατασκευάσθη /ως εγκαταστάθη» σε συνεχή βάση, για διατήρηση, αναφορά και
εισαγωγή στο ΦΑΥ.
Με την ολοκλήρωση του έργου και κατά την περίοδο παράδοσης, ο Ανάδοχος
θα παραδώσει το υλικό του ΦΑΥ στην Διευθύνουσα Αρχή για έγκριση.
Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΦΑΥ θα είναι διαχωρισμένα έτσι και
με κατάλληλους τίτλους ώστε να είναι εύκολη η χρήση του.
Η κυριότερη απαίτηση από ΦΑΥ και ο τελικός στόχος είναι να λειτουργεί ώστε
να μπορεί να δώσει τις αναγκαίες πληροφορίες εύκολα και με ακρίβεια.
Άρα κατά τον σχεδιασμό του πρέπει να είναι σαφής, και θα πρέπει να
αποφευχθεί συστηματικά η όποια άχρηστη ή επουσιώδης πληροφόρηση ώστε να
μπορέσει ο τελικός χρήστης και οι Διαχειριστές του έργου να έχουν τις πληροφορίες
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για να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις επικινδυνότητας για τις μελλοντικές
δραστηριότητες.
Υπάρχει μία τάση π.χ. να συμπεριλαμβάνεται στον Φάκελο Ασφάλειας και
Υγείας όλη η σειρά σχεδίων (μελέτης και αναθεωρημένα) για να υπάρχει βεβαιότητα
ότι τίποτε δεν παρελήφθη. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχουν μόνο
τα Αρχεία του «ως κατασκευάσθη» και τα γενικά σχέδια της μελέτης.
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το
Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης. Στο εγχειρίδιο αυτό προσαρτώνται όλες οι
σχετικές προδιαγραφές του κατασκευαστή των διαφόρων εξοπλισμών ή τμημάτων
των δικτύων. Δεν πρέπει όμως να προστεθούν στοιχεία άσχετα όπως κατάλογος ή
διαφημιστικά.
Η σύνταξη του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί ευθύνη του
Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας κατά τη φάση της κατασκευής ενώ στοιχεία θα
πρέπει να δώσουν οι μελετητές και οι προμηθευτές.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
Στη συνέχεια προτείνεται η δομή του Φακέλου.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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1.

ΕΡΓΟ

1.1

Τίτλος Έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
1.2

Τμήμα Έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

1.3

Περιγραφή

Θα γίνουν οι εξής εργασίες:
- Καθαρισμός του αγωνιστικού χώρου και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε
οποιαδήποτε απόσταση .
- Προμήθεια , μεταφορά και κατασκευή από οποιαδήποτε απόσταση άμμου
λατομείου Β τριβής .
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα ύψους 50 χιλ.με σύστημα
απορρόφησης κραδασμών .
- Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου και πάγκων αναπληρωματικών.
Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν
στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό .

2.

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1

Κύριος του Έργου
Δήμος Καρδίτσας

2.2

Μελετητής – Ανάδοχος Τεχνικής Μελέτης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας.

2.3

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το στάδιο της μελέτης.
Το νόημα που αποδίδεται στον όρο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στη

Μελέτη είναι αυτής που περιλαμβάνεται στο ΠΔ 305/96 και την ΥΑ 266/01.
Η αλληλογραφία θα πρέπει να αποστέλλεται στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.
2.4

Ελέγχουσα Υπηρεσία
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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2.5

Ανάδοχος/οι Κατασκευής
Θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου.

2.6

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο της Κατασκευής
Θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου.

2.7

ΟΚΩ (Αλληλεπίδραση)

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1

Τεχνική Περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει:
- Καθαρισμός του αγωνιστικού χώρου και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε
οποιαδήποτε απόσταση .
- Προμήθεια , μεταφορά και κατασκευή από οποιαδήποτε απόσταση άμμου
λατομείου Β τριβής .
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα ύψους 50 χιλ.με σύστημα
απορρόφησης κραδασμών .
- Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου και πάγκων αναπληρωματικών.
Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν
στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό .

3.2

Παραδοχές Μελέτης
Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Μελέτης..

3.3

Περιβαλλοντική Μελέτη

Έχει υποβληθεί η αντίστοιχη μελέτη στην αρμόδια Υπηρεσία

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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Σεισμολογικά Στοιχεία

Έχουν ληφθεί υπόψη στην τεχνική μελέτη του έργου.

3.5

Σχέδια
Περιλαμβάνονται στο φάκελο της μελέτης. Θα ενημερώνονται από τον

ανάδοχο κατά την εξέλιξη του έργου.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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4.

ΑΡΧΕΙΑ «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ»

4.1

Σχέδια «ως κατασκευάσθη»
Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.

4.2

Στοιχεία
Στοιχεία για το σύνολο του έργου, των συναφών του έργων και των

εξοπλισμών. Χαρακτηριστικά και οδηγίες του κατασκευαστή για λειτουργία και
συντήρηση.

4.3

Εγχειρίδιο συντήρησης
Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τις μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο (επισκευές, συντήρηση, καθαρισμός)
υφίστανται κίνδυνοι και τα ακόλουθα προτεινόμενα μέτρα και επισημάνσεις
αποτελούν σταθερή βάση αναφοράς για τους μεταγενέστερους χρήστες και τους
συντηρητές /επισκευαστές του.

5.1
i.

Επισημάνσεις
Θέσεις δικτύων
Θα διερευνηθούν από τον ανάδοχο.

ii. Σημεία κεντρικών διακοπτών
Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.

iii. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν
κίνδυνο
Μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, ενδέχεται να απομείνουν προϊόντα
υλικών σε θέσεις του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει μέριμνα προκειμένου να
απομακρυνθούν τα προϊόντα αυτά σε κατάλληλους χώρους απόθεσής τους,
προκειμένου

να

αποφευχθεί

οποιοσδήποτε

κίνδυνος

και

τυχόν

πρόκληση

ατυχήματος.

iv. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή
Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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v. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.

vi. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.

vii. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο.

viii.

Άλλες ζώνες κινδύνου
Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.

ix. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία
Για την περίπτωση συνεχούς λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, θα πρέπει ο ανάδοχος του έργου να δώσει σαφής οδηγίες χειρισμού
στους χρήστες για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

5.2

Οδηγίες

Ασφάλεια εργαζομένων
Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική
προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους
εργαζομένους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιαδήποτε κινδύνου.
Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας του εργοταξίου, κάθε εργαζόμενος θα
παραλαμβάνει

τα

εφόδια

της

προσωπικής

του

ασφάλειας

και

θα

του

γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής:


Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους,
θα πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον
εργοδηγό.



Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να
αναφέρεται και θα αντικαθιστάται άμεσα.



Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως
στον επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό.



Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασίας
τους.



Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που
θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζομένους.



Κατά τη διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα
κανένας εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το
αιωρούμενο φορτίο.



Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο
από ειδικευμένα άτομα.



Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την
κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται
αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα.



Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα
προστατευτικά της μηχανήματα.



Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν
ο εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας.



Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή
εξοπλισμό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης,
επιθεώρησης και επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός
λειτουργίας.



Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνα θα πρέπει:
1. να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια
2. να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες
3. να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με
προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα
4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)
(Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

Γενικά
Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ.
305/96, την Υ.Α. 226/01 και τις μελέτες. Το αρχικό αυτό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο
στα πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση κατασκευής.
Περιλαμβάνει επίσης ειδικά θέματα που όλοι οι εμπλεκόμενοι κατασκευαστές θα
πρέπει να λάβουν υπόψη.
Το αρχικό αυτό σχέδιο συνδυάζει στοιχεία που σχετίζονται με τη μελέτη του
έργου «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου
Νικολάου Δήμου Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας ».
Ο Ανάδοχος κατασκευής, θα είναι στη συνέχεια αρμόδιος για τη σύνταξη του
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας προκειμένου να περιλάβει όλες τις εργασίες
κατασκευής και τις διαδικασίες σε διάφορα εργοτάξια που απαιτούνται για την
κατασκευή των τμημάτων του έργου. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει συστήματα
παρακολούθησης, ελέγχου και σύνταξης εκθέσεων για την εφαρμογή και
συμμόρφωση των Απαιτήσεων Ασφάλειας και Υγείας.
Ο Ανάδοχος του Έργου θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τα ακόλουθα:
(α) Συνέπειες των τροποποιήσεων μελέτης που προτείνονται από τους αναδόχους.
(β) Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που άπτονται άμεσα της μεθόδου εργασίας των
αναδόχων.
(γ) Λεπτομερείς απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία των
Εργαζομένων.
(δ) Το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκτελούνται οι εργασίες.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
1.

ΕΡΓΟ

1.1

Τίτλος Έργου

Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
1.2
Τμήμα Έργου
Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
1.3

Περιγραφή

Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
- Καθαρισμός του αγωνιστικού χώρου και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε
οποιαδήποτε απόσταση .
- Προμήθεια , μεταφορά και κατασκευή από οποιαδήποτε απόσταση άμμου
λατομείου Β τριβής .
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα ύψους 50 χιλ.με σύστημα
απορρόφησης κραδασμών .
- Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου και πάγκων αναπληρωματικών
1.4

Θέση
Καρδίτσα

1.5

Χρονοδιάγραμμα Έργου
Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο του Έργου,

θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου.

1.6

Φύση του Έργου
Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1.7

Κύριος του Έργου

Δήμος Καρδίτσας

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
1.8

Μελετητής – Ανάδοχος Τεχνικής Μελέτης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.

1.9

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας για το Στάδιο της Μελέτης
Το νόημα που αποδίδεται στον όρο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στη

Μελέτη είναι αυτής που περιλαμβάνεται στο ΠΔ 305/96 και την ΥΑ 266/01.
Η αλληλογραφία θα πρέπει να αποστέλλεται στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.

1.10

Ελεγκτής Μελέτης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.

1.11

Ανάδοχος Κατασκευής
Θα προκύψει μετά τη δημοπράτηση του έργου.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
2.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

2.1

Χρήση Γης Περιβάλλοντος Χώρου και Σχετικοί Περιορισμοί

2.1.1

Χρήση γης περιβάλλοντος χώρου και τυχόν άλλοι περιορισμοί, που ίσως
επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
Στην άμεση περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται αστικό περιβάλλον - οικισμοί

2.1.2

Θέση

Το έργο χωροθετείται εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας και συγκεκριμένα στην
Καρδίτσα.
2.1.3

Σχετικά Σχέδια

Ο φάκελος της μελέτης περιέχει όλα τα αναγκαία σχέδια. Εάν προκύψει η ανάγκη θα
ενημερωθούν από τον ανάδοχο του έργου κατά την υποβολή του επικαιροποιημένου
ΣΑΥ.

2.2

Υφιστάμενα Δίκτυα ΟΚΩ

2.2.1

Υφιστάμενες υπηρεσίες όπως υπόγειοι και υπέργειοι αγωγοί

Με την ανάληψη του έργου ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε αναγνώριση των χώρων
επέμβασης και θα ενημερώσει το ΣΑΥ.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
2.2.2

Θέση
Θα αναγνωριστεί από τον ανάδοχο και θα ενημερωθεί το ΣΑΥ.

2.2.3

Σχετικά Σχέδια
Η Τεχνική Περιγραφή περιέχει σχετικές πληροφορίες. Κατά την εκτέλεση του

έργου θα ενημερωθούν τα σχετικά σχέδια από τον ανάδοχο.

2.3

Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο

2.3.1

Θέση
Η Τεχνική Περιγραφή περιέχει σχετικές πληροφορίες.

2.3.2

Σχετικά Σχέδια
Οι διατάξεις του οδικού δικτύου κοντά στην περιοχή του έργου απεικονίζονται

στη μελέτη του έργου.

2.4

Υφιστάμενα Τεχνικά
Στοιχεία

υφισταμένων

τεχνικών,

οδεύσεων

καλωδίων, ύπαρξη Η/Μ

εξοπλισμού, περιγράφονται στη μελέτη του έργου.

2.5

Εδαφολογικές Συνθήκες

Η παρούσα παράγραφος θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο του έργου στο
επικαιροποιημένο ΣΑΥ.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

3.1

Τεχνική Περιγραφή

Προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:
- Καθαρισμός του αγωνιστικού χώρου και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε
οποιαδήποτε απόσταση .
- Προμήθεια , μεταφορά και κατασκευή από οποιαδήποτε απόσταση άμμου
λατομείου Β τριβής .
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα ύψους 50 χιλ.με σύστημα
απορρόφησης κραδασμών .
- Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου και πάγκων αναπληρωματικών
3.2

Παραδοχές Μελέτης
Όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Μελέτης.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
3.3

Περιβαλλοντική Μελέτη

Έχει σταλεί σχετικό έγγραφο για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
3.4

Σεισμολογικά Στοιχεία
Έχουν ληφθεί υπόψη στην τεχνική μελέτη του έργου.

3.5

Σχέδια
Περιλαμβάνονται στο φάκελο της μελέτης. Θα ενημερώνονται από τον

ανάδοχο κατά την εξέλιξη του έργου.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ

4.1

Εισαγωγή και Γενικές Αρχές Σχεδιασμού
Ο μελετητής έλαβε υπόψη τις γενικές αρχές αποφυγής εργασιακών κινδύνων

που αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΠΔ 17/96 που προσαρμόζονται στα τεχνικά έργα
και συγκεκριμένα:


Εξάλειψη κινδύνων



Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους



Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που
προτείνονται για την πρόληψη τους



Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου
θεωρείται απαραίτητος, λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την διάρκεια της
κατασκευής, συντήρησης και επισκευής του έργου



Αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα



Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής
προστασίας



Προσαρμογή στην τεχνική ανάπτυξη



Τεχνικές και/η οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη προγραμματισμού των
διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

4.2

Εντοπισμός γενικών και ειδικών κινδύνων
Οι γενικοί και ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν κατά τη φάση εγκατάστασης

του εργοταξίου και κατά την κατασκευή του έργου αναφέρονται στους πίνακες που
συνοδεύουν το ΣΑΥ για τις διάφορες φάσεις εκτέλεσης του έργου οι οποίες
διαχωρίζονται ως ακολούθως:
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
4.3

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών για Πρόληψη Κινδύνου
Το χρονοδιάγραμμα του Αναδόχου και η αλληλουχία των φάσεων είναι

δυνατόν να δημιουργούν κινδύνους ή να επιτείνουν αυτούς που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα. Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να ανιχνευθούν συστηματικά, να αξιολογηθούν
και να αντιμετωπισθούν στο ΣΑΥ του Αναδόχου.

4.4

Εκτίμηση Επικινδυνότητας κατά τη Φάση Μελέτης – Ειδικά Μέτρα
Πρόληψης Κινδύνου
Η Μελέτη του έργου ολοκληρώθηκε χωρίς να αντιμετωπιστεί κάποιος

ιδιαίτερος κίνδυνος.

4.5.

Διαδικασίες για Ζητήματα Ασφάλειας & Υγείας Μελέτης μετά την
Έναρξη Κατασκευής

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της
μελέτης, είναι απαραίτητο να γίνει αναθεώρηση και του παρόντος ΣΑΥ στα σημεία
που επηρεάζονται από τις αλλαγές.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
5.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

5.1

Κανόνες Εργοταξίου

Κανόνες Εργοταξίου του Αναδόχου: Ο Ανάδοχος θα πρέπει, στο επικαιροποιημένο
ΣΑΥ που θα υποβάλλει, να ορίσει σαφείς κανόνες και διαδικασίες για όλους τους
εργαζομένους και επισκέπτες στο εργοτάξιο.
Κανόνες Εργοταξίου του Κυρίου του Έργου: Επιπροσθέτα στους παραπάνω κανόνες,
ο Ανάδοχος αναμένεται να ακολουθεί όλους τους κανόνες εργοταξίου που εκδίδει η
ελέγχουσα υπηρεσία του Κυρίου του Έργου.
(Παράδειγμα)


Απαγορεύεται το κάπνισμα σε περιοχές αποθήκευσης εύφλεκτων.



Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών και άλλων ουσιών
στο εργοτάξιο.

5.2

Ειδικά μέτρα για Εργασίες
Θα πρέπει να αναφέρονται στο ΣΑΥ του Αναδόχου.

5.3

Ασφαλής Πρόσβαση – Κυκλοφορία και Σημεία Εξόδου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα με υφιστάμενους

δρόμους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την κυκλοφορία εργοταξιακών
μηχανημάτων, αυτοκινήτων και προσωπικού, ενώ θα πρέπει να εξειδικεύσει το δίκτυο
κυκλοφορίας και τα σημεία προσβάσεων και εξόδων και θα εκτελέσει την
ενδεδειγμένη κατά περίπτωση σήμανση.

5.4

Ανάλυση της Αλληλουχίας της Κατασκευής σε Στάδια
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλλει προς έγκριση Χρονοδιάγραμμα με

την αλληλουχία κατασκευής των έργων σε στάδια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 22 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
5.5

Οδεύσεις Οχημάτων και Πεζών Εντός του Εργοταξίου

5.5.1

Θέση
Θα ενημερωθεί το ΣΑΥ από τον ανάδοχο.

5.5.2

Σχετικά Σχέδια
Θα ενημερωθούν το ΣΑΥ από τον ανάδοχο

5.6

Γενική Διάταξη Εργοταξίου - Χώροι Εκφόρτωσης - Χώροι Απόθεσης
Υλικού και Χώροι Απόθεσης Άχρηστων Υλικών
Για να λειτουργήσει εύρυθμα το εργοτάξιο πρέπει να διαθέτει όλα τα μέσα και

τις διευκολύνσεις, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων
(τηλεφωνική σύνδεση, ηλεκτροδότηση, ικανοποίηση αναγκών σε πόσιμο νερό).
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος θα χωροθετήσει και κατασκευάσει
τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τα απαραίτητα δίκτυα που προβλέπονται από τη
Νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, τη Γενική και Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων και την ισχύουσα Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας.
Ο Ανάδοχος μετά από έγκριση της ελέγχουσας υπηρεσίας θα καθορίζει τους
χώρους απόθεσης των προϊόντων λατόμευσης και των άχρηστων εξοπλισμών.

5.7

Συνθήκες Αποκομιδής Επικίνδυνων Υλικών
Οι ειδικές διατάξεις για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων υλικών είναι οι

εξής:


Ο ανάδοχος του έργου και μέσω αυτού όλοι οι πιθανοί υπεργολάβοι θα
ενημερώνουν άμεσα τις Αρχές, για τυχόν επικίνδυνες ουσίες που χρειάζονται
ασφαλή αποκομιδή.

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας


Ο Ανάδοχος του έργου θα εξασφαλίσει τη λήψη όλων των λογικών προφυλάξεων
για την ασφαλή αποκομιδή επικίνδυνων ουσιών, καθώς και την τήρηση αρχείου
μεταφοράς σε καταχωρημένη εταιρεία.



Τα παρακάτω επικίνδυνα υλικά μπορεί να βρεθούν κατά τη διάρκεια των
εργασιών στο εργοτάξιο:
 Λάδια
 Διαλύτες
 Τσιμέντο
 Ενέματα
 Εποξειδικά υλικά
 Βαφές και κόλλες
 Εύφλεκτα υλικά
Οι χρήστες των επικίνδυνων υλικών θα είναι γνώστες των απαιτήσεων

ασφαλούς αποθήκευσης, σήμανσης ασφαλείας και χρήσης που είναι απαραίτητες για
την εργασία επί τόπου του έργου. Υπενθυμίζουμε στον ανάδοχο κατασκευής του
έργου τις απαιτήσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οποίες κάθε είδους
σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους
ενέματα, κ.λπ. αποτελούν ελεγχόμενα απορρίμματα και θα πρέπει να απομακρύνονται
από το εργοτάξιο, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε
είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί
του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β) (πάγιος
περιβαλλοντικός όρος).
Για

τα

υγρά

απόβλητα

ισχύουν

οι

εκάστοτε Αποφάσεις

(πάγιος

περιβαλλοντικός όρος).

5.8

Διευθετήσεις Χώρων Υγιεινής, Εστίασης και Πρώτων Βοηθειών
Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που προσφέρει ο Ανάδοχος κατασκευής θα

συντηρούνται για να εξασφαλίζεται το ότι παραμένουν τακτοποιημένοι, καθαροί από
υγειονομικής απόψεως και ασφαλείς ειδικά όσον αφορά την προφύλαξη από
τρωκτικά.
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας


Χώροι ενδιαίτησης:

Τα παρέχει ο εκάστοτε ανάδοχος και βρίσκονται στο

χώρο των καταλυμάτων του αναδόχου.


Λουτρά και χώροι

Τα παρέχει ο εκάστοτε ανάδοχος και βρίσκονται στον

χώρο εξυπηρέτησης των καταλυμάτων του αναδόχου.


Πρώτες βοήθειες:

5.9

Τις παρέχει ο εκάστοτε ανάδοχος.

Νυκτερινές Εργασίες
Η εκτέλεση εργασιών κατά τις νυκτερινές ώρες επιτρέπεται υπό όρους και

απαιτείται άδεια της αρμόδιας Αρχής (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).
Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών τις νυκτερινές ώρες ή σε χώρους
σκοτεινούς επιβάλλεται τεχνητός φωτισμός διάχυτος και κατά το δυνατόν
ομοιόμορφος, όχι εκτυφλωτικός τόσο για την εκτέλεση των εργασιών όσο και για τη
διακίνηση του προσωπικού και των υλικών.

5.10

Υπαίθριες Εργασίες – Κλιματολογικές Συνθήκες
Στις υπαίθριες εργασίες πολλές φορές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

επιβάλλεται να διακόπτονται οι εργασίες, οι οποίες επηρεάζονται από τις συνθήκες
αυτές. Οι εργασίες επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών
εργασίας. Για παράδειγμα τα εργοταξιακά μηχανήματα ανύψωσης (γερανοί)
απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε περίπτωση καιρικών συνθηκών που είναι δυνατόν
να επηρεάσουν την ευστάθειά τους.
Επιπλέον απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία γερανών σε περίπτωση
θεομηνίας, ενώ για την εκ νέου λειτουργία επιβάλλεται έλεγχος.
Σε περίπτωση παγετού ή χιονιού επιβάλλεται χρήση εκτραχυντικών μέσων σε
όλες τις προσβάσεις, διόδους κυκλοφορίας και θέσεις εργασίας.
Τέλος, για την περίπτωση θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το
θέρος εφαρμόζονται οι Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων 140120/89, 130427/90 και 130329/95.
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
5.11
5.11.1

Πρόσβαση Οχημάτων Εκτάκτου Ανάγκης
Θέση
Θα ενημερωθεί το ΣΑΥ από τον ανάδοχο.

5.11.2

Σχετικά Σχέδια (Ανάδοχος)
Θα ενημερωθεί το ΣΑΥ από τον ανάδοχο

5.12

Πληροφορίες Εργοταξίου
Οι εξής ελάχιστες πληροφορίες θα παρουσιάζονται επί τόπου του έργου:



Πολιτική Ασφάλειας της Εργασίας



Θέση κουτιών πρώτων βοηθειών



Σχέδιο εκκένωσης εργοταξίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, κ.λπ.



Εκκένωση και σημεία συνάθροισης σε περίπτωση πυρκαγιάς



Ταυτότητα και θέση αρχηγών και αναπληρωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης



Ταυτότητα και θέση ατόμων που παρέχουν πρώτες βοήθειες και αναπληρωτών



Εκ των προτέρων γνωστοποίηση όλων των υπό εκτέλεση εργασιών



Χρονοδιάγραμμα συσκέψεων για θέματα ασφαλείας εργοταξίου

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
6.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος πρέπει να εφαρμόσει σύστημα Ασφάλειας & Υγείας που θα

περιλαμβάνει διαδικασίες σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες
πρακτικές Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.
Ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, τις διαδικασίες του Κυρίου
του Έργου για την Ασφάλεια & Υγεία και θα παρακολουθεί τις μεθόδους εργασίας,
ούτως ώστε να εξασφαλίζει την προστασία του προσωπικού και του περιβάλλοντος
εργασίας από ατυχήματα ή ζημιές.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων
στους χώρους εργασίας που είναι υπό την ευθύνη του. Επίσης, επιβάλλει τυχόν
διορθωτικές ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες, πάντα στα πλαίσια των συμβάσεων
που έχουν υπογραφεί και της ελληνικής νομοθεσίας για την Ασφάλεια & Υγεία στην
Εργασία.
Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος σε όλα
τα εργοτάξια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εν μέρει με ελέγχους του Συντονιστή
Ασφαλείας του Αναδόχου (ΣΑΑ) ή των Τεχνικών Ασφαλείας (ΤΑ) ή του Γιατρού
Εργασίας (ΓΕ), για την αναγνώριση συνθηκών και διαδικασιών που ενέχουν
κινδύνους και τη διόρθωση αυτών, ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα και
συμβάντα με υλικές ζημιές.
Για την επίτευξη των παραπάνω, ο Ανάδοχος Κατασκευής εφαρμόζει
πρόγραμμα επιθεώρησης για το σύνολο του έργου. Οι επιθεωρήσεις αυτές παρέχουν
στοιχεία σε σταθερή βάση στην Διοίκηση του Αναδόχου Κατασκευής όσον αφορά το
κατά πόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την Ασφάλεια
και Υγιεινή των Εργαζομένων στον χώρο εργασιών. Αυτό επιτρέπει επίσης τον ορισμό
και την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών.
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την
ασφάλεια και απαιτούνται κατά την έναρξη της εγκατάστασης του νέου εργοταξίου,
καθώς και όλες τις δημόσιες εγκρίσεις, όταν απαιτούνται.


Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την έναρξη
εργασιών



Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας


Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (για το στάδιο κατασκευής)



ΦΑΥ (πρώτη έκδοση)



Μελέτη Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας (για βοηθητικές κατασκευές και
προσωρινές αντιστηρίξεις)



Βιβλίο υποδείξεων ΤΑ/ΓΕ



Ημερολόγιο Ατυχημάτων



Συμβάσεις με τις οποίες ορίζονται ο/οι ΣΑΑ,ο/οι ΤΑ και ΓΕ



Ανάρτηση πινάκων στους χώρους εργασίας με το πρόγραμμα των ΤΑ, ΣΑΑ και
ΓE ούτως ώστε να ενημερώνονται οι υπάλληλοι για την παρουσία τους



Έκδοση αδειών από τοπικούς δημόσιους/ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στην
κατασκευή.



Ύπαρξη σχεδίων και διαδικασιών για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης



Ύπαρξη προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που εκτελεί ο ΓΕ



Προγράμματα εκπαίδευσης και πρόβλεψη για περιοδικές ασκήσεις που εκτελεί το
προσωπικό του αναδόχου σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας.

Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών
στο εργοτάξιο
α.

Προετοιμασία εργοταξίου – Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων

των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του
εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων
θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία
στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),
ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, τταρ.2).
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Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών,
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων
από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, τταρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου
διαφυγής – διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από
τους εργαζόμενους, πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων
εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ. 9296), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αρ.30,
32,45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων,
νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96
(αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
στους

εργαζόμενους

όπως

προστατευτικά

κράνη,

μπότες

ασφαλείας,

φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους
προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του:
Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι
τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ.
305/96 (αρ.9,παρ.γ).

β.

Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση
- εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες
κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή
διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου,
σύμφωνα με :
 Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
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 Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις
και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών
σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών »
 Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και
αρ.52) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών
στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48)
και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας
και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των
φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων
τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81
(αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10
(αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων
στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ
305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 και. μέρος Β
τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: α) κραδασμούς: ΠΔ
176/05, β) θόρυβο: ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ
82/10.

γ.

Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα

έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των
μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών
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μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού
εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου,
κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ
89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12
παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, μέρος Β',
τμήμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από
τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.
IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II,
παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον
χειριστή.
6. Βεβαίωση

ασφαλούς

λειτουργίας

του

εξοπλισμού

εργασίας

(ορθή

συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης
αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα
με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης,
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα
με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).

δ.

Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας
και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα
με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα

προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά
περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
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Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:

ε.

Κατεδαφίσεις:
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91

(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α.
3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II,
παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η
τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

στ.

Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89

(αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 3009/2/21γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).

η.

Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες
σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.

10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6,14 ).

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

23

19PROC005519127 2019-09-05

Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Αγίου Νικολάου Δήμου
Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας
θ.

Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ
αρ.οικ. 16289/330/99.

ι.

Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης,
δεξαμενές, κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9

παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).

κ.

Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί

παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα
των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω
από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.10).

λ.

Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή

προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ
1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ
3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και παρ.
13).
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μ.

Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις
που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Α.

ΝΟΜΟΙ

Ν.495/76 (ΦΕΚ 377/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/84),
Ν. 2168/ 93 (ΦΕΚ 147/Α/93), Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν.3542/07 (ΦΕΚ 50/Α/07),
Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/Α/08), Ν.3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), Ν.4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12).
Β.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ.413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77), Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78), Π.Δ.216/78 (ΦΕΚ
47/Α/78), Π.Δ.778/80 (ΦΕΚ 193/Α/80), Π.Δ.1073/81 (ΦΕΚ 260/A/81), Π.Δ.225/89
(ΦΕΚ 106/Α/89), Π.Δ.31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ.70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90), Π.Δ.85/91
(ΦΕΚ 38/Α/91), Π.Δ.499/91 (ΦΕΚ 180/Α/91), Π.Δ.395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94),
Π.Δ.396/94 (ΦΕΚ 220/Α/94), Π.Δ.397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94), Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ
67/Α/95), Π.Δ.455/95 (ΦΕΚ 268/Α/95), Π.Δ.305/96 (ΦΕΚ 212/Α/96), Π.Δ.89/99
(ΦΕΚ 94/Α/99), Π.Δ.304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00), Π.Δ.155/04 (ΦΕΚ 121/Α/04),
Π.Δ.176/05 (ΦΕΚ 227/Α/05), Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06), Π.Δ.2/06 (ΦΕΚ
268/Α/06), Π.Δ.212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06), Π.Δ.82/10 (ΦΕΚ 145/Α/10), Π.Δ.57/10
(ΦΕΚ 97/Α/10).
Γ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΑ 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84), ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89), ΚΥΑ 8243/1113/91
(ΦΕΚ

138/Β/91),

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

(ΦΕΚ

187/Β/93),

ΚΥΑ

16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 765/Β/93), ΚΥΑ αρ. 8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94), ΥΑ
αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93), ΥΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/94), ΥΑ 3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ 978/Β/95), ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ 677/Β/95), ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ 1035/Β/96),
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97), ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ
987/Β/99), ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186/Β/03), ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03
(ΦΕΚ 708/Β/03), ΚΥΑ αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11), ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ/89),
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ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/00),
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 (ΦΕΚ 686/Β/01), ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 (ΦΕΚ 266/Β/01), ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 (ΦΕΚ 16/Β/03), ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11), ΥΑ
21017/84/09 (ΦΕΚ 1287/Β/09), Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
(ΦΕΚ 155/Β/96)
Δ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

27/03

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ

Π/208/12-9-03),

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

6/08

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08), ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12).
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