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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ) προκηρύσσει
την επιλογή αναδόχου με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την κατασκευή του έργου: 26/2018
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων στην περιοχή Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων με προϋπολογισμό 165.000,00 € (με
αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των Έργων
Γεωτρήσεων με προϋπολογισμό 162.040,32 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). CPV 76300000-6 NUTS
EL652 (KORINTHIA)
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
(α/α συστήματος: 72690) καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου www.loutraki-agioitheodoroi.gr
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 27440 69551,2 FAX επικοινωνίας 27440 69553, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία,
Ασημίνα Μπιτζίνη.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-5-2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-5-2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ήτοι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για
κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης, σε ακέραιες μονάδες
επί τοις εκατό.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
Δημόσια Έργα και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
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Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του
άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του
προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ύψους 3.300,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ. Κωδικός Προϋπολογισμού 15.02.18.0011 έτους
2018. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργίας του
υποσυστήµατος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ.
Για τη ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΥΜΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Να δημοσιευτεί μία φορά σε μονόστηλο
με τα συνήθη ειδησεογραφικά στοιχεία
χωρίς αραιώσεις το αργότερο την 21-4- 18
και να αποσταλούν στη ΔΕΥΑΛ-ΑγΘ τρία
αντίτυπα αμέσως μετά τη δημοσίευση.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
(2 ημερήσιες):
1) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ (19/4/2018)
2) (2 εβδομαδιαίες):
1) ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (19/4/2018)
2) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ (21/4/2018)
ΑΘΗΝΩΝ
(1 γενικών ειδήσεων): Δ.Α.
(1 ειδική δημοπρασιών): Δ.Α.

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Αρ. μελζτησ 26/2018
Κ.Α. 15.02.18.0011

ΕΡΓΟ: «Διάνοιξη υδρογεωτρήςεων ςτην περιοχή Δ.Κ.
Αγίων Θεοδϊρων»

Προϋπολογιςμόσ: 165.000,00 Ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α.)
Κάλυψη Δαπάνησ: Κδιοι Πόροι

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Γενικά
Η μελζτθ αφορά τισ παρακάτω εργαςίεσ:
1. Διάνοιξθ νζασ υδρογεϊτρθςθσ ςε αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςτθ κζςθ
ΠΡΟΪΚΑΜΠΙΑ τθσ Δ.Κ. Αγίων Θεοδϊρων για τθν κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν
τθσ περιοχισ κακϊσ θ υφιςτάμενθ παρουςιάηει δραματικι μείωςθ τθσ παροχισ.
2. Διάνοιξθ τεςςάρων νζων υδρογεωτριςεων ςφμφωνα με τθν από τον Δεκζμβριο 2017
Σεχνικι Ζκκεςθ του Ι.Γ.Μ.Ε. ςε διάφορεσ κζςεισ ςτθν περιοχι Δ.Κ. Αγίων Θεοδϊρων
(ΕΓ1, ΕΓ2, ΕΓ3 και ΕΓ4), μετά τθν ζγκριςθ εκτζλεςθ των ζργων από τθ Δ/νςθ Τδάτων
Αττικισ, για τθν κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν τθσ περιοχισ.
Η αναγκαιότθτα εκτζλεςθσ του ζργου είναι άμεςθ και επιτακτικι για τθν κάλυψθ, μζςω τθσ
εξαςφάλιςθσ πρόςκετων υδατικϊν παροχϊν, των αυξθμζνων υδρευτικϊν αναγκϊν του
καλοκαιριοφ, που ςε ςυνδυαςμό με το ςχετικά φτωχό υδρολογικό ζτοσ αναμζνεται
αυξθμζνθ.
Αρχικά κα πραγματοποιθκεί διάνοιξθ ερευνθτικϊν γεωτριςεων προκειμζνου να
διαπιςτωκεί θ φπαρξθ ι μθ υδροφορίασ, κακϊσ:
ο πιεηομετρικόσ ςωλινασ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ ςτα Προϊκάμπια είναι
τοποκετθμζνοσ εντόσ τθσ ςωλινωςθσ με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να διαπιςτωκεί
εάν θ κάμψθ τθσ παροχισ οφείλεται ςε ζμφραξθ των φιλτροςωλινων ι πτϊςθ τθσ
ςτάκμθσ υδροφορίασ. Η παροχι τθσ υφιςτάμενθσ γεϊτρθςθσ παρουςιάηει ζντονεσ
διαλείψεισ.
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Η φπαρξθ υδροφορίασ ςτισ τζςςερεισ κζςεισ των νζων υδρογεωτριςεων δεν είναι
εξαςφαλιςμζνθ.
Κατά ςυνζπεια για τθν υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ ζργου των ανωτζρω πζντε γεωτριςεων
δεν απαιτείται θ ζκδοςθ άδειασ εκτζλεςθσ ζργου από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Τδάτων
Αττικισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 εδάφ. β περίπτ. γγ του άρκρου 1 τθσ ΚΤΑ οικ.
146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/Βϋ/27.10.2014) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ΚΤΑ
οικ. 140424/6.3.2017 (ΦΕΚ 814/Βϋ/14.3.2017).
Η εκτζλεςθ των ζργων αντικατάςταςθσ τθσ γεϊτρθςθσ ςτα Προϊκάμπια ζχει γνωςτοποιθκεί
μζςω του οικείου Διμου ςτθ Διεφκυνςθ Τδάτων Αττικισ με τθν με ΑΠ 1125/4.4.2018 αίτθςθ
τθσ ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ και αναμζνεται θ ςυναίνεςθ τθσ.
ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ υδροφορίασ προβλζπεται θ διεφρυνςθ και θ ςωλινωςθ των
γεωτριςεων, ο κακαριςμόσ και θ ανάπτυξθ τουσ, κακϊσ και θ πραγματοποίθςθ
δοκιμαςτικισ άντλθςθσ με χριςθ του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ είτε
με ευκφνθ και δαπάνεσ τθσ ΔΕΤΑ για τον προςδιοριςμό τθσ εκμεταλλεφςιμθσ παροχισ
αυτϊν.
Σο εν λόγω ζργο είναι αυτοτελζσ και ανεξάρτθτο και κα λειτουργιςει πλιρωσ μετά τθν
καταςκευι του, μζςω του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ και τθσ θλεκτροδότθςθσ των
εγκαταςτάςεων άντλθςθσ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ και φςτερα από τον εξοπλιςμό και
θλεκτροδότθςθ των νζων γεωτριςεων.
Ο Προχπολογιςμόσ και το Σιμολόγιο Μελζτθσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τθν αρικ.
ΔΝ/οικ.35577/ΦΝ 466(ΦΕΚ 1746 Βϋ-19 Μαΐου 2017) «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν
Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων»
Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν οι Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΣΕΠ) που
εγκρίκθκαν με τθν υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) Απόφαςθ του
Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν &
Δικτφων: "Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ),
με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα", όπωσ ιςχφει. υμπλθρωματικά με τισ
ΕΣΕΠ ιςχφουν για όςα αντικείμενα δεν καλφπτονται απ’ αυτζσ, οι πρότυπεσ Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ Σθσ ΕΔΕΤΑ.
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τθν παροφςα μελζτθ, λαμβάνεται επιπλζον υπόψθ θ αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ
εφαρμογισ ΕΣΕΠ (Εγκφκλιοσ 17 του ΤΠΟΜΕΔΙ αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ.1322/7-9-2016) κακϊσ και
9 ΕΣΕΠ (Εγκφκλιοι 30/2013, 22/2014 και 26/2014 του ΤΠΟΜΕΔΙ) και θ αντικατάςταςι τουσ
με αντίςτοιχεσ Προςωρινζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΕΣΕΠ).

2. Περιγραφή εργαςιϊν
Η αντικατάςταςθ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ με νζα και θ διάνοιξθ νζων γεωτριςεων,
αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του παρεχόμενου πόςιμου νεροφ ςτουσ κατοίκουσ
του Διμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδϊρων – Περαχϊρασ, για τθν αντιμετϊπιςθ των
αυξθμζνων κερινϊν αναγκϊν.
Οι τζςςερεισ προτεινόμενεσ κζςεισ εκτζλεςθσ νζων ζργων ζχουν επιλεγεί κατόπιν εργαςιϊν
υπαίκρου από το Ι.Γ.Μ.Ε. αλλά και ερμθνεία αεροφωτογραφιϊν και ςτοχεφουν ςτον
εντοπιςμό

υδροφορίασ

που

αναπτφςςεται

ςτουσ

οφιολικικοφσ

ςχθματιςμοφσ.

υγκεκριμζνα ζχουν επιλεγεί κζςεισ όπου αυτοί εμφανίηονται τεκτονικά καταπονθμζνοι και
ζντονα κατακερματιςμζνοι, ςυνκικεσ ικανζσ για τθ δθμιουργία υδροφορίασ ρωγμϊδουσ
χαρακτιρα.
Η ανάπτυξθ τζτοιου τφπου υδροφορίασ είναι τοπικοφ χαρακτιρα και κατά ςυνζπεια δεν
αναμζνεται επιρροι ςε υφιςτάμενεσ υδροφορίεσ τόςο λόγω των υδρολικολογικϊν
χαρακτθριςτικϊν των ςχθματιςμϊν, όςο και λόγω διαφοράσ υψομζτρου.
Οι κζςεισ που προτείνονται κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ περιγράφονται ακολοφκωσ:

Γεϊτρηςη

Μζγιςτο

Χ

Τ

Ζ(m)

ΕΓ1

420845

4207018

580

200

ΕΓ2

421242

4206417

625

200

ΕΓ3

419217

4208371

575

100

ΕΓ4

418835

4204252

570

200

Βάθοσ (m)

Περιοχή
Αγ. Παραςκευι

Πράκι

Οι γεωτριςεισ κα εκτελεςτοφν με υδραυλικό - περιςτροφικό γεωτρφπανο και ςε βάκθ
ςφμφωνα με τθν προμζτρθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ.
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τθν παροφςα μελζτθ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ για κάκε γεϊτρθςθ:
Η αρχικι διάνοιξθ ερευνθτικισ γεϊτρθςθσ με διάμετρο οπισ Φ81/2ϋϋ.
Η διεφρυνςθ τθσ οπισ ςε Φ121/4ϋϋ ςε περίπτωςθ εξεφρεςθσ φδατοσ.
Η ςωλινωςθ τθσ γεϊτρθςθσ με χαλφβδινουσ ςωλινεσ και φιλτροςωλινεσ
Φ85/8ϋϋ/6mm και θ τοποκζτθςθ πιεηομετρικοφ ςωλινα Φ1ϋϋ ςε περίπτωςθ
εξεφρεςθσ φδατοσ.
Ο επιμελισ κακαριςμόσ και ανάπτυξθ τθσ γεϊτρθςθσ.
Η πραγματοποίθςθ δοκιμαςτικισ άντλθςθσ είτε με χριςθ του υφιςτάμενου
εξοπλιςμοφ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ είτε ευκφνθ και δαπάνεσ τθσ ΔΕΤΑ για τον
προςδιοριςμό τθσ εκμεταλλεφςιμθσ παροχισ τθσ γεϊτρθςθσ.
Η πλιρθσ τεχνικι τεκμθρίωςθ των εργαςιϊν από Τδρογεωλόγο ΠΕ (κατ. 20).
ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.
Λουτράκι, 11/4/2018

Λουτράκι, 13/4/2018
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)

Αρ. μελζτθσ 26/2018
Κ.Α. 15.02.18.0011

ΕΡΓΟ: «Διάνοιξθ υδρογεωτριςεων ςτθν περιοχι
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των
εργαςιϊν, που είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ
προδιαγράφεται ςτα λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ.

1.1

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ
περαιωμζνων εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα
εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ
δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ
απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα και με τα
λοιπά Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ.
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν
απόδοςθ των μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μθ μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν
άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ.
Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά
και όχι περιοριςτικά περιλαμβάνονται τα κάτωκι:

1.1.1

Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ,
ζξοδα εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κλπ πλθν του Φ.Ρ.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν
απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.

1.1.2

Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματουμζνων και μθ, κυρίων και
βοθκθτικϊν υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν,
αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ,
με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ
των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν
περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του
Τιμολογίου.
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Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία
μεταφορικϊν μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν
και λοιπϊν υλικϊν, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
ιςχυόντων Ρεριβαλλοντικϊν Πρων, ςφμφωνα με τθν Ε.Σ.Υ. και τουσ λοιποφσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ.

1.1.3

Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν (ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και
αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που
κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ,
οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κλπ), νυκτερινισ
απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ
νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κλπ, του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ
(επιςτθμονικοφ, εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων, υπαλλιλων εργοταξιακϊν
γραφείων, οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν ςυνεργείων
κλπ.) θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, επί
τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ.

1.1.4

Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, διαρρφκμιςθσ αυτϊν, ανζγερςθσ
γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου, εξαςφάλιςθσ
φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των
εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.

1.1.5

Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν,
απομάκρυνςισ τουσ μετά τθν περαίωςθ του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ
αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα
με τουσ εγκεκριμζνουσ Ρεριβαλλοντικοφσ Προυσ.

1.1.6

Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία
εργοταξιακοφ εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων
και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε
κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ.

1.1.7

Οι
δαπάνεσ
εγκατάςταςθσ
και
λειτουργίασ
μονάδων
παραγωγισ
προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθρο-τριβείο),
ςκυροδζματοσ, κλπ, ςτον εργοταξιακό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.
Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ
καταςκευι των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ
εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ
δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν
ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ
ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ των
εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από
ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό
αποδεκτό από τθν Υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ
όρουσ.
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Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων
ζχουν εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
(α)
(β)

Πταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί
από το Δθμόςιο
Πταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο
Ανάδοχοσ, αλλά ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ
ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου.

1.1.8

Τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα
μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και τισ λοιπζσ
αςφαλιςτικζσ καλφψεισ όπωσ κακορίηονται ςτθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων του
Ζργου.

1.1.9

Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ
κυκλοφορίασ και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ
των μζτρων προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν
ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν,
ακτϊν κλπ, κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ
τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ,
ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κλπ) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.

1.1.10 Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των
πάςθσ φφςεωσ ‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν μελζτθ, τισ
προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί
ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κλπ.)

1.1.11 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ
μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για
τθν καταςκευι του ζργου ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ
(όταν απαιτείται), θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν,
χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα
ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για
οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και κακυςτεριςεισ (που δεν
οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν
απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.
Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που
διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ
αιτία.

1.1.12 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ
ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν
υλικϊν προζλευςθσ λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα
οικεία άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά
πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο **+).
Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε
να ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ,
λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων.
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1.1.13 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ
μθχανθμάτων και προςωπικοφ που οφείλονται:
(α)

ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα
τμθματικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν),
(γ) ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ
αρμόδιουσ για αυτά φορείσ (ΥΡ.ΡΟ, Δ.Ε.Θ, ΔΕΥΑx κλπ.),
(δ) ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω
εμποδίων,
(ε) ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν
(τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε
τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου
(ςτ) ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,
(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
του ζργου για οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ
δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.).

1.1.14 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και
οχθμάτων ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά:
(1)

Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται
απαραίτθτο από τθν Υπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, εκτόσ αν προβλζπεται
ιδιαίτερθ τιμολόγθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου.

(2)

Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι
κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά
των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ, τθν ςιμανςθ και
φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκφπτει
από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ
και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν
απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά
τθν περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ
ςιμανςθσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ τιμολόγθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά
τεφχθ του ζργου.

1.1.15 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων,
αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου,
εγκατάςταςθσ των χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κλπ) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ
των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθν Ε.Σ.Υ., οι δαπάνεσ
ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων
τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ, υφιςτάμενεσ καταςκευζσ
κ.ο.κ.), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ
και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων,
δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ *ΟΚΩ+), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν
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Τ.Σ.Υ. και γενικότερα ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου, κακϊσ οι δαπάνεσ
ςφνταξθσ του Ρρογράμματοσ Ροιότθτοσ του Ζργου (ΡΡΕ), του Σχεδίου Αςφάλειασ και
Υγείασ, του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ του Ζργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του Μθτρϊου
Ζργου και παραγωγισ του αρικμοφ αντιτφπων αυτϊν που προβλζπονται ςτα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ.

1.1.16 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που
απαντϊνται ςτο χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ
με τοπογραφικζσ μεκόδουσ κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων
κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ
επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που κα υποβλθκοφν ςτθν
Υπθρεςία προσ ζλεγχο.

1.1.17 Θ δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ).

1.1.18 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των
εντοπιηόμενων με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων
Ο.Κ.Ω.

1.1.19 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν
εντόσ κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ
προσ φυςικό ι τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν
διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων
νερϊν, ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα όςο και τα υπάρχοντα
ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ.

1.1.20 Οι δαπάνεσ διατιρθςθσ, κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, του χϊρου του
ζργου κακαροφ και απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα
εκςκαφϊν κλπ, κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν,
του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από οποιεςδιποτε καταςκευζσ και εμπόδια και
όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται.

1.1.21 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και
ευρεςιτεχνιϊν που εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.

1.1.22 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα
διάφορα τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα
απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ
επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των
προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων
(προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κλπ.), εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ
αποδοχι τθσ Υπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ.

1.1.23 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων
Ο.Κ.Ω. που διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ
εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και
φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι
περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου.
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1.1.24 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι
αποηθμιϊςεισ για κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων
καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων
μθχανθμάτων κλπ) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των
υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν
διατάξεων και γενικότερα ςε
υπαιτιότθτα του Αναδόχου.

1.1.25 Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπϊν ευκολιϊν ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία,
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν Ε.Σ.Υ και ςτουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.

1.1.26 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ
φφςεωσ δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που απαιτοφνται για τθν αςφαλι
διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ
δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ
υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των
αναγκαίων χϊρων απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων
εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ
ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι βελτίωςθ
υπαρχουςϊν και τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν),
ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ.

1.1.27 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν,
φρεατίων, τεχνικϊν ζργων κλπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων
ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα
τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

1.1.28 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να
εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ
ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ευςτάκειασ πρανϊν, μελζτεσ
ικριωμάτων, μελζτεσ εξυγίανςθσ εδάφουσ κλπ.

1.1.29 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ
αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ, τθν Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ
Ωφελείασ (Δ.Ε.Κ.Ο. ι Ο.Κ.Ω.), εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο
ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

1.1.30 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν
εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο Ζργο μζχρι και τθν παραλαβι του Ζργου, όπωσ αυτά
κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ μελζτεσ και ςτουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν
προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

1.1.31 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικοφ και
γενικά όλεσ οι υπόλοιπεσ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο, όπωσ αυτζσ
αναφζρονται ςτουσ υπόλοιπουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του Ζργου.

1.1.32 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ
λειτουργίασ των υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ,
άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κλπ),
τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν:
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(1)

τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ,

(2)

κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν
λάβει μζτρα για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ
χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ.

1.1.33 Οι δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του ζργου μζχρι τθν οριςτικι του παραλαβι.
1.2

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό
Γενικϊν Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφζλουσ (Ο.Ε.) του Αναδόχου, ςτο οποίο περιλαμβάνονται
οι πάςθσ φφςεωσ κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και
επίβλεψθσ του Ζργου, ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι
κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ
γραφείων κλπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ και το προςδοκϊμενο
κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Το ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του
προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του
Τιμολογίου Ρροςφοράσ του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.

1.3

Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει
τον Κφριο του Ζργου.

1.4

Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά
χαρακτθριςτικά ζναντι παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν
που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να αναχκοφν ςε
άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου με αναγωγι των μεγεκϊν τουσ ςφμφωνα με το
ακόλουκο παράδειγμα:
Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων
από ςκυρόδεμα, PVC, GRP κλπ
Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ
αναφερόμενεσ ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Τιμολογίου
και για αντίςτοιχο υλικό καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ,
κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του χρθςιμοποιοφμενου ςε μικοσ ςωλινα τθσ
αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Τιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα
DM: Θ αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο
παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ
μεγαλφτερθ υπάρχουςα διάμετροσ.
Ραρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων
του παρόντοσ Τιμολογίου
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Οι τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φζρουν τθν ςιμανςθ **+
παραπλεφρωσ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν
τθν δαπάνθ τθσ κακαρισ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςθ, υλικϊν ι
προϊόντων.
Η Δθμοπρατοφςα Αρχι κα προςκζτει ςτισ τιμζσ αυτζσ τθν δαπάνθ του
μεταφορικοφ ζργου, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ ςυνκικεσ
εκτζλεςθσ του ζργου.
Για τον προςδιοριςμό τθσ ωσ άνω δαπάνθσ του μεταφορικοφ ζργου
κακορίηονται οι ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ ςε €/m3.km
ε αςτικζσ περιοχζσ
- απόςταςθ <5 km
0,28
- απόςταςθ ≥ 5 km
0,21
Εκτόσ πόλεωσ
· οδοί καλισ βατότθτασ
- απόςταςθ <5 km
0,20
- απόςταςθ ≥ 5 km
0,19
· οδοί κακισ βατότθτασ
- απόςταςθ <5 km
0,25
- απόςταςθ ≥ 5 km
0,21
· εργοταξιακζσ οδοί
- απόςταςθ <3 km
0,22
- απόςταςθ ≥ 3 km
0,20
Πρόςκετθ τιμι για παρατεταμζνθ
αναμονι φορτοεκφόρτωςθσ
(αςφαλτικά, εκςκαφζσ κεμελίων και
0,03
χανδάκων, μικρισ κλίμακασ
εκςκαφζσ)
Oι τιμζσ αυτζσ ζχουν εφαρμογι ςτον προςδιοριςμό τθσ τιμισ του
αςτερίςκου **+ των άρκρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι
εργαςίεσ επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m3), κατά τον τρόπο που
κακορίηεται ςε ζκαςτο άρκρο.
ε καμία περίπτωςθ δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ επιπλιςματοσ ι
οποιαδιποτε άλλθ προςαφξθςθ και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςθ τα
επιμετροφμεναm3 κάκε εργαςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο
άρκρο.
Η δαπάνθ του μεταφορικοφ ζργου, όπωσ προςδιορίηεται ςτο παρόν
τιμολόγιο, προςτίκεται ςτθν τιμι βάςεωσ των άρκρων που επιςθμαίνονται
με **+, και ανακεωρείται με βάςθ τον εκάςτοτε κακοριηόμενο κωδικό
ανακεϊρθςθσ (δεν προβλζπεται άλλθ, ιδιαίτερθ ανακεϊρθςθ του
μεταφορικοφ ζργου).
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1.5

(1οσ Πρόςκετοσ όροσ). Επιπλζον περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ
ςφνταξθσ του Μθτρϊου του Ζργου όπωσ κακορίηεται ςτθν Ε.Σ.Υ. (αναλυτικι
περιγραφι, ακριβισ αποτφπωςθ ςε ςχζδια «ωσ καταςκευάςκθ», λιψθ
φωτογραφιϊν, ςτοιχεία ςυγκολλιςεων και ςυνδζςεων αγωγϊν ςε ζγγραφθ και
ψθφιακι μορφι) και τθν υποβολι του ςε δφο αντίτυπα εντόσ φακζλων βαριάσ
χριςεωσ. Τθν πλιρθ ζκκεςθ μετά γεωλογικισ τομισ τθσ γεϊτρθςθσ, κακϊσ και τθν
ζκκεςθ δοκιμαςτικισ άντλθςθσ ςτθν περίπτωςθ εξεφρεςθσ νεροφ, αμφότερεσ
υπογεγραμμζνεσ από Υδρογεωλόγο ΡΕ.

1.6

(2οσ Πρόςκετοσ όροσ). Διευκρινίηεται τζλοσ ότι οι αναλφςεισ τιμϊν που
ςυνοδεφουν τθ μελζτθ αποτελοφν ςυμβατικό ςτοιχείο και κα χρθςιμοποιοφνται
υποχρεωτικά κατά τισ περιπτϊςεισ διαφορετικοφ τρόπου ι ςυνκθκϊν καταςκευισ
των αγωγϊν από αυτόν που περιγράφεται ςτα άρκρα του παρόντοσ Τιμολογίου.
Κατά τθν κρίςθ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ κα πραγματοποιοφνται περικοπζσ
ςτισ παραπάνω τιμζσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ αποκλίςεων από τισ
περιγραφόμενεσ ποςότθτεσ εργαςιϊν και υλικϊν.
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2.

ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΜΑΔΑ Α:

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ, ΩΛΗΝΩΕΙ-ΔΙΚΣΤΑ, ΤΚΕΤΕ
ΔΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΔΡΟΓΕΩΣΡΗΕΩΝ, ΕΡΓΑΙΕ
ΕΠΙΚΕΤΩΝ,ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ,
Κ.Λ.Π.)

Άρκρα Α1, Α2
Άρκρο 15.16

15.16.01

Μετακίνθςθ υδρογεωτρυπάνου των
εγκατάςταςθ ςτθ κζςθ λειτουργίασ.

Τιμι κατ’ αποκοπι (κ.α.).
ΕΥΩ
Ολογράφωσ:

και

ΥΔ 7118.1

Τριακόςια εννιά

Αρικμθτικϊσ:

309,00

Εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ υδρογεωτρυπάνου των 1400
mm
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ

Τιμι κατ’ αποκοπι (κ.α.).
ΕΥΩ
Ολογράφωσ:

ΥΔ 7118.2

Τετρακόςια δζκα

Αρικμθτικϊσ:
Άρκρα Α3
Σχ. Άρκρο 15.20

mm

Αποςυναρμολόγθςθ και φόρτωςθ υδρογεωτρυπάνου των
1400 mm
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ

15.16.02

1400

410,00

Διάνοιξθ υδρογεωτριςεωσ Φ 81/2'' ςε μαλακά πετρϊματα
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ

ΥΔ 7122

Διάνοιξθ υδρογεωτριςεωσ Φ 81/2'', οποιουδιποτε βάκουσ, ςε μαλακά πετρϊματα με
ςκλθρότθτα ζωσ 4 Mohs με περιςτροφικό υδρογεωτρφπανο που ζχει ιδθ εγκαταςτακεί
ςτθν κζςθ διατριςεωσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.
Ρεριλαμβάνεται θ δειγματολθψία των προϊόντων διατριςεωσ και θ καταγραφι και
παρουςίαςθ των ςτοιχείων τθσ γεωτριςεωσ (ςτάκμθ νεροφ, ςτρωματογραφία κλπ, θ χριςθ
μπεντονίτθ (εφ' όςον απαιτείται) και θ ανάλωςθ των γεωτρθτικϊν ρευςτϊν.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ διάνοιξθσ (μμ).
ΕΥΩ
Ολογράφωσ:
Δζκα επτά και πενιντα λεπτά
Αρικμθτικϊσ:
17,50
Άρκρο Α4
Σχ. Άρκρο 15.21

Διάνοιξθ υδρογεωτριςεωσ Φ 81/2'' ςε πετρϊματα ςκλθρά
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ

ΥΔ 7123

Διάνοιξθ υδρογεωτριςεωσ Φ 81/2'', οποιουδιποτε βάκουσ, ςε ςκλθρά πετρϊματα με
ςκλθρότθτα άνω των 4 Mohs με περιςτροφικό υδρογεωτρφπανο που ζχει ιδθ
εγκαταςτακεί ςτθν κζςθ διατριςεωσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.
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Ρεριλαμβάνεται θ δειγματολθψία των προϊόντων διατριςεωσ και θ καταγραφι και
παρουςίαςθ των ςτοιχείων τθσ γεωτριςεωσ (ςτάκμθ νεροφ, ςτρωματογραφία κλπ, θ χριςθ
μπεντονίτθ (εφ' όςον απαιτείται) και θ ανάλωςθ των γεωτρθτικϊν ρευςτϊν.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ διάνοιξθσ (μμ).
ΕΥΩ

Άρκρο Α5
Σχ. Άρκρο 15.22

Ολογράφωσ:
Αρικμθτικϊσ:

Τριάντα και δζκα λεπτά
30,10

Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ ςε μαλακά πετρϊματα
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 7124

Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ ςε μαλακά πετρϊματα, ανεξαρτιτωσ του βάκουσ τθσ.
Ρεριλαμβάνεται θ χριςθ μπεντονίτθ (εφ' όςον απαιτείται) και θ ανάλωςθ των γεωτρθτικϊν
ρευςτϊν.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ διεφρυνςθσ (μμ).
Άρκρο Α5
ΕΥΩ

Άρκρο Α6
Σχ. Άρκρο 15.23

Διεφρυνςθ από Φ 81/2'' ςε Φ121/4''
Ολογράφωσ:
Δεκαεπτά και δεκαπζντε λεπτά
Αρικμθτικϊσ:
17,15

Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ ςε ςκλθρά πετρϊματα
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 7125

Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ ςε ςκλθρά πετρϊματα, ανεξαρτιτωσ του βάκουσ τθσ.
Ρεριλαμβάνεται θ χριςθ μπεντονίτθ (εφ' όςον απαιτείται) και θ ανάλωςθ των γεωτρθτικϊν
ρευςτϊν.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ διεφρυνςθσ (μμ).
Άρκρο Α6
ΕΥΩ

Άρκρο Α7
Σχ. Άρκρο 15.22

Διεφρυνςθ από Φ 81/2'' ςε Φ121/4''
Ολογράφωσ:
Εικοςιπζντε και εβδομιντα πζντε λεπτά
Αρικμθτικϊσ:
25,75

Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ ςε μαλακά πετρϊματα

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ
ΥΔ 7124
Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ (D450 mm ςε D 550 mm) ςε μαλακά πετρϊματα, ανεξαρτιτωσ
του βάκουσ τθσ.
Ρεριλαμβάνεται θ χριςθ μπεντονίτθ (εφ' όςον απαιτείται) και θ ανάλωςθ των γεωτρθτικϊν
ρευςτϊν.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ διεφρυνςθσ (μμ).
Άρκρο Α7
ΕΥΩ

Διεφρυνςθ από Φ 121/4'' ςε Φ171/2''
Ολογράφωσ:
Εικοςιτζςςερα και πζντε λεπτά
Αρικμθτικϊσ:
24,05
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Άρκρο Α8
Σχ. Άρκρο 15.24

Ρεριφραγματικόσ χαλφβδινοσ ςωλινασ πάχουσ 6mm

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 7126
Ρρομικεια, προςκόμιςθ και τοποκζτθςθ ςτθν υδρογεϊτρθςθ, ςε οποιοδιποτε βάκοσ,
περιφραγματικοφ χαλυβδοςωλινα με διαμικθ ραφι και πάχοσ ελάςματοσ 6 mm, από
χάλυβα ποιότθτασ S235J.
Ρεριλαμβάνεται θ πλιρωςθ του διακζνου μεταξφ του ςωλινα και τθσ οπισ τθσ
γεωτριςεωσ με ςκυρόδεμα.
Στθν περίπτωςθ περιφραγματικϊν ςωλινων άλλθσ διαμζτρου ι διαφορετικοφ πάχουσ
ελάςματοσ, οι τιμζσ εφαρμογισ προκφπτουν κατ' αναλογία του γινομζνου (περίμετροσ
ςωλινα x πάχοσ ελάςματοσ)
Τιμι ανά μζτρο μικουσ περιφραγματικοφ ςωλινα (μμ).
1/2

Άρκρο Α11

Διαμζτρου Φ 17 ϋϋ (D450 mm)

ΕΥΩ

Ολογράφωσ:

Εξιντα και τριάντα λεπτά

Αρικμθτικϊσ:

60,30

Άρκρο Α9
Σχ. Άρκρο 15.25

Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ πάχουσ 6 mm

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ
ΥΔ 7127
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και τοποκζτθςθ ςτθν υδρογεϊτρθςθ γαλβανιςμζνου εν
κερμϊ (πάχοσ γαλβανίςματοσ 45μm) χαλφβδινου ςωλινα με διαμικθ ραφι, εςωτερικισ
διαμζτρου Φ 105/8'' και πάχουσ τοιχϊματοσ 6 mm.
Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ των ςωλινων, οι
γαλβνιςμζνοι χαλφβδινοι οδθγοί και θ διαμόρφωςθ τθσ ςωλθνϊςεωσ.
Στθν περίπτωςθ γαλβανιςμζνων ςωλινων άλλθσ διαμζτρου ι διαφορετικοφ πάχουσ
ελάςματοσ, οι τιμζσ εφαρμογισ προκφπτουν κατ' αναλογία του γινομζνου (περίμετροσ
ςωλινα x πάχοσ ελάςματοσ)
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (μμ).
Άρκρο Α9

Διαμζτρου Φ 85/8''

ΕΥΩ

Ολογράφωσ:

Σαράντα τζςςερα και ςαράντα λεπτά

Αρικμθτικϊσ:

44,40

Άρκρο Α10
Σχ. Άρκρο 15.26

Γαλβανιςμζνοσ χαλφβδινοσ φιλτροςωλινασ πάχουσ 6 mm

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ
ΥΔ 7128
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και τοποκζτθςθ ςε γεϊτρθςθ γαλβανιςμζνου εν κερμϊ
(πάχοσ γαλβανίςματοσ 45μm) φιλτροςωλινα, με οπζσ Φ 3 mm, ςε κανονικι διάταξθ ςτο
20% περίπου τθσ επιφανείασ του τοιχϊματοσ (περίπου 20 οπζσ ανά μζτρο μικουσ) και
εκατζρωκεν ςπειρϊματα.
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Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια ςυνδζςεωσ των ςωλινων, οι
γαλβανιςμζνοι χαλφβδινοι οδθγοί και θ διαμόρφωςθ τθσ ςωλθνϊςεωσ.
Στθν περίπτωςθ γαλβανιςμζνων ςωλινων άλλθσ διαμζτρου ι διαφορετικοφ πάχουσ
ελάςματοσ, οι τιμζσ εφαρμογισ προκφπτουν κατ' αναλογία του γινομζνου (περίμετροσ
ςωλινα x πάχοσ ελάςματοσ)
Τιμι ανά μζτρο μικουσ φιλτροςωλινα (μμ).
Άρκρο Α10

`

ΕΥΩ

Άρκρο Α11
Άρκρο 15.14

Διαμζτρου Φ85/8''
Ολογράφωσ:

Σαράντα εννζα και δεκαπζντε λεπτά

Αρικμθτικϊσ:

49,15

Χαλικόφιλτρο υδρογεωτριςεωσ

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ
ΥΔ 7115
Καταςκευι χαλικοφίλτρου υδρογεωτριςεωσ ςτον δακτφλιο μεταξφ τοιχωμάτων οπισ και
εξωτερικισ παρειάσ περιφραγματικοφ ςωλινα.
Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια διαβακμιςμζνου υλικοφ και τοποκζτθςι του περιμετρικά των
φιλτροςωλινων τθσ υδρογεϊτρθςθσ.
Επιμζτρθςθ με βάςθ τθν κεωρθτικι διατομι του δακτυλίου.
Τιμι ανά κυβικό μζτρο (m3).
ΕΥΩ
Ολογράφωσ:
Σαράντα ζξι και ςαράντα λεπτά
Αρικμθτικϊσ:
Άρκρο Α12
Σχ. Άρκρο 15.12

46,40

Γαλβανιςμζνοσ πιεηομετρικόσ ςωλινασ υδρογεϊτρθςθσ

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 7113
Ρρομικεια, μεταφορά επί τόπου και τοποκζτθςθ ςε υδρογεϊτρθςθ (ςτο διάκενο μεταξφ
τθσ ςωλινωςθσ και του τοιχϊματοσ τθσ οπισ), γαλβανιςμζνου ςωλινα για τθν
διαμόρφωςθ πιεηομετρικισ ςτιλθσ. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ ςυγκόλλθςθ του
ςωλινα ςτο κάτω άκρο τθσ μεταλλικισ επζνδυςθσ τθσ γεϊτρθςθσ και θ τοποκζτθςθ
πϊματοσ με κλειδαριά αςφαλείασ ςτθν απόλθξθ του ςωλινα ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ
(προεξοχι του ςωλινα κατά 20 cm πάνω από τθν τςιμεντζνια βάςθ προςταςίασ τθσ
κεφαλισ τθσ γεϊτρθςθσ).
Τιμι ανά μζτρο μικουσ πιεηομετρικισ ςτιλθσ (μμ).

Άρκρο Α12

Διαμζτρου Φ 1’’

ΕΥΩ

Ολογράφωσ:

Ρζντε και δεκαπζντε λεπτά

Αρικμθτικϊσ:

5,15
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Άρκρα Α13, Α14
Άρκρο 15.19

15.19.01

Τιμι κατ’ αποκοπι (κ.α.).
ΕΥΩ

15.19.02
Τιμι κατ’ αποκοπι (κ.α.).
ΕΥΩ

Μετακίνθςθ ςυςκευισ αντλιςεωσ νεροφ με εμφφςθςθ αζρα
και εκτοξεφςεωσ νεροφ (AIR LIFT και JET).
Αποςυναρμολόγθςθ και φόρτωςθ ςυςκευισ εμφυςιςεωσ
αζρα
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ
ΥΔ 7121.1
Ολογράφωσ:

Ρενιντα ζνα και πενιντα λεπτά

Αρικμθτικϊσ:

51,50

Εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ ςυςκευισ εμφυςιςεωσ αζρα
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ
ΥΔ 7121.2
Ολογράφωσ:

Ογδόντα δφο

Αρικμθτικϊσ:

82,00

Άρκρο Α15
Άρκρο 15.04

Δοκιμαςτικι άντλθςθ
εμφυςιςεωσ αζρα

από υδρογεϊτρθςθ με ςυςκευι

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ
ΥΔ 7104
Δοκιμαςτικζσ αντλιςεισ από υδρογεϊτρθςθ με ιδθ εγκατεςτθμζνθ ςυςκευι εμφυςιςεωσ
αζρα, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-09-06-00 "Δοκιμαςτικζσ αντλιςεισ υδρογεϊτρθςθσ".
Ρεριλαμβάνεται θ καταγραφι και παρουςίαςθ των ςτοιχείων.
Τιμι ανά ϊρα πραγματοποιοφμενθσ αντλιςεωσ (h).
ΕΥΩ
Ολογράφωσ:
Δεκαπζντε και πενιντα λεπτά
Αρικμθτικϊσ:
Άρκρο Α16
Άρκρο 15.05

15,50

Ανάπτυξθ υδρογεωτριςεωσ με ςυςκευι εκτοξεφςεωσ νεροφ

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ
ΥΔ 7105
Εργαςίεσ ανάπτυξθσ υδρογεωτριςεωσ, με ιδθ εγκατεςτθμζνθ ςυςκευι εκτοξεφςεωσ νεροφ
υπό υψθλι πίεςθ, ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 08-09-05-00 "Κακαριςμόσ και ανάπτυξθ
υδρογεϊτρθςθσ"
Τιμι ανά ϊρα λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ (h).
ΕΥΩ
Ολογράφωσ:
Δϊδεκα και ςαράντα λεπτά
Αρικμθτικϊσ:
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12,40

ΟΜΑΔΑ Β:

ΜΕΛΕΣΕ & ΣΕΧΝΙΚΕ-ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ

Άρκρο Β1
Σχ. Άρκρο ΓΛΕ.21.9.3

Γεωφυςικζσ διαςκοπιςεισ (wireline logging) – Θλεκτρικι
φυςικι ακτινοβολία γ (electric log - natural gamma
spectroscopy)
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 7103

Για τθν εκτζλεςθ γεωφυςικισ διαςκόπθςθσ ςτθν αςωλινωτθ γεϊτρθςθ χρθςιμοποιϊντασ
βολίδα που πραγματοποιεί καταγραφζσ θλεκτρικϊν αντιςτάςεων (electrical resistivity),
ίδιου δυναμικοφ (spontaneous potential) και φυςικισ ακτινοβολίασ γ (natural gamma
radiation).
Ρεριλαμβάνεται θ δαπάνθ ειςκόμιςθσ – αποκόμιςθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και
προςωπικοφ, όςεσ φορζσ χρειαςτεί για να πραγματοποιθκεί ςυνεχισ και ολοκλθρωμζνθ
καταγραφι ςε ολόκλθρο το βάκοσ τθσ γεϊτρθςθσ. Επίςθσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ
παρουςίαςθσ των καταγραφϊν, ερμθνείασ των αποτελεςμάτων και ςφνταξθσ ςχετικισ
γεωλογικισ τεχνικισ ζκκεςθσ. Κατά τθ διάρκεια των γεωφυςικϊν διαςκοπιςεων ο
εργοταξιακόσ εξοπλιςμόσ (γεωτρφπανα, φορτθγά, αντλίεσ κλπ) δε κεωρείται ςε ςταλία.
Τιμι ανά μζτρο μικουσ (μμ) βάκουσ ςτο οποίο φκάνουν οι βολίδεσ.
ΕΥΩ
Ολογράφωσ: Δϊδεκα ευρϊ και εξιντα τρία λεπτά
Αρικμθτικϊσ: 12,63
Ανάλυση Τιμής
Θ τιμι προςδιορίηεται βάςει του άρκρου ΓΛΕ.21.9.3 του Κανονιςμοφ Ρροεκτιμϊμενων
Αμοιβϊν Μελετϊν και Υπθρεςιϊν του Ν.4412/2016, ο οποίοσ εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ
Υπουργοφ Υποδομϊν & Μεταφορϊν με α.π. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16-5-2017 (ΦΕΚ 2519
Β/20-7-2017).
Ο ςυντελεςτισ (τκ) προςδιορίςτθκε για το ζτοσ 2017 ςτο 1,203 με τθν Εγκφκλιο 5/2017 του
Υ.ΥΡΟ.ΜΕ. (α.π. ΔΝΣγ/ 12298/ΦΝ 439.6/14-3-2017, ΑΔΑ: ΩΘΛΝ465ΧΘΞ-ΒΣΗ) άρκρο
ΓΛΕ.21.9.3 €10,50Χ(τκ) = €10,50Χ1,203 = €12,63 ανά μζτρο μικουσ
Άρκρο Β2
Σχ. Άρκρο ΓΛΕ.38

Ερευνθτικζσ Υδρογεωτριςεισ. Ραρακολοφκθςθ και
Αξιολόγθςθ.
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 7122

Ρεριλαμβάνεται ο προγραμματιςμόσ, θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ ερευνθτικϊν
υδρογεωτριςεων κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των ανωτζρω εργαςιϊν από Ρτυχιοφχο
Υδρογεωλόγο ΡΕ (κατθγορία 20).
Κατά τθν παρακολοφκθςθ ο γεωλόγοσ μελετθτισ ελζγχει τθν ςυνεχι ανά 5 m διάτρθςθσ
δειγματολθψία, τθν καταγραφι των αυξομειϊςεων τθσ παροχισ τθσ υδροφορίασ κατά τθν
διάτρθςθ, τθν καταγραφι τθσ παροχισ τθσ υδροφορίασ κατά τθν εκτζλεςθ air lift, τθν
καταγραφι κάκε ςτοιχείου που προκφπτει από τθν διάτρθςθ και τζλοσ τθν ςφνταξθ τθσ
τομισ τθσ γεϊτρθςθσ με όλα τα ςτοιχεία τθσ καταγραφισ και τθσ ςωλινωςθσ.
Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι κακορίηεται ανά μζτρο διάτρθςθσ ερευνθτικισ υδρογεϊτρθςθσ
ςε ζξι (6) ευρϊ επί τον ςυντελεςτι (τκ) = 6,00 * 1,203 = 7,22
ΕΥΩ
Ολογράφωσ: Επτά και είκοςι δφο λεπτά
Αρικμθτικϊσ: 7,22
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Άρκρο Β3
Σχ. Άρκρο ΓΛΕ.39

Δοκιμαςτικζσ Αντλιςεισ. Ρρογραμματιςμόσ,
Ραρακολοφκθςθ, Επεξεργαςία και Αξιολόγθςθ.
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΥΔ 7103

Ρεριλαμβάνεται ο κακοριςμόσ του προγράμματοσ των δοκιμαςτικϊν αντλιςεων, που κα
εκτελεςκοφν ςε ερευνθτικζσ υδρογεωτριςεισ ι ςε υφιςτάμενα υδροςθμεία
(υδρογεωτριςεισ ι φρζατα), θ παρακολοφκθςθ, θ επεξεργαςία των δεδομζνων τθσ
άντλθςθσ για τον προςδιοριςμό των υδραυλικϊν παραμζτρων του υδροφορζα κακϊσ και θ
αξιολόγθςθ των ανωτζρω εργαςιϊν.
Θ παρακολοφκθςθ πραγματοποιείται με τθ ςυνδρομι προςωπικοφ τθσ ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ που
καταγράφει ςυςτθματικά, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα, τισ μετριςεισ πτϊςθσ
και επαναφοράσ ςτάκμθσ ςτο πιεηόμετρο τθσ υδρογεϊτρθςθσ κακϊσ και τθν ςυνεχι
καταγραφι τθσ παροχισ άντλθςθσ.
Το πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ κακορίηει ο γεωλόγοσ μελετθτισ, ο οποίοσ προβαίνει ςτθν
επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων.
Θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι για τον προγραμματιςμό, παρακολοφκθςθ, επεξεργαςία και
αξιολόγθςθ δοκιμαςτικϊν αντλιςεων πιεηόμετρου κακορίηεται από τον τφπο:
Δ = 35 *(τκ)* Ω *  € = 42,11 * Ω *  €, όπου
Ω = ϊρεσ άντλθςθσ και επαναφοράσ ςτάκμθσ
Σ = ςθμεία παρακολοφκθςθσ = 1
Τιμι ανά ϊρα δοκιμαςτικισ άντλθςθσ και επαναφοράσ
ΕΥΩ
Ολογράφωσ: Σαράντα δφο και ζντεκα λεπτά
Αρικμθτικϊσ: 42,11

ΓΙΑ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ
Λουτράκι, 11/4/2018

Λουτράκι, 13/4/2018
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Προχπολογιςμόσ Μελζτησ
Διάνοιξη υδρογεωτρήςεων ςτην περιοχή Δ.Κ. Αγίων Θεοδϊρων
ΠΟΟΣΗΣΕ-ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ

α/α
ΑΣ

ΕΡΓΑΙΕ

Ομάδα Α: ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ, ΩΛΗΝΩΕΙ-ΔΙΚΣΤΑ, ΤΚΕΤΕ
ΔΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΔΡΟΓΕΩΣΡΗΕΩΝ, ΕΡΓΑΙΕ
ΕΠΙΚΕΤΩΝ,ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π.)
1
Αποςυναρμολόγθςθ και φόρτωςθ υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm
2
Εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm
3
Διάνοιξθ υδρογεωτριςεωσ Φ 81/2 '' ςε μαλακά πετρώματα
4
Διάνοιξθ υδρογεωτριςεωσ Φ 81/2 '' ςε πετρώματα ςκλθρά
5
Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ από Φ 81/2 '' ςε Φ121/4'' ςε μαλακά πετρώματα
6
Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ από Φ 81/2 '' ςε Φ121/4'' ςε ςκλθρά πετρώματα
7
Διεφρυνςθ υδρογεωτριςεωσ από Φ 121/4'' ςε Φ 171/2''
8
Περιφραγματικόσ χαλφβδινοσ ςωλινασ Φ 171/2'' (D 450 mm), πάχουσ 6 mm
9
Γαλβανιςμζνοσ χαλυβδοςωλινασ Φ 85/8" d = 6 mm
10 Γαλβανιςμζνοσ χαλφβδινοσ φιλτροςωλινασ Φ 85/8" d = 6 mm
11 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτριςεωσ
12 Πιεηομετρικόσ ςωλινασ Φ1΄΄ υδρογεώτρθςθσ
13 Αποςυναρμολόγθςθ και φόρτωςθ ςυςκευισ εμφυςιςεωσ αζρα
14 Εκφόρτωςθ και εγκατάςταςθ ςυςκευισ εμφυςιςεωσ αζρα
15 Δοκιμαςτικι άντλθςθ νεροφ από γεώτρθςθ με ςυςκευι εμφυςιςεωσ αζρα
16 Ανάπτυξθ υδρογεωτιςεωσ με ςυςκευι εκτοξεφςεωσ νεροφ
φνολο Ομάδασ Α
Ομάδα Β:ΜΕΛΕΣΕ & ΣΕΧΝΙΚΕ-ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ
Β
1
Ηλεκτρικι - φυςικι ακτινοβολία γ (electric log - natural gamma spectroscopy)
2
Ερευνθτικζσ Υδρογεωτριςεισ. Παρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ.
Δοκιμαςτικζσ Αντλιςεισ. Προγραμματιςμόσ, Παρακολοφκθςθ, Επεξεργαςία και
3
Αξιολόγθςθ
φνολο Ομάδασ B
Αθροιςμα ςυνόλου δαπανϊν των εργαςιϊν αποτιμωμζνων με τιμζσ μονάδοσ
Γενικά Εξοδα & Οφελοσ Εργολάβου 18%
υνολική κατά την μελζτη αξία των εργαςιϊν αποτιμωμζνων με τιμζσ μονάδοσ
Ποςό κατ' εκτίμηςη για Απρόβλεπτεσ δαπάνεσ (15%).
φνολο
Πρόβλεψη αναθεϊρηςησ

Κωδικόσ
Άρθρου
ΝΕΣΤΔΡ

Κωδικόσ
Αναθ/ςησ

ΜΟΝ
ΣΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
Προ
ΤΝ
ΑΔΑ
ΕΓ1 ΕΓ2 ΕΓ3 ΕΓ4
ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ
ϊκ
ΟΛΟ
ΜΕΣΡ.
(ΕΤΡΩ)
(ΕΤΡΩ)

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)

Α

15.16.01
15.16.02
ςχ. 15.20
ςχ. 15.21
ςχ. 15.22
ςχ. 15.23
15.22
ςχ. 15.24
ςχ. 15.25
ςχ. 15.26
15.14
ςχ. 15.12
15.19.01
15.19.02
15.04
15.05

ΥΔΡ. 7118.1
ΥΔΡ. 7118.2
ΥΔΡ. 7122
ΥΔΡ. 7123
ΥΔΡ. 7124
ΥΔΡ. 7125
ΥΔΡ. 7124
ΥΔΡ. 7126
ΥΔΡ. 7127
ΥΔΡ. 7128
ΥΔΡ. 7115
ΥΔΡ. 7113
ΥΔΡ. 7121.1
ΥΔΡ. 7121.2
ΥΔΡ. 7104
ΥΔΡ. 7105

κ.α.
κ.α.
m
m
m
m
m
m
m
m
m3
m
κ.α.
κ.α.
h
h

1
1
110
40
110
40
10
10
100
50
7
140
1
1
18
6

1
1
140
60
140
60
10
10
140
60
9
190
1
1
18
6

1
1
140
60
140
60
10
10
140
60
9
190
1
1
18
6

1
1
70
30
70
30
10
10
60
40
4
90
1
1
18
6

1
1
140
60
140
60
10
10
140
60
9
190
1
1
18
6

5
5
600
250
600
250
50
50
580
270
38
800
5
5
90
30

309,00
410,00
17,50
30,10
17,15
25,75
24,05
60,30
44,40
49,15
46,40
5,15
51,50
82,00
15,50
12,40

1.545,00
2.050,00
10.500,00
7.525,00
10.290,00
6.437,50
1.202,50
3.015,00
25.752,00
13.270,50
1.763,20
4.120,00
257,50
410,00
1.395,00
372,00
89.905,20

χ. ΓΛΕ.21 ΥΔΡ. 7103
χ. ΓΛΕ.38 ΥΔΡ. 7122

m
m

150 200 200 100 200 850
150 200 200 100 200 850

12,63
7,22

10.735,50
6.137,00

χ. ΓΛΕ.39 ΥΔΡ. 7103

h

60

42,11

12.633,00

60

60

60

60

300

29.505,50
119.410,70
21.493,93
140.904,63
21.135,69
162.040,32
2.959,68
1
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α/α
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Κωδικόσ
Άρθρου
ΝΕΣΤΔΡ

Κωδικόσ
Αναθ/ςησ

ΜΟΝ
ΣΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
Προ
ΤΝ
ΑΔΑ
ΕΓ1 ΕΓ2 ΕΓ3 ΕΓ4
ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΑΝΗ
ϊκ
ΟΛΟ
ΜΕΣΡ.
(ΕΤΡΩ)
(ΕΤΡΩ)

Δαπάνη ζργου κατά τη μελζτη χωρίσ Φ.Π.Α.
Φόροσ Προςτιθζμενησ Αξίασ 24%
υνολική κατά την μελζτη δαπάνη του όλου ζργου με Φ.Π.Α.

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΤΡΩ)
165.000,00
39.600,00
204.600,00

ΓΙΑ ΣΗ ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ
Λουτράκι 11/4/2018

Λουτράκι 13/4/2018
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Δ.Ε.Τ.Α. ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓΙΨΝ ΘΕΟΔΨΡΨΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ
ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓ. ΘΕΟΔΨΡΨΝ
(ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ)

ΕΡΓΟ:

2

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:3

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΔΡΟΓΕΨΣΡΗΕΨΝ
ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ Δ.Κ. ΑΓΙΨΝ
ΘΕΟΔΨΡΨΝ
Πρόγραμμα Επενδύςεων 2018
15.02.18.0011 (Ίδιοι Πόροι)

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΜΕ  Ψ ΣΟΤ ΕΘΝ Ι ΚΟΤ ΤΣ ΗΜ ΑΣΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ
(Ε..Η.ΔΗ..)
Γ Ι Α Σ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο ΦΟΤ Κ ΑΣΑ  Κ Ε Τ Η 
ΕΡΓΟΤ

4Η

Δημοτικό Επιχεύρηςη δρευςησ-Αποχϋτευςησ Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων (ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ)
Δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι

ανοικτό διαδικαςύα για την επιλογό αναδόχου καταςκευόσ του ϋργου:
Διϊνοιξη υδρογεωτρόςεων ςτην περιοχό Δ.Κ. Αγύων Θεοδώρων
Εκτιμώμενησ αξύασ 165.000,00 Ευρώ
(πλϋον Υ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ

2

Πύνακασ περιεχομϋνων
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Άρθρο 1: Κύριοσ του Έργου/ Αναθϋτων Υορϋασ/ τοιχεύα επικοινωνύασ .............................. 4
Άρθρο 2: Έγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη .............................................................................. 4
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Ωρθρο 1: Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτων Υορϋασ/ τοιχεύα επικοινωνύασ
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθϋτων φορϋασ: Δημοτικό Επιχεύρηςη δρευςησ-Αποχϋτευςησ Λουτρακύου-Αγύων
Θεοδώρων (ΔΕΤΑΛ-ΑγΘ)
Οδόσ
: Ελ. Βενιζϋλου 47 Λουτρϊκι Κορινθύασ
Σαχ.Κωδ.
: 20300
Σηλ.
: 2744069551
Telefax
: 2744069553
E-mail
: deyaloutraki@gmail.com
Πληροφορύεσ:
: Σϊςοσ Κ. Μαςτραντωνϊκησ – Δ/ντόσ Σ.Τ.
Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: Δημοτικό Επιχεύρηςη δρευςησ-Αποχϋτευςησ
Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων (ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ)
Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: Δημοτικό Επιχεύρηςη δρευςησ-Αποχϋτευςησ
Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων (ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ)
Προώςταμϋνη Αρχό : Διοικητικό υμβούλιο ΔΕΤΑ Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων
Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα :
Σεχνικό Τπηρεςύα ΔΕΤΑ Λουτρακύου-Αγύων
Θεοδώρων
Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Περιφϋρειασ Πελοποννόςου

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό
ςτον ανϊδοχο.
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ ςύναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα, ςτουσ
προςφϋροντεσ5 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα
κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ.
Ωρθρο 2: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα :
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ6,
β) η παρούςα διακόρυξη,
γ) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του
υποςυςτόματοσ,
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,
ςτ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,
η) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων
θ) το τεύχοσ ςυμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
ι) το υπόδειγμα εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό,7
ια) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ,
ιβ) η τεχνικό μελϋτη,
ιγ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από τον αναθϋτοντα
φορϋα επύ όλων των ανωτϋρω
ιδ) ............................8
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2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ
www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του οικεύου Δόμου www.loutrakiagioitheodoroi.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λϊβουν ακόμα γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ:
α) τεύχοσ ςυμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών,
ςτα γραφεύα του αναθϋτοντα φορϋα κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Για τισ ςυμπληρωματικϋσ
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ΕΔΕΤΑ παρϋχεται πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτην
ιςτοςελύδα τησ www.edeya.gr. 9 10
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 9/5/201811 ο αναθϋτων φορϋασ παρϋχει ςε όλουσ
τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ 10/5/2018.12

Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ
3.1. Οι προςφορϋσ
υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και
ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του
υποςυςτόματοσ.
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από
εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ
προςφορϊσ, προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ,
καθώσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται:
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ».
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ».
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό
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διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ
χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να
περιλαμβϊνει αυτϊ.
3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω:
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ και υποβϊλλονται
από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και
εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα
με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτον αναθϋτοντα φορϋα, ςε
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 13.
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ.
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οπούεσ φϋρουν προηγμϋνη ψηφιακό υπογραφό.
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF).
δ) Οι προςφϋροντεσ δύνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε
εκτύπωςη ελϋγχου ομαλότητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα
(«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό
αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ
με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό
υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ
επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα
(Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού αποβούν
επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται
και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του
χρόςτη των προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ
διόρθωςησ.
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.14
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ζ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.
3.6 Απόςυρςη προςφορϊσ
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ τον αναθϋτοντα
φορϋα, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., μϋςω
τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ του αναθϋτοντα
φορϋα, μετϊ από ςχετικό απόφαςη του αναθϋτοντα φορϋα, ο οπούοσ αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα
του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται
να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών.
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/
Κατακύρωςη/ ύναψη ςύμβαςησ/ Ενςτϊςεισ
4.1

Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού

α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ
παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, o αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ ςτουσ
προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.
β) τη ςυνϋχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο
ϊρθρο 18 τησ παρούςασ,
προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”.
γ) τον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού», αναρτϊται από την Επιτροπό
Διαγωνιςμού ο ςχετικόσ κατϊλογοσ μειοδοςύασ, προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη οι προςφϋροντεσ.
δ) Ακολούθωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ, ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ
και αριθμητικόσ αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ,
βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικού ψηφιακού αρχεύου, μϋςα από το υποςύςτημα.
Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη
ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη
ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο πρακτικό τησ επιτροπόσ, το οπούο και υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ.
ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ
του ϊρθρου 24.2 τησ παρούςασ κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των
προςφορών και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ
εργϊςιμεσ ημϋρεσ.
ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ με
τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ
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αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και
κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν.
3669/2008.
η) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε
παρϊρτημϊ του, που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ.
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ
διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη τησ
διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτον αναθϋτοντα φορϋα το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”,
μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη . 15
θ) τη ςυνϋχεια, ο αναθϋτων φορϋασ κοινοποιεύ την απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού ςε όλουσ τουσ
προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών ςυμμετεχόντων. Κατϊ
τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ.
ι) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), ο
αναθϋτων φορϋασ επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα
τουσ γνωςτοποιηθεύ μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ.
4.2

Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/
Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο αναθϋτων φορϋασ προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ»,
τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δεκαπϋντε (15) ημερών 16 τα προβλεπόμενα
ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
νομιμοπούηςησ17.
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτον αναθϋτοντα φορϋα.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν,
παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα υποβϊλει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5)
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ειδοπούηςησ ςε αυτόν μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
“Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω
προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον
ημϋρεσ.
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται
υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτον αναθϋτοντα φορϋα, ςε ϋντυπη μορφό και ςε
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό,
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ
Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι:
i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό
ό ανακριβό ό
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό
iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι
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όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ, 18
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ του αναθϋτοντα φορϋα η
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ
ανωτϋρω διαδικαςύασ.
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ του αναθϋτοντα φορϋα για μεταβολϋσ ςτισ
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ του
αναθϋτοντα φορϋα η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ
παρούςασ.
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται.
Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα, ςτη ςυνϋχεια, το κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ», ςτον αναθϋτοντα φορϋα για τη λόψη απόφαςησ.
Ο αναθϋτων φορϋασ προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ
απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από
τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού».
ε)19
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ κοινοποιεύται η απόφαςη
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο20. Με την ύδια απόφαςη καλεύται ο ανϊδοχοσ όπωσ
προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του ο
αναθϋτων φορϋασ προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την
κοινοπούηςη ειδικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του
υποςυςτόματοσ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν
λόγω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με
οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ του αναθϋτοντα φορϋα η εγγύηςη
ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ. Αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν.
4412/2016.
4.3 Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ / Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 21
4.3.1 Κϊθε ενδιαφερόμενοσ ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη
και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη του
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αναθϋτοντα φορϋα κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ
νομοθεςύασ δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιων τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ
πρϊξησ ό παρϊλειψησ του αναθϋτοντα φορϋα, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ
αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το αύτημϊ του4.
ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ του αναθϋτοντα φορϋα, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι:
(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό
(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ
(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα
ςυμφϋροντα του ενδιαφερομϋνου οικονομικού φορϋα.
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ5.
Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017,
κατατύθεται ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ
«Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ προσ τον Αναθϋτοντα Υορϋα, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη
την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγρ αφο ςύμφωνα με
την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ’ αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από
τον προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν.
4412/2016, το οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ
αποδοχόσ τησ προςφυγόσ του ό ςε περύπτωςη που πριν τη ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ
τησ προςφυγόσ, ο αναθϋτοντασ φορϋασ ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην
οφειλόμενη ενϋργεια.
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη
ςύναψη τησ ςύβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ
από ϊςκηςη προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ
διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366
του ν. 4412/2016.
Ο αναθϋτοντασ φορϋασ, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α’ τησ παρ.
1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017,
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει
ςτην Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ.
1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών του αναθϋτοντα
φορϋα και, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω
ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε
αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ 6.
Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των
ϋνδικων βοηθημϊτων τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων του αναθϋτοντα φορϋα.
Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ
τησ ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου 7. Δικαύωμα ϊςκηςησ των
ύδιων ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και ο αναθϋτοντασ φορϋασ, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την
προδικαςτικό προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ
ακύρωςησ λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ
προσ την ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του αναθϋτοντα φορϋα, εφόςον ϋχουν
εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη
ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ.
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Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ
ακύρωςησ.
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10)
ημερών από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται το
αργότερο εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για τη ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ
αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την
προςωρινό διαταγό ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ.
4.3.2 Η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. Ο
αναθϋτων φορϋασ αποφαςύζει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221 του ν. 4412/2016,
ύςτερα από γνώμη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου του παρόντοσ
και ύςτερα από γνώμη του αρμόδιου Σεχνικού υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου
του παρόντοσ, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ϋνςταςησ.
την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, ο αναθϋτων φορϋασ αποφαςύζει ςε κϊθε
περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο
των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ.
4.3.3 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η
καταβολό παραβόλου, υπϋρ του Δημοςύου, ποςού 600,00 ευρώ 22. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ
δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη του αναθϋτοντα φορϋα, αν η ϋνςταςη γύνει
δεκτό ό μερικώσ δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 23
Ωρθρο 5: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ –– ειρϊ ιςχύοσ
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ
καθορύζεται ωσ κατωτϋρω.
Σο ςυμφωνητικό.
Η παρούςα Διακόρυξη.
Η Οικονομικό Προςφορϊ.
Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ
Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.).
Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα
Παραρτόματα τουσ,
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ.
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.
10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ
6.1.

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και
προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των
τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ,
επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.

6.2.

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην
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ελληνικό γλώςςα.
6.3.

τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα
μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο
αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ ϋγγραφο24. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ
αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και
ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του
ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με
το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από
μετϊφραςη ςτην ελληνικό

6.5.

Η επικοινωνύα με τον αναθϋτοντα φορϋα, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.

Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα
7.1.

Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του,
εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων
για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη,
ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 2013» 25
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο»,
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,26
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων
ϋργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”
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- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )27
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και
ςτοιχεύα”,
- τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ
εργαλεύων και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ»,
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»,
7.2

7.3

Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του
αναδόχου με τα ςτοιχεύα του Ε..Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών
του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 28, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.
Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ».

7.4

Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ29, καθώσ και λοιπϋσ
διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ
παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.

7.5

Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη
προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να
προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την
ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα.

Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου
8.1.

Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το Πρόγραμμα Επενδύςεων ϋτουσ 2018 τησ ΔΕΤΑ ΛουτρακύουΑγύων Θεοδώρων, Κ.Α. 15.02.18.0011 (ύδιοι πόροι). 30
Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ 31 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ,
περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθώσ και τησ κρϊτηςησ 6% 0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ.
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017
απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).
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8.2.

Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ
κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

8.3.

Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο
ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO.

Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών
Ο αναθϋτων φορϋασ32 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ
οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ να
ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ
ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ,
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από τον αναθϋτοντα φορϋα33, δεν λαμβϊνεται υπόψη.
Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ. πρωτ. 1258/18.4.2018 για την ανϊληψη
υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2018 και με αρ. - καταχώρηςησ
ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρώνεται και ο αριθμόσ τησ απόφαςησ
ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ
οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).34
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του
ϋργου
Σύτλοσ του ϋργου
Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΔΡΟΓΕΨΣΡΗΕΨΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ Δ.Κ. ΑΓΙΨΝ ΘΕΟΔΨΡΨΝ».
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ)

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε35 165.000,00 Ευρώ (πλϋον
ΥΠΑ 24%, 39.600,00 €) και αναλύεται ςε:
Δαπϊνη Εργαςιών 119.410,70 €
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.493,93 €
Απρόβλεπτα36 (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
21.135,69 € που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
.............................................................37
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 2.959,68 € ςύμφωνα με
το ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 (δεν
προβλϋπεται).
11.2.

Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου
Σο ϋργο αφορϊ τισ εργαςύεσ πλόρουσ αντικατϊςταςησ του εςωτερικού δικτύου ύδρευςησ
ςτην εντόσ ςχεδύου περιοχό Περαχώρασ, καθώσ και των κεντρικών τροφοδοτικών
αγωγών από τισ 3 δεξαμενϋσ προσ τον οικιςμό.

11.3.

Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου
Σο ϋργο "Διϊνοιξη υδρογεωτρόςεων ςτην περιοχό Δ.Κ. Λουτρακύου-Περαχώρασ" αφορϊ
όλεσ τισ εργαςύεσ διϊνοιξησ 5 ερευνητικών γεωτρόςεων, διεύρυνςησ αυτών ςτην
περύπτωςη εξεύρεςησ ύδατοσ, ςωλόνωςησ, καθαριςμού και ανϊπτυξησ καθώσ και την
πλόρη τεκμηρύωςη και προςδιοριςμό τησ δυναμικότητασ αυτών από πτυχιούχο
υδρογεωλόγο (κατ. 20).
Σο ϋργο αφορϊ τισ παρακϊτω εργαςύεσ:
1. Διϊνοιξη νϋασ υδρογεώτρηςησ ςε αντικατϊςταςη τησ υφιςτϊμενησ ςτη θϋςη
ΠΡΟΚΑΜΠΙΑ τησ Δ.Κ. Αγύων Θεοδώρων για την κϊλυψη των υδρευτικών αναγκών
τησ περιοχόσ καθώσ η υφιςτϊμενη παρουςιϊζει δραματικό μεύωςη τησ παροχόσ.
2. Διϊνοιξη τεςςϊρων νϋων υδρογεωτρόςεων ςύμφωνα με την από τον Δεκϋμβριο 2017
Σεχνικό Έκθεςη του Ι.Γ.Μ.Ε. ςε διϊφορεσ θϋςεισ ςτην περιοχό Δ.Κ. Αγύων Θεοδώρων
(ΕΓ1, ΕΓ2, ΕΓ3 και ΕΓ4), μετϊ την ϋγκριςη εκτϋλεςη των ϋργων από τη Δ/νςη Τδϊτων
Αττικόσ, για την κϊλυψη των υδρευτικών αναγκών τησ περιοχόσ.
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Σο εν λόγω ϋργο εύναι αυτοτελϋσ και ανεξϊρτητο και θα λειτουργόςει πλόρωσ μετϊ την
καταςκευό του, μϋςω του υφιςτϊμενου εξοπλιςμού και τησ ηλεκτροδότηςησ τησ
εγκατϊςταςησ ϊντληςησ τησ παλαιϊσ γεώτρηςησ ό ύςτερα από τον εξοπλιςμό και
ηλεκτροδότηςη των νϋων γεωτρόςεων.
το ϋργο περιλαμβϊνονται:
Η αρχικό διϊνοιξη ερευνητικόσ γεώτρηςησ με διϊμετρο οπόσ Υ81/2΄΄.
Η διεύρυνςη τησ οπόσ ςε Υ121/4΄΄ ςε περύπτωςη εξεύρεςησ ύδατοσ.
Η ςωλόνωςη τησ γεώτρηςησ με χαλύβδινουσ ςωλόνεσ και φιλτροςωλόνεσ
Υ85/8΄΄/6mm και η τοποθϋτηςη πιεζομετρικού ςωλόνα Υ1΄΄ ςε περύπτωςη εξεύρεςησ
ύδατοσ.
Ο επιμελόσ καθαριςμόσ και ανϊπτυξη τησ γεώτρηςησ.
Η πραγματοπούηςη δοκιμαςτικόσ ϊντληςησ εύτε με χρόςη του υφιςτϊμενου
εξοπλιςμού τησ παλαιϊσ γεώτρηςησ εύτε ευθύνη και δαπϊνεσ τησ ΔΕΤΑ για τον
προςδιοριςμό τησ εκμεταλλεύςιμησ παροχόσ τησ γεώτρηςησ.
Η πλόρησ τεχνικό τεκμηρύωςη των εργαςιών από Τδρογεωλόγο ΠΕ (κατ. 20).
Βαςικόσ ςτόχοσ του ϋργου εύναι η κϊλυψη, μϋςω τησ εξαςφϊλιςησ κατ’ ελϊχιςτο των
προγενϋςτερων παροχών των γεωτρόςεων, των αυξημϋνων υδρευτικών αναγκών του
καλοκαιριού, που ςε ςυνδυαςμό με το ςχετικϊ φτωχό υδρολογικό ϋτοσ αναμϋνεται
αυξημϋνη.
Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων δεν πρϋπει
να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ.
4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των
ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ:
Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.
Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.
Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.
Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών
του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του
ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ
ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό
ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε
ϊλλη.
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%),
μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ.
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε ομϊδεσ
εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του τεχνικού
αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτό
ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, η
οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, προςδιορύζονται οι ομϊδεσ
εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων.
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Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε πϋντε (5) μόνεσ από την ημϋρα
υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ 38.
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ.
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών
13.1

Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

13.3

Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ.

13.4

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 40

13.5

Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.

39

Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).
Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ
15.1

Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ
οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των
3.300,00 ευρώ. 41
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει
και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φο ρϋων
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.

15.2

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα :
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,
β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου (Δημοτικό Επιχεύρηςη
δρευςησ Αποχϋτευςησ Λουτρακύου-Αγύων Θεοδώρων) προσ τον οπούο
απευθύνονται,
δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,
ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ
του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),
ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι
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ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,
η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,
θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,
ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ
εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.
(το ςημεύο αυτό γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφόςον υπϊρχουν).
15.3

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη
λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι
14/12/2018 ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ, πριν τη
λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη
τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.

15.4

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του
Σεχνικού υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια
ιςχύοσ αυτόσ και ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ.
Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του
ποςού τησ εγγυόςεωσ.

15.5

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ
καλόσ εκτϋλεςησ.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016 42.

Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)43
16.1
16.2

44

Δεν προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.45

Δεν προβλϋπεται η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη ……………………

Ωρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ
τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ,
όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 337 ν. 4412/2016, η οπούα
ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν
την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ
του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την
εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του αναθϋτοντα φορϋα ό του κυρύου
του ϋργου ϋναντι του αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη
του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τ ησ ϋκπτωςησ

18

του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του
ποςού τησ εγγυόςεωσ.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην
παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ
ςύμβαςησ .

17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ
..........................................46

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό
ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό.
Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο
του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου
χρηματικού ποςού. 47
Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο
Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/ αναδόχου
από ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του
ύψουσ των.
Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα
από τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα
από μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ.
Ο αναθϋτων φορϋασ επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ
εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ 48.

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορώναποςφρϊγιςησ
Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών49 ορύζεται η
14/5/2018, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13:00.
Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ
22/5/2018, ημϋρα Δευτϋρα και ώρα 10:00.50

των προςφορών ορύζεται η

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την
οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η
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καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη του
αναθϋτοντα φορϋα. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται
ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ
λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,
και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα του αναθϋτοντα φορϋα, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και
ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η
αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα,
εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του
ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα ϋξι (6) μηνών51, από την ημερομηνύα λόξησ τησ
προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών (14/11/2018).
Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ
ςυμμετοχόσ.
Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ 52 και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ
18PROC002959134 και 18PROC002961503 αντιςτοιχα).
2. Η Διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα του αναθϋτοντα φορϋα (του οικεύου Δόμου)
(www.loutraki-agioitheodoroi.gr ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.
3. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτον Ελληνικό Σύπο 53, ςύμφωνα με το
ϊρθρο 296 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,
Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ
δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο
λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών
για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου
δημοςιεύςεων βαρύνουν τον αναθϋτοντα φορϋα και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ.
Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
21.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών 54 που
δραςτηριοποιούνται ςτισ κατηγορύεσ ϋργων ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ 55και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων.
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.56,
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ
κοινοπραξύα).

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ
Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την
περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει
να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
22.Α. Λόγοι αποκλειςμού
Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω
περιπτώςεων:
22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητη57 καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ
ακόλουθουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον
ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό
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ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ,
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού
οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ τουσ
διαχειριςτϋσ.
τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ τον
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.
τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού
υμβουλύου58.
22.A.2 Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την
εθνικό νομοθεςύα ό/και ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ
του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την
επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ
φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη,
των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την
καταβολό τουσ.
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22.Α.2α Ο αναθϋτων φορϋασ γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με
την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ
υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό
ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ59.

22.A.3 Κατ’ εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ
των φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε
τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ
παρούςασ, δεν εφαρμόζεται 60η παρϊγραφοσ 22.Α.2.

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ
ςύμβαςησ προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:61
(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Ο αναθϋτων φορϋασ μπορεύ να μην αποκλεύει
ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην
παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,
δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την
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πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,
(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ
αποφϊςεων του αναθϋτοντα φορϋα, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να
του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του.

22.Α.5. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ οικονομικόσ
φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ § 4 του ϊρθρου 3 του ν. 3310/2005 (εθνικόσ
λόγοσ αποκλειςμού). 62

22.Α.6. Ο αναθϋτων φορϋασ αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων
ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των
προηγούμενων παραγρϊφων.

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 22.Α.4 ςτα τρύα
(3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.63

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ
παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.464 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει
ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται
από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.

22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν.
4412/2016.

22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ .
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Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 65
22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται οι
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα
Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ66. Οι προςφϋροντεσ
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια67
Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ να διαθϋτουν την οικονομικό και
χρηματοοικονομικό επϊρκεια που ορύζεται ςτο ϊρθρο 100 του ν.3669/2008, όπωσ τροποποιόθηκε
και ιςχύει με το ϊρθρο 107 του ν.4199/2013, οι οπούεσ θα εύναι αντύςτοιχεσ με την εκτιμώμενη αξύα
τησ παρούςασ ςύμβαςησ.
Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ, δεν θα πρϋπει να
υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων,
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν.3669/2008, όπωσ ιςχύει.
22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα68
α) Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) η τεχνικό ικανότητα καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 100 του
ν.3669/2008 ανϊ κατηγορύα Μ.Ε.Ε.Π. αντύςτοιχη με την εκτιμώμενη αξύα τησ παρούςασ ςύμβαςησ.
β) Οι αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν εύναι γραμμϋνεσ ςε επύςημο κατϊλογο
αναγνωριςμϋνων εργοληπτών θα πρϋπει να αποδεικνύουν όςα προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν.4412/2016.
22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ69
Η μη ύπαρξη πιςτοποιητικού διαςφϊλιςησ ποιότητασ ό περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ δε ςυνιςτϊ λόγο
αποκλειςμού.
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα)
Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ.
Ο αναθϋτων φορϋασ ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ,
ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια
επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη. Όςον
αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν.
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.
70

.

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και
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χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό
ικανότητα).
Η εκτϋλεςη των ......71 γύνεται υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα ό, αν η προςφορϊ υποβϊλλεται από
ϋνωςη οικονομικών φορϋων, από ϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋνωςη αυτό.

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ72
23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ
παρούςασ.
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου
του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο
ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού,
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό
ελϋγχου ςε αυτόν 73.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ74.
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) την πρόθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ
και το ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ κϊθε φορϋα ςτισ
ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα)
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α ϋωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρούςασ
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ
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ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 475 του ϊρθρου 22 Α.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ).
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν ο αναθϋτων φορϋασ που
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.
Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από τον αναθϋτοντα φορϋα,
υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ
παρούςασ76:
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρινόσ
ανϊδοχοσ υποβϊλλει αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό,
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων τεςςϊρων
εδαφύων τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22.
(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα) 77 ςύμφωνα με την
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.
Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι:
- φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι
ςε εξϋλιξη78. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη79 περύ του ότι δεν
ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.
- αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα 80. Η αςφαλιςτικό
ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα α)
ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα
που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ) για τα ςτελϋχη του που ϋχουν υποχρϋωςη
αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν
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αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό
τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το
λοιπό προςωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ,
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο
τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν
υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν
προςωπικό, για το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ
οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ.
(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού
και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ
επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 2281: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που
εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ
εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό ότι το
νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο
Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό
εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ,
ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Ειδικϊ η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού
φορϋα, για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ
ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων82.
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α.,
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.
την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται
ότι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ.
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ,
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.
(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2283, υποβϊλλεται υπεύθυνη
δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού84.
Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2285, για τισ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα
πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα.
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(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 2286
Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22
υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα:
Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ
που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου
υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].
- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ
εύναι ονομαςτικϋσ
- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ
εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.
Ειδικότερα:
α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό
κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ
τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την
υποβολό του πιςτοποιητικού από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ,
καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρούςασ.
β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ
μετοχϋσ, προςκομύζουν :
αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι
μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ.
ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα
αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ
ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.
γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού
προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την
υποβολό τησ προςφορϊσ.
γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα
τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :
αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον
υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%),
ςύμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.
δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι
μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Ο αναθϋτων φορϋασ δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω
αιτιολογύασ. Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και
μόνο ςτην περύπτωςη αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα.
Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74
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του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ 87
ςτισ κατηγορύεσ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ό ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
αντύςτοιχη με την εκτιμώμενη αξύα τησ παρούςασ ςύμβαςησ
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την
Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν πιςτοποιητικό
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ.
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ:
εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών
που περιϋχει
εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται από τη βεβαύωςη
εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται
ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 88
ε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη
των λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη
ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη.
Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων:
με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό
με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από
πύνακα όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο
πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο
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ανϊ ϋργο και το ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν
διαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ
πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο
από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ,
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου .
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.
εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών
που περιϋχει
εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από τη

βεβαύωςη εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα
κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν.4412/2016 89 ανϊλογα με την τιθϋμενη
ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη.

ε κϊθε περύπτωςη, η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν.4412/2016.
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ
Α΄ του ν.4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό
πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν.4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του
παρόντοσ ϊρθρου .
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ
διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε 90
Η μη ύπαρξη πιςτοποιητικού διαςφϊλιςησ ποιότητασ και προτύπων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ δε
ςυνιςτϊ λόγο αποκλειςμού, ςυνεπώσ δεν εύναι υποχρεωτικό η προςκόμιςη τϋτοιων δικαιολογητικών.
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23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου:
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ
Προςωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ
του νομύμου εκπροςώπου.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΥΕΚ ςύςταςησ,
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου
καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει)
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου,
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται
και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου
αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του
διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3)
μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών.
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντύγραφο του καταςτατικού, με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο
επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει.
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του
καταςτατικού.
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ
εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την
οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό.
23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016,
μπορούν να υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν
λόγω κατϊλογο.
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόρι ο
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ
τουσ.
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβϊλλουν
«Ενημερότητα Πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των
δικαιολογητικών 91:
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και
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Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ. 92
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ
υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περι πτώςεισ) από
την Ενημερότητα Πτυχύου.
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου
22. Α.4. (θ). 93
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου
23.3. (ςτ).
- τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη
αυτϊ.
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων
(δϊνειασ εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων,
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την υποβολό
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.
Ωρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ
υποφακϋλουσ:
(α) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»
(β) υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:
24.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού,
να περιϋχει 94 τα ακόλουθα:
- α) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ )
- β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ.
24.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ
φόρμεσ.
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Ωρθρο 25: Τπεργολαβύα
25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που
προτεύνει.
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
25.3. .................................................................... 95
25.4 Ο αναθϋτων φορϋασ:
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για
τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που
αναλαμβϊνουν ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ).
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα
αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Ωρθρο 26 : Διϊφορεσ ρυθμύςεισ
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου
με την αριθ. 53/4/17.4.2018 Απόφαςη.

ϋργου,

αποφαςύςτηκε

26.2
Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό
ύμβουλο. Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ
του Σεχνικού υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.
26.3. ........................................................................................96
Λουτρϊκι 16/ 4/ 2018
(Σόποσ – Ημερομηνύα)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 53/4/17.4.2018 απόφαςη Δ.. ΔΕΤΑΛ-Αγ.Θ
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Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.
υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτοντεσ φορεύσ
δύνανται να χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ διακόρυξησ για τισ ςυμβϊςεισ που αναθϋτουν
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου
ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από
πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο.
υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
Mϋςω τησ λειτουργικότητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ
Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ
πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν.
4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ
για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
και
διαμορφώνοντϊσ
το
αναλόγωσ.
Η περύπτωςη ι) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό
προβλϋπει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ, π.χ εγγυητικών
επιςτολών.
υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα
με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ.
Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη
ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ
πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των
ηλεκτρονικών (όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό
ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων). την περύπτωςη αυτό προτεύνεται η
ακόλουθη διατύπωςη: «Σα ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από
…………………………., οδόσ …………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……,
ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.»
Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα
προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον
τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα. Ενδεικτικϊ, λ.χ., η
αναθϋτουςα αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την
υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων
των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη
ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από
αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό
τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την
ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ
ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”.
υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ,
ότοι ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ.
υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.ε
περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. (3821 Β').
Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
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ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν.
4412/2016 “Ελεύθερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν
λόγω περύπτωςη (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικού τιμολογύου.
Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα
χαμηλϋσ, απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα
ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Η εν λόγω προθεςμύα καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη
των δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ
υποβολόσ των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου.
Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών
μϋςων ).
Επιςημαύνεται ότι, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, ςτισ οπούεσ αφορϊ το παρόν τεύχοσ, τα
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβϊλλονται επικαιροποιημϋνα από τον
προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μόνο ςτην
περύπτωςη του προςυμβατικού ελϋγχου (πρβ. ϊρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιόθηκε από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). ε διαφορετικό
περύπτωςη, απαλεύφεται το πρώτο εδϊφιο του ϊρθρου 4.2 περ. ε).
Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ
επικαιροποιημϋνων δικαιολογητικών, μετϊ τον ϋλεγχο αυτών κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο,
και 2) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό αυτών, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου
των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ
παρούςασ.
Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Επιςημαύνεται ότι, από την 2α Μαρτύου 2018, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο
ϊρθρο 15 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017, οπότε το εν λόγω ϊρθρο διαμορφώνεται αναλόγωσ.
Πρβ. Άρθρο 127 παρ. 2 και ϊρθρο 376 παρ. 12 του ν. 4412/2016. την περύπτωςη που οι
αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιλϋξουν να χρηςιμοποιόςουν το υποςύςτημα ςε διαδικαςύεσ ανϊθεςησ
ςυμβϊςεων με εκτιμώμενη αξύα κατώτερη των 60.000 Ευρώ χωρύσ ΥΠΑ (πρβ. ϊρθρο 21 τησ υπ'
αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.), το παρϊβολο υπϋρ του Δημοςύου ιςούται με ποςό 1% επύ τησ
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ.
Πρβλ. ϊρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 33 του ν.
4497/2017.
Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ.
Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων.
Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ
113/2010.
Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη
ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχών των Α.Ε.
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του
εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ.
Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό
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ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( Α ) ϋργων ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό
Σακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων, βλ. και
ϊρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου.
Ή/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.).
Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη.
ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄
145 ): “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό
των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ
απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου
φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που
η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.". Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12
παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται
και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του
παρόντοσ. "Πρβλ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων
επενδύςεων”.
ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ) και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ,
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του
9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν.
4412/2016.
Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ, αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η
ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ.
Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην
περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. ( πρβλ ϊρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ
ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο
του ν. 4412/2016).
Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.
υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ. ύμφωνα με την παρϊγραφο 10
εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 242 του ν.
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό
εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την
περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη
διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη καλόσ
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λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ,
εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ
ςυμπληρώνεται ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και
επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.
Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων,
για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη)
ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου
4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ
παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ
ςυμμετοχόσ.
Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 331 του ν.
4412/2016 .
Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των
προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ
παρούςασ.
Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ.
Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ.
ύμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12
ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ
παρ. 7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την 31/12/2017 ςε δύο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και
ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με
αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν
ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ
παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το
ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο
του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό
απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη
καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ.
Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
59 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν.
4488/2017.
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό
αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει
την παρϊγραφο αυτό.
Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν,
39

περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ
περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ.
62 ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού τύθεται ςτη διακόρυξη μόνο για
ςυμβϊςεισ ϋργων προώπολογιςμού εκτιμώμενησ αξύασ ανώτερησ του 1.000.000,00 ευρώ και ςτην
περύπτωςη αυτό ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ
63 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.
64 Τπενθυμύζεται ότι αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η
Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού.
65 Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να
διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού
των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ
αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου
ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα
ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).
66 Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν.
4472/2017).
67 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του
ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και
την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η
αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμό
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να
περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ.
68 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω
απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την
κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμό
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη),
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ.
69Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και
ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ
πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
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Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται.
Προαιρετικό επιλογό. ύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περύπτωςη
ςυμβϊςεων ϋργων οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να απαιτούν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων
καθηκόντων απευθεύασ από τον ύδιο τον προςφϋροντα ( προαιρετικό ςημεύωςη του ανωτϋρω
εδαφύου).
Ωσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού
φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό
ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4
ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που
ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται,
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ
εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό
αςφϊλιςη."
Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών
φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούσ εγκαύρωσ
πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον
αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα
αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 από τον προςωρινό ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ
«Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ.
Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο
πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
Πρβλ. ομούωσ ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ
Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού.
Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο
taxisnet.
Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού.
Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι
ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.
Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού.
Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών, εφόςον πρόκειται για
ςυμβϊςεισ εκτιμώμενησ αξύασ ϊνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορϊ μόνο ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ
που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για
μϋλη ενώςεων Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο
Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του
νομύμου εκπροςώπου τουσ.
Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται
41

και η δυνατότητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε
ϊρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη.
88 Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' του ν.
4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
89 Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη
90 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με
το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016.
91 ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε
διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται
από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων
εργοληπτών» [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να
καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με
το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρώτο
εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και
τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176».
92 την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ.
93 Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού.
94
Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο
«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.)
95 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ότι, κατόπιν αιτόματοσ
του υπεργολϊβου και εφόςον η φύςη τησ ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό καταβϊλλει
απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο την αμοιβό του για την εκτϋλεςη προμόθειασ, υπηρεςύασ ό ϋργου,
δυνϊμει ςύμβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κύριο ανϊδοχο
να εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν
αυτόν τον τρόπο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου.
υμπληρώνεται αναλόγωσ.
96 Εφόςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον όροι τεχνικόσ ικανότητασ, αναφϋρεται η ςχετικό
απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη απόφαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον
όρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικανότητασ.
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ- ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ
(Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ)

ΔΡΓΟ: ΓΙΑΝΟΙΞΗ ΤΓΡΟΓΔΩΣΡΗΔΩΝ ΣΗΝ
ΠΔΡΙΟΥΗ Γ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Όπνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ΔΡΓΟΓΟΣΖ
λνείηαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λνπηξαθίνπ- Αγίσλ Θενδψξσλ φπνπ ΑΝΑΓΟΥΟ
ή ΔΡΓΟΛΑΒΟ, ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί κεηά απφ ην δηαγσληζκφ.
Ζ ζπλνιηθά απαηηνχκελε πίζησζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 204.600,00€ εθ ησλ νπνίσλ ηα
165.000,00 € απνηεινχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηα 39.600,00€ ηνλ απνδηδφκελν Φ.Π.Α.
Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (.Π.) πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ πνπ
αλέξρνληαη ζην 15% ηνπ .Π., ην πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φπσο
αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο. Ο Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί (πνζνζηφ 24% επηπιένλ) βαξχλεη ηε
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Λνπηξαθίνπ- Αγίσλ Θενδψξσλ.
πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, απνκεησκέλεο θαηά ην
εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο θαη πξνζαπμεκέλεο θαηά ην πνζνζηφ ηνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαη γεληθψλ
εμφδσλ πνπ ππνινγίδεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%).
ο

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΑΓΔΙΑ - ΛΟΙΠΔ ΑΓΔΙΔ
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηπρφλ απαηηνχκελεο
άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ επηβιεπφλησλ (θαηά ηελ έλλνηα ησλ πνιενδνκηθψλ
δηαηάμεσλ) θαζψο θαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ΑΤ θαη ΦΑΤ σο πξνο ηνπο ππφρξενπο, ζχκθσλα κε ην
λφκν.
Όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο, φπσο, ακνηβέο επίβιεςεο,
θνξνινγηθά, ραξηνζεκάλζεηο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θ.ι.π., θαζψο θαη θάζε άιιεο αδείαο πνπ ζα
απαηηεζεί, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα ηελ έρεη ππνινγίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Γηα ηηο ππφινηπεο εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, ν αλάδνρνο ζα έρεη
ηελ απνθιεηζηηθή κέξηκλα θαη επζχλε ηφζν γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, κειεηψλ θ.ι.π., φζν
θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ παξάιιειε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ105 θαη 135 ηνπ Ν.4412/16, απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ εθ κέξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.
Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα κε ηα νπνία
δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Σν έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, κε εηδηθή έγγξαθε πξφζθιεζε,
λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.
Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα
απαηηνχκελα απφ ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ72 ηνπ Ν. 4412/16.
Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο
απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο
δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε εληφο
δέθα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο. Δπί ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη νξηζηηθά ε πξντζηακέλε αξρή.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 1 β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν 4412/16, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ.
ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο ππέξ
φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην ίδην άξζξν ηνπ λφκνπ.
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε –
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν 2513/1997 (Α΄
139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη
απφ ην Δ.Σ.Α.Α.- Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά
ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο
πιεξσκήο. Οη θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ
εθηειεζζεί, ζχκθσλα κε ηελ ειεγρζείζα πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ
ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε
ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16.
Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο, αξρηθή θαη θξαηήζεσλ, απνκεηψλνληαη θαηά ηελ πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο
ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ
1. Προθεζμίες
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν ζε πξνζεζκία
ΠΔΝΣΔ (5) ΜΗΝΩΝ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ απνηεινχλ θαη ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία
απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.
Με ηελ πεξαίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ. αίηεζε γηα
ρνξήγεζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο. Ζ κε χπαξμε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο επηβάιιεη απηφκαηα ηελ
επηβνιή αληίζηνηρεο πνηληθήο ξήηξαο.
2. Υρονοδιάγραμμα καηαζκεσής ηοσ έργοσ
Ο αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή πξνζεζκία ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία,
ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζην δηάζηεκα απφ 15ε έσο 30ε εκέξα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/16.
Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ηηο
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηελ κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην
πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ, αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ
δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε.
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ
ησλ ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ δηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ
ζεηξά θαη ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ, κέζα ζηα φξηα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο.
Ζ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γίλεηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, κε ηελ πάξνδν
ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζεσξείηαη εγθεθξηκέλν. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην
αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνδνη
εξγαζίαο, ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ θ.ι.π.,
γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα εδξαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνηεηλνκέλσλ
πξνηάζεσλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη
θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε
ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα μέθπγε απφ απηφ,
νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
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Δπίζεο έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γεληθφηεξα
γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ κε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζχκθσλα κε
ηελ ζχκβαζε, έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.
3. Παράηαζη
Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη αλ ηζρπξηζηεί ν αλάδνρνο άγλνηα ησλ ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, αιιά κφλν γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ (πνπ ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο), πξφηαζε
ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ, γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεπζπληή Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ εθδίδεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8
ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΠΔΡΒΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ- ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
148 ηνπ Ν. 4412/16.
Γελ πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζε πεξίπησζε ηαρχηεξεο πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ. Ο θνξέαο θαηαζθεπήο, γηα ηελ θάιπςε ή πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ, αλ επζχλεηαη
γηα απηέο ν αλάδνρνο, κπνξεί λα δψζεη εληνιή ζην αλάδνρν λα επηηαρχλεη
Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε
ηνπ έξγνπ) απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, πνπ απνθαζίδεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ
αλαδφρνπ θαη πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Αλ δηαπηζησζεί θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη
γίλεη άκεζε ή έκκεζε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ
ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κεηά απφ γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ.
Καηά ηα ινηπά γηα ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 164 ηνπ Ν.4412/16. Γηα ηελ πεξίπησζε ππεξγνιαβηψλ ηζρχνπλ ηα άξζξα 165 θαη 166 ηνπ
Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΟΣΑ – ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ
Δπί ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πνπ απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδνο πξνζηίζεηαη
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%).
ην πνζνζηφ απηφ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο ησλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γ..Τ., θαη εηδηθέο
δαπάλεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή ελδερφκελα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε, φπσο:
χληαμε ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ, ζρεδίσλ, δαθηπινγξαθήζεσλ θ.ι.π. ζε
αλάινγν αξηζκφ αληηηχπσλ, ζχκθσλα κε ηα θαηαγξαθέληα ζηνηρεία ζην εκεξνιφγην θαη ηα
θαηαγξαθέληα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ παξνπζία ηνπ επηβιέπνληα.
Λήςε θσηνγξαθηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο φηαλ ηνπ
δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε, πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα
απνδεηθηηθά πιεξσκήο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Δπί ηεο δαπάλεο απηήο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%) κεησκέλν θαηά
ηελ ηεθκαξηή έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο.
Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ αλάδνρν δελ θαηαβάιιεηαη
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο βαξχλεη ηεΓ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.
ο

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ
Γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ
ηηκνινγίνπ θαη νη θαλφλεο επηκέηξεζεο πνπ νξίδνληαη ζηα εγθεθξηκέλα Δληαία Σηκνιφγηα ΝΑΟΗΚ, ΝΑΤΓΡ,
ΝΑΟΓΟ, ΝΑΠΡ, ΖΛΜ, ΑΣΖΔ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.
Δπηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή
κνξθή. Ζ ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν γίλεηαη ην αξγφηεξν
είθνζη εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο εθηέιεζήο ηνπο κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ
έλδεημε “φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν”. Ζ έγθξηζε ησλ επηκεηξήζεσλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ
έθδνζε εγθξηηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Τπεξεζία κεηά ηνλ έιεγρφ ηνπο.

3

Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή
κνξθή ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136 θαη ην
επηβιέπνληα πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο αθαλψλ
εξγαζηψλ ή πξσηνθφιινπ δχγηζεο αληίζηνηρα.
Όια ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ζέκαηα ραξαθηεξηζκνχ εδαθψλ, πιεξσκήο κε θαη’ απνθνπήλ
ηίκεκα, ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ θ.ιπ. δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 9 :ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ – ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε
ζα γίλεη κε βάζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο.
Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηνλ ππνβάιεη
κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ
επηκεηξεζεί, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16.
ην ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλνληαη – κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο – εκηηειήο εξγαζίεο κε πξνζσξηλή
ηηκή κεησκέλε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απηνηειήο απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο
πξνβιεπφκελεο ηηκήο. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο πιηθά πνπ εηζθνκίζζεθαλ κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ζην
εξγνηάμηα ή ζε απνζήθε πνπ δειψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Γηα ηα πιηθά απηά θέξεη ν
αλάδνρνο αθέξαηα ηελ επζχλε κέρξη ηελ νξηζηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. Ζ πηζηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16.
Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί, ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ ηνπο
ειέγρεη, ηνπο δηνξζψλεη θαη ηνπο εγθξίλεη κέζα ζε έλα κήλα. ε πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπ ινγαξηαζκνχ
ζηνλ αλάδνρν, ην δηάζηεκα ηνπο ελφο κελφο επαλππνινγίδεηαη απφ ηελ επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ.
ε πεξίπησζε ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα ζπληαρζεί απφ ηελ Τπεξεζία
θαη ην πνζφ ηνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ζε απηφλ, άιισο θαηαπίπηνπλ ηζφπνζα ζε βάξνο ηνπ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ
θαηαηεζεί, εθ’ φζνλ δελ ππάξρεη αλεμφθιεην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα.
Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα ππφθεηληαη ζηηο θξαηήζεηο εγγπήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία θαη ζα απνδίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν.
Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1. Καλνληθφ ηηκνιφγην ζε (1) αληίηππν.
2. Γηπιφηππν ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
3. Σα αλά ηξίκελν δειηία θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν.
4. Βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
εξγνιαβία ππνρξεψζεψλ ηνπ.
5. Απφδεημε θαηαβνιήο πνζνζηνχ 0,2% θαη 1% επί ηνπ πνζνχ θάζε ινγαξηαζκνχ ππέξ ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.
(άξζξν 12 Ν.915/79 θαη απνθάζεηο 9/94 θαη 10/94 Οινκέιεηαο Αξείνπ Πάγνπ) θαη 0,50 % ππέξ ηνπ
Δ.Μ.Π.
6. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνπο Ο.Σ.Α.
ην θνλδχιην, πνπ πξνθχπηεη ηειηθά, πξνζηίζεληαη ηπρφλ λφκηκεο απνδεκηψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή
αθαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16, ηπρφλ επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο,
ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε εγγχεζεο (αλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί νη αληίζηνηρεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο), θ.ι.π.,
γεληθά δε πξνζζαθαηξνχληαη νθεηιφκελα ή ρξεσκέλα ζηνλ εξγνιάβν πνζά, ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζφ κε
ην νπνίν ζα πιεξσζεί θαη λα γίλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ.
ηηο εληνιέο πιεξσκήο πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1642/86.
Ζ πηζηνπνίεζε ελφο ινγαξηαζκνχ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ησλ εξγαζηψλ
πνπ πηζηνπνηνχληαη, απφ ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δεκηψλ ζηηο ήδε εθηειεζκέλεο εξγαζίεο, απφ
ηελ επζχλε γηα ηελ θινπή πιηθψλ θαη δελ απαιιάζζεη επίζεο ηνλ εξγνδφηε απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα
απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα εθπιεξψζεη φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηεο νξηζηηθήο
παξαιαβήο.
Γεληθφηεξα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ – ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΔ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΔ
ΔΡΓΑΙΔ
Ο ππνινγηζκφο ηεο αλαζεψξεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Ν.4412/16 κε ηελ
επηθχιαμε ηεο ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηα έξγα εζσηεξηθνχ αλαζηέιιεηαη ε
έθδνζε πξαθηηθψλ δηαπίζησζεο βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ, εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ απφ ηελ
επηηξνπή δηαπίζησζεο ηηκψλ δεκνζίσλ έξγσλ. ΔΓΣΓΔ.

4

Οη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα δεηήζεη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα εθηειεζζνχλ,
δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Ν.4412/16. Σνλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε απνινγηζηηθήο
εθηέιεζεο εξγαζηψλ πξέπεη λα ηεξείηαη εηδηθφ εκεξνιφγην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Σν
χςνο ησλ αλαγθαίσλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο κεηά απφ εηδηθή
εληνιή ηεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
ρσξίο ΦΠΑ.
Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/16, αλ ππάξρεη αλάγθε λα
εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε
αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ
αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. ην αλσηέξσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη
ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ εθηέιεζε απξφβιεπησλ θαη πξφζζεησλ εξγαζηψλ
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν.4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΤΜΒΑΗ
Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο θαηαζθεπψλ,
επί κέξνπο δηαζηάζεηο θ.ι.π.) δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα
ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηηο
ΔΣΔΠ, ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο
ππεξεζίαο, θάζε απιή θαηαζθεπή ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη άξηηα, ηφζν σο πξνο ηελ
θαηαζθεπή, ηελ αληνρή θαη θαιή εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα
(εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε, ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία, αιιηψο ε ππεξεζία
έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, άλεπ εηέξνπ θαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα
δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.
Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη
αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη
έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά,
ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη
πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο.
Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη
απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ θαη λέεο εξγαζίεο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16.
ο

ΑΡΘΡΟ 12 : ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ
Ν.4412/16. Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 138 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη
ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνδφηεζεο ή άιισλ πνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ, κε
πιήξεηο εμαζθαιίζεηο. Οη απνηππψζεηο απηέο ησλ δηθηχσλ πνπ ηπρφλ θαηαζθεπαζζνχλ κε ην έξγν απηφ, ζα
παξαδνζνχλ ζηελ ππεξεζία θαη ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ (AutoCAD). ην ηέινο ηνπ έξγνπ θαη πξηλ
ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
ζεηξά ζρεδίσλ “ως καηαζκεσάζθη”.
ο

ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ –
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ
Με ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη βεβαίσζε πεξάησζεο
εξγαζηψλ απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Ν.4412/16.
Οπνηεδήπνηε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν ή απηνηειή ηνπ ηκήκαηα πνπ έρνπλ
πεξαησζεί κπνξεί λα δνζνχλ ζε ρξήζε, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/16.
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 ηνπ Ν.4412/16. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεη
ε πξντζηακέλε αξρή, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη φηη πεξαηψζεθαλ νη
εξγαζίεο. Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ
ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ζπληάζζεη επίζεο θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο
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ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε βάζε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ
αθνξνχλ ζε θζνξέο ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληεξεί δσξεάλ ην έξγν γηα δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηνπ ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ επηκεηξεηηθνχ πίλαθα ή απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ
πεξαίσζεο εθ’ φζνλ ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία έρνπλ ππνβιεζεί λσξίηεξα ή ηαπηφρξνλα θαη νθείιεη ζην
δηάζηεκα απηφ λα επαλνξζψλεη θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ ζα γίλεη ζηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ απ’ απηφλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/16. Καηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί ηαθηηθά ην έξγν, λα ην δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε
θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ
απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο
θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. ε πεξίπησζε
πνπ παξαιείπεη ν αλάδνρνο ηεο ππνρξεψζεηο ηνπ απηέο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ
απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. Οη
εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο, κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο
ζπληήξεζεο, ηζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.4412/16. ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν φζνλ αθνξά ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ
εξγαζηψλ.
ο

ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ –
ΦΘΟΡΔ Δ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζή ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ
έξγνπ ή άιινο θνξέαο, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ
απφ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή
απφ άιινπο εξγνιήπηεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή
θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο, κε βάζε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη
αχιαθεο, γηα ηελ δηέιεπζε ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ θαη απιαθψλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε
θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο
θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ δεκηά ή ηελ θζνξά, ζηελ πξφηεξα ηνπο θαηάζηαζε.
ο

ΑΡΘΡΟ 15 : ΥΡΗΗ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή
ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε).
Ζ παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ εθηειέζηεθε
θαιά θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.
ο

ΑΡΘΡΟ 16 : ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε λφκσλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη νθείιεη
λα αλαθνηλψζεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ
αξρψλ, πνπ απεπζχλνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο
θ.ι.π.
ο

ΑΡΘΡΟ 17 : ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ
(H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
ΠΓ 305/96).
1.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα
ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ
ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), Ν.4412/16, Ν.
3850/10** (αξ. 42).
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2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16.
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
(ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/145-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4412/16.
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα
ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα
δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81
(αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ΄ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ
απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη
ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα
3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) – Φάθεινο Αζθάιεηαο Τγείαο
(ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα
ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20
εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ.
12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ
ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ
κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο
ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε,
εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ
ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002
(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10)
θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ
αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο
Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα
άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά
αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ :
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3παξ.4), φηαλ:
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.Γ.305/96
(αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ
έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν
4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ.
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
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3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην
ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κ ε η ελ εθπφλεζε η νπ  ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ. 8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50
θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ. 8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα
εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή
λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη
εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ. 9).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο,
ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ
ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14
παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη
ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο
γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10
αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ
Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ
Ν.3850/10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή
εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο
θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Σα κέηξα
πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ,
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα
αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο
θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν
εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί
ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43
παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (άξζξν 18 παξ.9).
3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.), φηαλ απαηηείηαη
εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.)
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο
Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο
κεραληθνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ
ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην
φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θ.ιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (άξζξν 8) θαη ηελ
Δγθχθιην 27 ηνπ ηέσο ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Μ.Α.)
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Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ.Μ.Α.
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ
ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ /
δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν
ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην.
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (Μ.Α.Π.)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο:
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: Π.Γ. 105/95, Π.Γ. 305//96 (αξ.12
παξάξηεκα IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην
εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ
1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV, κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ
θ.ιπ.) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
απηψλ: ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θ.ιπ.: Π.Γ.
1073/81 (άξζξα 92-96), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10
(άξζξα 30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θ.ιπ.) : Π.Γ .1073/81 (άξζξα
109,110), Ν.1430/84 (άξζξα 17,18), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο
φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο,
γπαιηά, θ.ιπ., εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο
ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Π.Γ. 1073/81
(άξζξα 102-108), Ν.1430/84 (άξζξα 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο ΚΤΑ
8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ιπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ ηέσο ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ»
(ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ ηέσο ΤΠΔΚΑ θαη ηέσο ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ»
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (άξζξα 9 – 11 θαη άξζξν 52 ) θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε απηνχ : Ν. 3542/07 (άξζξα 7-9 θαη άξζξν 46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο,
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (άξζξν 47, 48) θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Ν.
3542/07 (άξζξα 43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ
πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θ.ιπ.: Π.Γ. 1073/81
(άξζξα 75-84), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 8.δ θαη άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (άξζξα
31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο,
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: Π.Γ. 216/78, Π.Γ. 1073/81
(άξζξα 85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (άξζξν 8), Π.Γ. 305/96 [άξζξν 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη άξζξν 12 παξάξηεκα
IV, κέξνο Α παξ.11 θαηκέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (άξζξν 32) θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Ν.
3542/07 (άξζξν 30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
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α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη
ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ
αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ
155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ
15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03,
ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4
θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄,
ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε
άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα
θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3
θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 (
αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα
νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
5.1 Καηεδαθίζεηο : Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ
31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV
κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε
ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.217, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ.
απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95
θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 34-44), Ν.1430/84 (άξζξα 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π.Γ.
396/94 (άξζξν 9 παξ.4 παξάξηεκα ΗΗΗ), Π.Γ. 155/04, Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV κέξνο Α
παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 4-6,14).
5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
Π.Γ. 95/78, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 96, 99,.104, 105), Π.Γ. 70/90 (άξζξν 15), Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4,
παξάξηεκα ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)
Π.Γ. 778/80, Π.Γ. 1073/81 (άξζξα 26- 33, άξζξν 98), ΤΑ 3046/304/89, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4
παξάξηεκα ΗΗΗ), Π.Γ. 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε
ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, Π.Γ. 413/77, Π.Γ. 225/89,
ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο: ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4
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παξάξηεκα ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, Π.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Π.Γ. 2/06, Π.Γ. 305/96
(άξζξν 12 παξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο,
θαηαζθεπή πξνβιήηαο θ.ιπ. κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) Π.Γ. 1073/81
(αξ.100), Ν. 1430/84 (άξζξν 17), Π.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4 παξάξηεκα ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, Π.Γ.
305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).
6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
ΝΟΜΟΗ
ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
Ν. 495/76
Π. Γ. 413/77
ΤΑ 130646/84
Ν. 1396/83
Π. Γ. 95/78
ΚΤΑ 3329/89
Ν. 1430/84
Π. Γ. 216/78
ΚΤΑ 8243/1113/91
Ν. 2168/ 93
Π. Γ. 778/80
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93
Ν. 2696/99
Π. Γ. 1073/81
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93
Ν. 3542/07
Π. Γ. 225/89
ΚΤΑ αξ. 8881/94
Ν. 3850/10
Π. Γ. 31/90
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93
Ν. 4030/12
Π. Γ. 70/90
ΤΑ 3009/2/21-γ/94
Ν. 4412/16
Π. Γ. 85/91
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94
Π. Γ. 499/91
ΤΑ 3131.1/20/95/95
Π. Γ. 395/94
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
Π. Γ. 396/94
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96
Π. Γ. 397/94
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97
Π. Γ. 105/95
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99
Π. Γ. 455/95
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03
Π. Γ. 305/96
ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03
Π. Γ. 89/99
ΚΤΑ αξ.6952/11
Π. Γ. 304/00
ΤΑ 3046/304/89
Π. Γ. 155/04
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00
Π. Γ. 176/05
ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000
Π. Γ. 149/06
ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01
Π. Γ. 2/06
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01
Π. Γ. 212/06
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02
Π. Γ. 82/10
ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11
Π. Γ. 57/10
ΤΑ 21017/84/09
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, Απφθ.
7568.Φ.700.1/96

ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ
27/03
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ
Π/208/12-9-03
ΔΓΚΤΚΛΗΟ
6/08
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/31-3-08
ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ

ο

ΑΡΘΡΟ 18 : ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΠΙΝΑΚΙΓΔ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζηελ πεξίπησζε θαζνιηθήο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο
ζην ρψξν πνπ θαηαζθεπάδεη ην έξγν, πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλελλνείηαη κε ηελ ππεξεζία θαη ην αξκφδην
ηκήκα Σξνραίαο θίλεζεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα:
1. Να ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο θαζνδήγεζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ ή άιισλ ρξεζηψλ
ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
2. Να πεξηθξάμεη θάζε ζέζε πνπ είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ θαη λα ηελ
επηζεκάλεη κε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ θαη λπρηεξηλψλ ζεκάησλ.
3. Να ηνπνζεηήζεη ζηηο πην εκθαλείο ζέζεηο μχιηλα ή κεηαιιηθά εκπφδηα πνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ αλαδφρνπ.
4. Να εμαζθαιίζεη αζθαιείο δηαβάζεηο ησλ αθάιππησλ ηπρψλ ηάθξσλ είηε ηνπ έξγνπ πνπ εθηειεί, είηε
απφ παξεκβάζεηο ησλ Ο.Κ.Ω.
5. Να ηνπνζεηήζεη πηλαθίδα έξγνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζε ζρέδην.
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6. Να εμαζθαιίδεη κε θάζε ηξφπν θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ηελ αζθαιή είζνδν – έμνδν
πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο παξφδηεο ηδηνθηεζίεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3542/07 (ΦΔΚ 50A/0203-2007) πεξί ΚΟΚ θαη ζηα ζεκεία φπνπ επεκβαίλεη απηφο ζην έξγν, φπσο:
1. ήκαλζε εξγαζηψλ ζηνπο δξφκνπο, 2. Πεξί θαηάιεςεο νδνζηξσκάησλ κε κπάδα θαη άζθνπε
παξαθψιπζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π.
ο

ΑΡΘΡΟ 19 : ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ή
ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ γίλεηαη απφ 2 ηνπιάρηζηνλ ηερληθνχο ππαιιήινπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξν 159 ηνπ Ν.4412/16.
Αλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ, ηα πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη λα θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο
απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/16.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε εξγαζία
παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, ε ππεξεζία ηνπ θνηλνπνηεί εηδηθή
δηαηαγή φπνπ πξνζδηνξίδνληαη ηνπ ειαηηψκαηα, θαζνξίδεηαη αλ είλαη νπζηψδε, επνπζηψδε ή επηθίλδπλα θαη
ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη παξ. 3 έσο θαη 8 ηνπ
παξαπάλσ άξζξνπ.
Οη εξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδε ειαηηψκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε, ελψ απηέο
πνπ παξνπζηάδνπλ επνπζηψδε πεξηιακβάλνληαη κε κεησκέλε ηηκή, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ εηδηθή δηαηαγή
θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο. Αλ ην ειάηησκα απνθαιπθζεί εθ ησλ πζηέξσλ, ε πεξηθνπή
κπνξεί λα γίλεη ζηελ επφκελε πηζηνπνίεζε.
Γηα φια ηα πιηθά επηθαιχςεσλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απαξαηηήησο δείγκαηα θαη
κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο ζα γίλεηαη ε πξνκήζεηά ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν.
ο

ΑΡΘΡΟ 20 : ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Όια γεληθά ηα έξγα θαη νη ζπλαθείο γη’ απηά εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο, ηηο ΔΣΔΠ, ηηο γεληθέο αξρέο άξηηαο θαη επηκειεκέλεο εξγαζίαο, ηηο νδεγίεο
ηεο επίβιεςεο, ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.
Γηα θάζε ηη πνπ δελ θαζνξίδεηαη κε αθξίβεηα ζηα ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ν αλάδνρνο έρεη
ππνρξέσζε πξηλ απφ θάζε εθηέιεζε, λα δεηεί θάζε θνξά έγθαηξα έγγξαθεο νδεγίεο θαη εληνιέο.
Τπεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ρσξίο γξαπηή εληνιή θαη πξνέγθξηζε, δελ
αλαγλσξίδνληαη νχηε δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πιεξσκήο γηα ηνλ αλάδνρν.
Λνπηξάθη, Απξίιηνο 2018
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ- ΑΓΗΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ
(Γ.Δ.Τ.Α.Λ-ΑΓ.Θ)

ΔΡΓΟ: ΓΗΑΝΟΗΞΖ ΤΓΡΟΓΔΧΣΡΖΔΧΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ Γ.Κ. ΑΓΗΧΝ ΘΔΟΓΧΡΧΝ

ΣΖΝ

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΖ
Αθνξά γεληθά ηελ εθηέιεζε θάζε είδνπο Γεκνζίσλ Έξγσλ, ε δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ βαξχλεη
ηελ δηαρείξηζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ-ΑΓΗΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ θαη ε θαηαζθεπή ηνπο αλαηίζεηαη ζε
θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε κεηά απφ δεκφζην δηαγσληζκφ.
ο

ΑΡΘΡΟ 2 ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Σα Γεκφζηα έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
ηνπ Ν. 4412/16 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.
ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114Α΄/2006) ηνπ ελ ηζρχ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (εηδηθφηεξα ηνπ
άξζξνπ 209, παξ.1)
ηνπ Ν. 3852/10 (Φ.Δ.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο¨
ηνπ Ν.3861/10 (Φ.Δ.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκέξα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
ΣνπΝ.4013/2011(ΦΔΚΑ’204)«χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ΣνπΝ.4129/2013(ΦΔΚΑ’52)«ΚχξσζεηνπΚψδηθαΝφκσλγηαηνΔιεγθηηθφπλέδξην»
φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Ζ απφθαζε ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 (Φ.Δ.Κ. 2221/Β/30-7-2012) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ “Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440)
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα”
θαη ε Δγθχθιηνο 26/2012(ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/356/4-10-2012), ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο εγθ. 22/24-10-2014, 26/11-12-2014 θαη 17/7-9-2016 ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΗ.
θαη ηζρχεη
ΟηΔγθχθιηνη36/2005,38/2005θαη20/2006ηνπΤ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.θαηεΔγθχθιηνο27/2012
ηνπ
ΤπνπξγείνπΑλάπηπμεο,Αληαγσληζηηθφηεηαο,Τπνδνκψλ,ΜεηαθνξψλθαηΓηθηχσλ.
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο
εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.)θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλ αθέξνληαη ξεηά
παξαπάλσ.
ο

ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα εμήο:
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Ζ Γηαθήξπμε.
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο.
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
6. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.).
7. Ζ Σερληθέο Δθζέζεηο – Σεχρε ππνινγηζκψλ.
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη εγθεθξηκέλεο
ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ ηα
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ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ
έξγνπ.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/ Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία.
Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ :
α) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα
β) Οη Δπξσθψδηθεο.
γ) Οη Δ.Σ.Δ.Π.
δ) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
ο

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΓΓΤΖΖ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ
Απηέο νξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηε Γηαθήξπμε.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΟΓΟ ΔΡΓΧΝ - ΚΤΡΧΔΗ ΛΟΓΧ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ
Σν πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ παξέρεη ηελ πξφνδν ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ
κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηελ
Γηαθήξπμε. Ο αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο ηελ Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα κε πεξηνξηζηηθή ηελ ηειηθή
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη ελδηάκεζεο ηκεκαηηθέο απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο, γηα έγθξηζε.
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
κεραλεκάησλ, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Πάλησο φιεο νη
εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο εθηφο αλ ιφγσ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ δεηεζεί απφ
ηελ επίβιεςε εγγξάθσο ππεξσξηαθή εξγαζία ή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε κε εξγάζηκεο κέξεο. Δλλνείηαη φηη ε
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε δελ ακείβεηαη κε πξφζζεηε απνδεκίσζε ζηνλ αλάδνρν. Μφλνλ έγγξαθε άδεηα ηεο
επίβιεςεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε επηηξέπεη εξγαζίεο.
ο

ΑΡΘΡΟ 6 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗΜΧΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσλ θαη έληερλσλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο
λα δηθαηνχηαη θακία άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε κηαο απφ απηέο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη:
1. Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ (κηζζψκαηα – θαχζηκα – ιηπαληηθά – αζθάιηζηξαδαπάλεο εγθαηάζηαζεο ινηπέο επηβαξχλζεηο).
2. Γαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζπλεξγείσλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ (εκεξνκίζζηα-έθηαθηεο
παξνρέο – αζθαιίζεηο – εκεξαξγίεο - ινηπέο επηβαξχλζεηο).
3. Γαπάλεο πξνκήζεηαο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο κεηαθνξάο απφ ηνλ ηφπν
παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. αλ απαηηνχκελα πιηθά ινγίδνληαη φια είηε θαηνλνκάδνληαη
ξεηά ζην ηηκνιφγην είηε φρη, αιιά είλαη νπσζδήπνηε απαξαίηεηα.
4. Γαπάλεο αζθαιίζηξσλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεηο γηα πξνζσξηλή θαηάιεςε έθηαζεο πξνο κεηαθνξά ή
απνζήθεπζή ηνπο.
5. Σα έμνδα απφζβεζεο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο εξγαιείσλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ. Κάζε δαπάλε πνπ
δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Κακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ
πιηθψλ θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο, σο πξνο ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ απφ
ηνλ αλάδνρν. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αιιαγήο ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ (απνδεθηψλ θαη απφ ηελ
πιεπξά ηεο επίβιεςεο), ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο θαη γίλνληαη νη πηζηνπνηήζεηο
βάζε απηνχ.
ο

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΟΣΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΚΑΗ ΟΦΔΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Σν πνζνζηφ Γ.Δ. θαη Ο.Δ. δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ, θαη πξνζηίζεηαη σο πνζνζηφ
18% ζην ηέινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εξγαζηψλ.
ην πνζνζηφ απηφ πεξηιακβάλνληαη: α) δαπάλεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε,
ζέξκαλζε θ.ι.π.) β) ηα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ -- έμνδα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, εγθαηάζηαζεο- εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. γ) κηζζνί, απνδεκηψζεηο, αζθάιηζηξα δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δ)
παληφο είδνπο θφξνη, ηέιε θαη έμνδα εγγχεζεο, ηφθνη θίλεζεο θεθαιαίνπ θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο εθηφο απφ
ηνλ Φ.Π.Α. πνπ απνδίδεηαη ρσξηζηά απφ ηνλ Γήκν ε) έμνδα εθαξκνγήο εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο
πιηθψλ θαη δνθηκψλ γεληθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζη) έμνδα αζθάιηζεο ή
απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη θάζε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο δ)
έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ ζε ζέζε πνπ επηηξέπεη ε
αζηπλνκία ε) θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ νξίδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή θαη έληερλε
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ζ) ην φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.

2

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο: νη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, δεκηέο,
απξφνπηεο θζνξέο, απνζβέζεηο, ζπληεξήζεηο εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ, δαπάλεο γξαθείσλ, ππαιιήισλ,
ζχληαμεο κειεηψλ.
Σν πνζνζηφ απηφ πξνζηίζεηαη ζην άζξνηζκα θάζε νκάδαο εξγαζηψλ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη απηφ πνπ
πξνθχπηεη κεηνχηαη θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο, γηα ηελ αληίζηνηρε νκάδα
εξγαζηψλ. ην ηειηθφ πνζφ πξνζηίζεηαη ην πνζνζηφ 24% γηα ηνλ Φ.Π.Α.
ο

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ - ΔΛΔΓΥΟ - ΓΔΗΓΜΑΣΑ
Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ.
Πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα πιηθψλ γηα έγθξηζε, πξηλ απηά ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην
έξγν. Τιηθά ή άιια είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, ζα απνξξίπηνληαη, εθ’
φζνλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Σα απαηηνχκελα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξεζία
έγθαηξα γηα εμέηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα (φηαλ απηφ απαηηείηαη) ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζην Κξαηηθφ
Δξγαζηήξην Γνθηκήο Τιηθψλ. Θα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ πιηθνχ (φηαλ
πξφθεηηαη γηα πιηθφ εκπνξίνπ), γηα δε ηα αδξαλή ν ηφπνο πξνέιεπζεο, ε νλνκαζία θαη ηφπνο ηνπ έξγνπ, ην
φλνκα ηνπ αλαδφρνπ θαη ην απαηηνχκελν πιηθφ. Αλαγξάθεηαη επίζεο ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα
ππνβιεζνχλ ηα πιηθά.
Πξέπεη επίζεο λα ηεξνχληαη αθξηβψο νη αλαινγίεο ησλ πιηθψλ, φπσο απηέο απαηηνχληαη απφ ηα ζρεηηθά
πξνο ηηο εξγαζίεο άξζξα ησλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ. Ο απαηηνχκελνο κεραληθφο εμνπιηζκφο θαζνξίδεηαη
θάζε θνξά απφ ην ηηκνιφγην. Αλ ν αλάδνρνο δελ δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ηνλ κηζζψζεη ρσξίο θακία ππνρξέσζε ή επζχλε ηεο ππεξεζίαο γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε.
ο

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΗΚΑ φηαλ είλαη ζηελ
αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ΗΚΑ ή ζε άιιν ηακείν (αλά εηδηθφηεηα) ή ζε αλαγλσξηζκέλεο άιιεο απφ ην Γεκφζην
Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο. Οη δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ αζθαιίζεηο επηβαξχλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο (εξγνδνηηθή
εηζθνξά θαη εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ) ηνλ αλάδνρν.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ε ππεξεζία κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
αλαδφρνπ θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο, πξνθαινχκελεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ Γήκνπ θαη ζε θάζε άιιν
θνηλσθειέο έξγν.
ο

ΑΡΘΡΟ 10 ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ππφθεηηαη ζε φιεο αλεμαίξεηα ηηο θξαηήζεηο, ηνπο θφξνπο θαη
ηα ηέιε, βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ θαη Νφκσλ πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Τπνρξενχηαη επίζεο ζηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδνρήο ζεζπηζζεί απφ ην Τπ. Δξγαζίαο
θαη αθνξά επηδφκαηα, εκεξνκίζζηα, δψξα θ.ι.π. Αλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ
θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ πθηζηάκελνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επηπιένλ ή εθπίπηεη
αληίζηνηρα απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ, πηζηνπνηνχκελνπ ή αθαηξνχκελνπ ηνπ πξάγκαηη
πιεξσκέλνπ ή εμνηθνλνκεκέλνπ πνζνχ. Ο εξγνδφηεο επηβαξχλεηαη κε ηνλ Φ.Π.Α.
ο

ΑΡΘΡΟ 11 ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ ζχληαμή ηεο έιαβε ππφςε ηνπ ηηο
γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δειαδή ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ, ηα απαηηνχκελα κέζα πξνζέγγηζεο θαη
κεηαθνξάο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο,
ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα ππφγεηα δίθηπα θαη
γεληθά ηηο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ηελ αξηηφηεηα
ηεο θαηαζθεπήο. ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππάξρνπζα
θαηάζηαζε θαη λα απνθχγεη ηελ πξφθιεζε δεκηψλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο.
ο

ΑΡΘΡΟ 12 ΦΤΛΑΞΖ ΤΛΗΚΧΝ-ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ
Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη,
θαζψο θαη ηηο εθηεινχκελεο απ’ απηφλ εξγαζίεο. Ζ Τπεξεζία δίλεη ζρεηηθέο εληνιέο πνπ πξέπεη λα
εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππαθνχζεη παίξλνληαη κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο
απφ ηελ Τπεξεζία θαη θαηαινγίδνληαη ζ’ απηφλ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη
ζηελ ίδηα πεξηνρή, γηα πξφιεςε δεκηψλ ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο.
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Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απ΄ απηφλ, αιιηψο ε
επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο
πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή ή θαηαζηξνθή δέλδξσλ
θαη ζάκλσλ ησλ νπνίσλ ε θνπή δελ είλαη πξνυπφζεζε ηνπ έξγνπ.
ο

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ - ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ηα κέηξα ηνπ γηα
ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, θαζψο θαη γηα ηε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ,
θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο αηπρήκαηνο θαηά παληφο πξνζψπνπ ή νρήκαηνο.
Οη εθζθαθέο ζε γαηψδε θαη γεληθά νη εθζθαθέο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ππνζηεξίδνληαη πάληνηε. Όιεο νη
εθζθαθέο επηζεκαίλνληαη ηε λχρηα κε θψηα. Ζ Τπεξεζία δίδεη εληνιέο ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ νη νπνίεο εθηεινχληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ εξγνιάβνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3542/07 (ΦΔΚ 50A/02-032007) πεξί ΚΟΚ θαη ζηα ζεκεία φπνπ επεκβαίλεη απηφο ζην έξγν φπσο: 1. ήκαλζε εξγαζηψλ ζηνπο δξφκνπο
θαη 2. Με θαηάιεςε νδνζηξσκάησλ κε κπάδα θαη άζθνπε παξαθψιπζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π.
ο

ΑΡΘΡΟ 14 ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πάξεη ζηε θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο έξγνπ πνπ
έρεη πεξαησζεί, κεξηθψο ή νιηθψο, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη απηφ απνηειεί απνδνρή νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο
πνπ δελ νινθιεξψζεθε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. Αλ ε παξαπάλσ θαηνρή ή ρξήζε θαζπζηεξήζεη ηελ
πξφνδν ηνπ έξγνπ, ηφηε ε Τπεξεζία ρνξεγεί ζηνλ αλάδνρν αλάινγε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνδφηε ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ
αλάδνρν, ηφηε ν εξγνδφηεο θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηηο πξάγκαηη απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο πξφζζεηεο
δαπάλεο.
ο

ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ - ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟ ΔΓΑΦΟ
Κάζε εξγαζία αλαγθαία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ ζην
έδαθνο εθηειείηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Οη δαπάλεο ησλ
παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά θαη ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ο

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΡΑΣΖΔΗ
Αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε.
ο

ΑΡΘΡΟ 17 ΣΔΛΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ
Δθδίδεηαη κε βάζε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο
απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Σα ζηνηρεία απηά, απνηεινχλ θαη δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο ηνπ
εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη επηζπλάπηνληαη ζ’ απηφλ.
Λνπηξάθη, Απξίιηνο 2018
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ΣΜΗΜΑ Α’
Α-1 ΓΕΝΙΚΑ
Α-1.1 ΕΙΔΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΑΤΣΟΤ
Το υπόψθ ζργο αφορά τθν διάνοιξθ υδρογεϊτρθςθσ ςτθν περιοχι Δ.Κ. Αγίων Θεοδϊρων
και αποτελεί ζργο τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ Λουτρακίου- Αγίων
Θεοδϊρων.
Α-1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
Θ μελζτθ αφορά τισ παρακάτω εργαςίεσ:
1. Διάνοιξθ νζασ υδρογεϊτρθςθσ ςε αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςτθ κζςθ
ΡΟΪΚΑΜΡΙΑ τθσ Δ.Κ. Αγίων Θεοδϊρων για τθν κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν
τθσ περιοχισ κακϊσ θ υφιςτάμενθ παρουςιάηει δραματικι μείωςθ τθσ παροχισ.
2. Διάνοιξθ τεςςάρων νζων υδρογεωτριςεων ςφμφωνα με τθν από τον Δεκζμβριο
2017 Τεχνικι Ζκκεςθ του Ι.Γ.Μ.Ε. ςε διάφορεσ κζςεισ ςτθν περιοχι Δ.Κ. Αγίων
Θεοδϊρων (ΕΓ1, ΕΓ2, ΕΓ3 και ΕΓ4), μετά τθν ζγκριςθ εκτζλεςθ των ζργων από τθ
Δ/νςθ Υδάτων Αττικισ, για τθν κάλυψθ των υδρευτικϊν αναγκϊν τθσ περιοχισ.
Θ αναγκαιότθτα εκτζλεςθσ του ζργου είναι άμεςθ και επιτακτικι για τθν κάλυψθ, μζςω τθσ
εξαςφάλιςθσ πρόςκετων υδατικϊν παροχϊν, των αυξθμζνων υδρευτικϊν αναγκϊν του
καλοκαιριοφ, που ςε ςυνδυαςμό με το ςχετικά φτωχό υδρολογικό ζτοσ αναμζνεται
αυξθμζνθ.
Αρχικά κα πραγματοποιθκεί διάνοιξθ ερευνθτικϊν γεωτριςεων προκειμζνου να
διαπιςτωκεί θ φπαρξθ ι μθ υδροφορίασ, κακϊσ:
ο πιεηομετρικόσ ςωλινασ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ ςτα Ρροϊκάμπια είναι
τοποκετθμζνοσ εντόσ τθσ ςωλινωςθσ με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να
διαπιςτωκεί εάν θ κάμψθ τθσ παροχισ οφείλεται ςε ζμφραξθ των φιλτροςωλινων
ι πτϊςθ τθσ ςτάκμθσ υδροφορίασ. Θ παροχι τθσ υφιςτάμενθσ γεϊτρθςθσ
παρουςιάηει ζντονεσ διαλείψεισ.
Θ φπαρξθ υδροφορίασ ςτισ τζςςερεισ κζςεισ των νζων υδρογεωτριςεων δεν είναι
εξαςφαλιςμζνθ.
Κατά ςυνζπεια για τθν υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ ζργου των ανωτζρω πζντε γεωτριςεων
δεν απαιτείται θ ζκδοςθ άδειασ εκτζλεςθσ ζργου από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Υδάτων
Αττικισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 εδάφ. β περίπτ. γγ του άρκρου 1 τθσ ΚΥΑ οικ.
146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/Βϋ/27.10.2014) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν ΚΥΑ
οικ. 140424/6.3.2017 (ΦΕΚ 814/Βϋ/14.3.2017).
Θ εκτζλεςθ των ζργων αντικατάςταςθσ τθσ γεϊτρθςθσ ςτα Ρροϊκάμπια ζχει γνωςτοποιθκεί
μζςω του οικείου Διμου ςτθ Διεφκυνςθ Υδάτων Αττικισ με τθν με ΑΡ 1125/4.4.2018
αίτθςθ τθσ ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ και αναμζνεται θ ςυναίνεςθ τθσ.
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ υδροφορίασ προβλζπεται θ διεφρυνςθ και θ ςωλινωςθ των
γεωτριςεων, ο κακαριςμόσ και θ ανάπτυξθ τουσ, κακϊσ και θ πραγματοποίθςθ
δοκιμαςτικισ άντλθςθσ με χριςθ του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ είτε
με ευκφνθ και δαπάνεσ τθσ ΔΕΥΑ για τον προςδιοριςμό τθσ εκμεταλλεφςιμθσ παροχισ
αυτϊν.
Το εν λόγω ζργο είναι αυτοτελζσ και ανεξάρτθτο και κα λειτουργιςει πλιρωσ μετά τθν
καταςκευι του, μζςω του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ και τθσ θλεκτροδότθςθσ των
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εγκαταςτάςεων άντλθςθσ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ και φςτερα από τον εξοπλιςμό και
θλεκτροδότθςθ των νζων γεωτριςεων.
Ο Ρροχπολογιςμόσ και το Τιμολόγιο Μελζτθσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τθν αρικ.
ΔΝΣ/οικ.35577/ΦΝ 466(ΦΕΚ 1746 Βϋ-19 Μαΐου 2017) «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν
Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων»
Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν οι Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ) που
εγκρίκθκαν με τθν υπ. αρ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012) Απόφαςθ του
Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν &
Δικτφων: "Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ),
με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα Δθμόςια Ζργα", όπωσ ιςχφει. Συμπλθρωματικά με τισ
ΕΤΕΡ ιςχφουν για όςα αντικείμενα δεν καλφπτονται απ’ αυτζσ, οι πρότυπεσ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ Τθσ ΕΔΕΥΑ.
Στθν παροφςα μελζτθ, λαμβάνεται επιπλζον υπόψθ θ αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ
εφαρμογισ ΕΤΕΡ (Εγκφκλιοσ 17 του ΥΡΟΜΕΔΙ αρ. πρωτ. ΔΚΡ/οικ.1322/7-9-2016) κακϊσ και
9 ΕΤΕΡ (Εγκφκλιοι 30/2013, 22/2014 και 26/2014 του ΥΡΟΜΕΔΙ) και θ αντικατάςταςι τουσ
με αντίςτοιχεσ Ρροςωρινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΕΤΕΡ).
2. Περιγραφι εργαςιϊν
Θ αντικατάςταςθ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ με νζα και θ διάνοιξθ νζων γεωτριςεων,
αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του παρεχόμενου πόςιμου νεροφ ςτουσ
κατοίκουσ του Διμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδϊρων – Ρεραχϊρασ, για τθν αντιμετϊπιςθ των
αυξθμζνων κερινϊν αναγκϊν.
Οι τζςςερεισ προτεινόμενεσ κζςεισ εκτζλεςθσ νζων ζργων ζχουν επιλεγεί κατόπιν εργαςιϊν
υπαίκρου από το Ι.Γ.Μ.Ε. αλλά και ερμθνεία αεροφωτογραφιϊν και ςτοχεφουν ςτον
εντοπιςμό υδροφορίασ που αναπτφςςεται ςτουσ οφιολικικοφσ ςχθματιςμοφσ.
Συγκεκριμζνα ζχουν επιλεγεί κζςεισ όπου αυτοί εμφανίηονται τεκτονικά καταπονθμζνοι και
ζντονα κατακερματιςμζνοι, ςυνκικεσ ικανζσ για τθ δθμιουργία υδροφορίασ ρωγμϊδουσ
χαρακτιρα.
Θ ανάπτυξθ τζτοιου τφπου υδροφορίασ είναι τοπικοφ χαρακτιρα και κατά ςυνζπεια δεν
αναμζνεται επιρροι ςε υφιςτάμενεσ υδροφορίεσ τόςο λόγω των υδρολικολογικϊν
χαρακτθριςτικϊν των ςχθματιςμϊν, όςο και λόγω διαφοράσ υψομζτρου.
Οι κζςεισ που προτείνονται κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ περιγράφονται ακολοφκωσ:
Γεϊτρθςθ

Χ

Τ

Η(m)

ΕΓ1
ΕΓ2
ΕΓ3
ΕΓ4

420845
421242
419217
418835

4207018
4206417
4208371
4204252

580
625
575
570

Μζγιςτο
Βάκοσ (m)
200
200
100
200

Περιοχι
Αγ. Ραραςκευι
Ρράκι

Οι γεωτριςεισ κα εκτελεςτοφν με υδραυλικό - περιςτροφικό γεωτρφπανο και ςε βάκθ
ςφμφωνα με τθν προμζτρθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Στθν παροφςα μελζτθ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ εργαςίεσ για κάκε γεϊτρθςθ:
Θ αρχικι διάνοιξθ ερευνθτικισ γεϊτρθςθσ με διάμετρο οπισ Φ81/2ϋϋ.
Θ διεφρυνςθ τθσ οπισ ςε Φ121/4ϋϋ ςε περίπτωςθ εξεφρεςθσ φδατοσ.
Θ ςωλινωςθ τθσ γεϊτρθςθσ με χαλφβδινουσ ςωλινεσ και φιλτροςωλινεσ
Φ85/8ϋϋ/6mm και θ τοποκζτθςθ πιεηομετρικοφ ςωλινα Φ1ϋϋ ςε περίπτωςθ
εξεφρεςθσ φδατοσ.
Ο επιμελισ κακαριςμόσ και ανάπτυξθ τθσ γεϊτρθςθσ.
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Θ πραγματοποίθςθ δοκιμαςτικισ άντλθςθσ είτε με χριςθ του υφιςτάμενου
εξοπλιςμοφ τθσ παλαιάσ γεϊτρθςθσ είτε ευκφνθ και δαπάνεσ τθσ ΔΕΥΑ για τον
προςδιοριςμό τθσ εκμεταλλεφςιμθσ παροχισ τθσ γεϊτρθςθσ.
Θ πλιρθσ τεχνικι τεκμθρίωςθ των εργαςιϊν από Υδρογεωλόγο ΡΕ (κατ. 20).

ΣΜΗΜΑ Β’
Β-1 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΕΝΔΕΦΕΣΑΙ ΝΑ ΕΜΥΑΝΙΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ
ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ραρατίκενται πίνακεσ που ςυντίκενται οριηόντια μεν από προκαταγεγραμμζνεσ «πθγζσ
κινδφνων», κατακόρυφα δε από φάςεισ και υποφάςεισ εργαςιϊν του ζργου.
Οι αρικμοί 1, 2, 3 κακορίηουν τθν ζνταςθ του κινδφνου.
(1)
H πθγι κινδφνου εμφανίηεται περιοδικά ι με χρονικά διαλείποντα τρόπο
(π.χ.κίνδυνοι τραυματιςμϊν από ανατροπζσ υλικϊν κ.λπ.)
Δεν ςυντρζχουν ειδικζσ αιτίεσ αφξθςθσ των κινδφνων (π.χ. κίνδυνοι απόκίνθςθ
οχθμάτων ςε ευρφχωρο εργοτάξιο)
Ο κίνδυνοσ δεν είναι ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί είναιμεγάλθ
(π.χ. κίνδυνοι από τθν εκτζλεςθ υπαίκριων εργαςιϊν ςε ςυνκικεσκαφςωνα)
(2)
Ενδιάμεςθ περίπτωςθ
(3)
Θ πθγι κινδφνου είναι ςυνεχϊσ παροφςα κατά τθν εξεταηόμενθ φάςθεργαςίασ (π.χ.
κίνδυνοσ κατάρρευςθσ κατά τθν εκςκαφι κεμελίων δίπλα ςεπαλαιά οικοδομι)
Οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του ζργου δθμιουργοφν αυξθμζνθ πικανότθταεπικίνδυνων
καταςτάςεων (π.χ. κίνδυνοσ αςτοχίασ των πρανϊν εκςκαφισ,όταν το ζδαφοσ είναι
μικρισ ςυνεκτικότθτασ, ι υδροφορεί κ.λπ.)
Ο κίνδυνοσ είναι πολφ ςοβαρόσ, ζςτω και αν θ πικανότθτα να επιςυμβεί
είναιπεριοριςμζνθ (π.χ. κίνδυνοσ ζκρθξθσ λόγω απρόςεκτθσ χριςθσ
θλεκτρικοφρεφματοσ ι γυμνισ φλόγασ ςε χϊρο αποκικευςθσ εκρθκτικϊν ι ςε
δεξαμενικαυςίμων)
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Κίνδυνοι

Πθγζσ Κινδφνων

01000.Αςτοχίεσ Εδάφουσ
0110. Φυςικά Πρανι

01101
01102
01103
01104
01105
01106

01200. Σεχνθτά πρανι
& Εκςκαφζσ

01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207

01300.
εκςκαφζσ

Τπόγειεσ

01301
01302
01303
01304

01400. Κακιηιςεισ

01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407

Φάςθ 1

Κατολίςκθςθ. Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ
Αποκολλιςεισ. Απουςία/ανεπάρκεια προςταςίασ
Στατικι επιφόρτιςθ. Εγκαταςτάςεισ/εξοπλιςμόσ
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Φυςικι Αιτία
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Ανατινάξεισ
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ
Κατάρρευςθ. Απουςία/ανεπάρκεια υποςτιριξθσ
3
Αποκολλιςεισ. Απουςία/ανεπάρκεια προςταςίασ
3
Στατικι επιφόρτιςθ. Υπερφψωςθ
Στατικι επιφόρτιςθ. Εγκαταςτάςεισ/εξοπλιςμόσ
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Φυςικι αιτία
1
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Ανατινάξεισ
Δυναμικι επιφόρτιςθ. Κινθτόσ εξοπλιςμόσ
Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. Ανυποςτιλωτα τμιματα
Καταπτϊςεισ οροφισ/παρειϊν. Ανεπαρκισ υποςτφλωςθ
Καταπτϊςεισ
οροφισ/παρειϊν.
Κακυςτερθμζνθ
υποςτφλωςθ
Κατάρρευςθ μετϊπου προβολισ
Ανυποςτιρικτεσ παρακείμενεσ εκςκαφζσ
Ρροχπάρχουςα υπόγεια καταςκευι
Διάνοιξθ υπογείου ζργου
Ερπυςμόσ
Γεωλογικζσ/γεωχθμικζσ μεταβολζσ
Μεταβολζσ υδροφόρου ορίηοντα
Υποςκαφι/απόπλυςθ

Φάςθ 2

Φάςθ 3

Φάςθ 4

1
1

1
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01408

Στατικι επιφόρτιςθ
Δυναμικι καταπόνθςθ-φυςικι αιτία
01410 Δυναμικι καταπόνθςθ-ανκρωπογενισ αιτία
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλιςμό
02100.
Κίνθςθ 02101 Συγκροφςεισ οχιματοσ-οχιματοσ
οχθμάτων
και 02102 Συγκροφςεισ οχιματοσ-προςϊπων
02103 Συγκροφςεισ οχιματοσ-ςτακεροφ εμποδίου
μθχανθμάτων
02104 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ-οχιματοσ
02105 Συνκλίψεισ μεταξφ οχιματοσ-ςτακεροφ εμποδίου
02106 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. Βλάβεσ Συςτθμάτων
02107 Ανεξζλεγκτθ κίνθςθ. Ελλιπισ ακινθτοποίθςθ
02108 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ. Ανεπαρκισ προςταςία
02109 Μζςα ςτακερισ τροχιάσ-Εκτροχιαςμόσ
02200.
Ανατροπι 02201 Αςτακισ ζδραςθ
οχθμάτων
και 02202 Υποχϊρθςθ εδάφουσ/δαπζδου
02203 Ζκκεντρθ φόρτωςθ
μθχανθμάτων
02204 Εργαςία ςε πρανζσ
02205 Υπερφόρτωςθ
02206 Μεγάλεσ ταχφτθτεσ
02300. Μθχανιματα ςε 02301 Στενότθτα χϊρου
02302 Βλάβθ ςυςτθμάτων κίνθςθσ
κινθτά μζρθ
02303 Ανεπαρκισ κάλυψθ κινουμζνων τμθμάτων-πτϊςεισ
02304 Ανεπαρκισ κάλυψθ κιν. τμθμάτων-παγιδεφςεισ μελϊν
02305 Τθλεχειριηόμενα μθχανιματα & τμιματά τουσ
05000. Πτϊςεισ από φψοσ
05300. Μεταφερόμενα 05301 Μεταφορικό μθχάνθμα. Ακαταλλθλότθτα/ανεπάρκεια
05302 Μεταφορικό μθχάνθμα. Βλάβθ
Τλικά- Εκφορτϊςεισ
05303 Μεταφορικό μθχάνθμα. Υπερφόρτωςθ
05304 Απόκλιςθ μθχανιματοσ. Ανεπαρκισ ζδραςθ
01409

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
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05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311

05400.
Τλικά

τοιβαγμζνα

05401

Ατελισ/ζκκεντρθ φόρτωςθ
Αςτοχία ςυςκευαςίασ φορτίου
Ρρόςκρουςθ φορτίου
Διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου μικουσ
Χειρωνακτικι μεταφορά βαρζων φορτίων
Απόλυςθ χφδθν υλικϊν. Υπερφόρτωςθ
Εργαςία κάτω από ςιλό
Υπερςτοίβαςθ

1
1
1
1
1
1

05402

Ανεπάρκεια πλευρικοφ περιοριςμοφ ςωροφ
Ανορκολογικι απόλθψθ
10000. Ζκκεςθ ςε βλαπτικοφσ παράγοντεσ
10100.
Φυςικοί 10101 Ακτινοβολίεσ
10102 Θόρυβοσ/δονιςεισ
Παράγοντεσ
10103 Σκόνθ
10104 Υπαίκρια εργαςία. Ραγετόσ
10105 Υπαίκρια εργαςία. Καφςωνασ
10106 Χαμθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ
10107 Υψθλι κερμοκραςία χϊρου εργαςίασ
10108 Υγραςία χϊρου εργαςίασ
10108 Υπερπίεςθ/ υποπίεςθ

1
1

05403

1
1

1
1

1
1

1

1

1

8

ΤΜΗΜΑ Γ’
Γ-1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Γ-1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Κάκε εργαηόμενοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωρίηει:
Ροφ βρίςκονται και πϊσ χρθςιμοποιοφνται οι ςυςκευζσ πυρόςβεςθσ ςτον τομζα
του.
Ροφ βρίςκεται, τι περιζχει και για κάκε περίπτωςθ το κιβϊτιο (φαρμακείο) πρϊτων
βοθκειϊν του τμιματόσ του.
Γ-1.2 ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΕΙΑ














Απαγορεφεται θ κυκλοφορία ςτα μζτωπα εργαςίασ χωρίσ κράνοσ, παποφτςια
αςφαλείασ (άρβυλα), και φόρμα.
Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτα μζτωπα εργαςίασ και τισ αποκικεσ του εργοταξίου.
Απαγορεφεται ςτο προςωπικό να αγγίξει οποιαδιποτε ςυςκευι θ μθχάνθμα, εάν
δεν του ζχει ανατεκεί οποιαδιποτε αρμοδιότθτα από τον προϊςτάμενό του.
Απαγορεφεται θ χριςθ εργαλείων, τα οποία βρίςκονται ςε κακι κατάςταςθ.
Απαγορεφεται θ εκκίνθςθ οποιαςδιποτε ςυςκευισ ι μθχανιματοσ εάν δεν ζχει
τοποκετθκεί όλοσ ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ (αςφαλείασ) και εάν δεν ζχει
απομακρυνκεί όλο το αναρμόδιο προςωπικό.
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ πεπιεςμζνου αζρα χωρίσ ακροφφςιο για
κακαριςμοφσ εδάφουσ, πάγκου εργαςίασ κ.λπ.
Απαγορεφεται θ εναπόκεςθ υλικϊν, εργαλείων κ.λπ. ςε δρόμουσ διαφυγισ γιατί
πρζπει να διατθροφνται κακαροί και ελεφκεροι για τθν αποφυγι ατυχθμάτων.
Απαγορεφεται θ παραμονι προςωπικό κάτω από αιωροφμενα φορτία.
Απαγορεφεται θ επίςκεψθ ατόμων ςτα μζτωπα εργαςίασ εάν δεν ζχει προθγθκεί
ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο προϊςτάμενο ι εργοδθγό.
Απαγορεφεται ςε οποιοδιποτε άτομο να περνάει ςτο εςωτερικό μζροσ των
προςτατευτικϊν διατάξεων και περιφράξεων των μθχανθμάτων κατά τθ διάρκεια
τθσ λειτουργίασ τουσ.
Απαγορεφεται ςε οποιοδιποτε άτομο να κζςει ςε κίνθςθ μια μθχανι πριν
βεβαιωκεί ότι κανζνα άλλο άτομο δεν κάνει επιςκευι, κακαριςμό ι λίπανςθ,
ρφκμιςθ ςτθ μθχανι ι εργάηεται κοντά ςε αυτι και ςε επικίνδυνθ απόςταςθ.

Πλα τα εξωτερικά ςυνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ
αςφαλείασ. Κατά τθ διάρκεια επικίνδυνων εργαςιϊν το προςωπικό αυτό προειδοποιείται
για κάκε ενδεχόμενο κίνδυνο και ζχει άρει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ςυςτάςεισ και οδθγίεσ
αςφαλείασ από τουσ αρμόδιουσ του εργοταξίου που είναι επιφορτιςμζνοι με τθν επίβλεψθ.
Εάν οποιοδιποτε εξωτερικό ςυνεργείο ι εργολάβοσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του
μζςα ςτον εργοταξιακό χϊρο παραβαίνει τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ του εργοταξίου και
τισ ςχετικζσ διατάξεισ αςφαλείασ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, κα γίνεται παρζμβαςθ αμζςωσ
από τον αρμόδιο επιβλζποντα του εργοταξίου με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ του ςυνεργείου ι
του εργολάβου με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ αςφαλείασ.

9

Γ-1.3 ΜΕΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ)
Για τθν αςφάλεια όλων των εργαηομζνων ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 396/94 επιβάλλεται θ πιςτι
εφαρμογι των παρακάτω οδθγιϊν:
Να φοράτε πάντα παποφτςια αςφαλείασ ι μπότεσ, φόρμα και κράνοσ, όταν
κυκλοφορείτε ςτουσ δρόμουσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου.
Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτοφμενα είδθ ατομικισ προςταςίασ κατά τθν
εκτζλεςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ.
Διατθρείτε κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ τα ατομικά ςασ μζςα προςταςίασ,
φροντίηετε να τα αλλάηετε όταν παρουςιάηουν φκορά και να τα αποκθκεφετε ςε
κατάλλθλο μζροσ (ιματιοκικεσ) για να μθν καταςτρζφονται.
Για τθν ατομικι προςταςία των εργαηομζνων γενικά, ο Ανάδοχοσ διακζτει όλα τα
απαραίτθτα είδθ ατομικισ προςταςίασ ςε ικανοποιθτικά αποκζματα που βρίςκονται ςτθν
κεντρικι Αποκικθ.
Γυαλιά αςφαλείασ
Για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ςτα μάτια, επιβάλλεται οι εργαηόμενοι να φοροφν γυαλιά
αςφαλείασ. Οι διάφοροι τφποι γυαλιϊν είναι οι εξισ:
Γυαλιά ειδικά για εργαςίεσ κοπισ με ςυςκευι οξυγόνο-αςετιλίνθσ.
Γυαλιά ι μάςκα με ειδικό γυαλί για εργαςίεσ θλεκτροςυγκόλλθςθσ.
Γάντια
Στθ διάκεςθ του προςωπικοφ βρίςκονται γάντια διαφόρων τφπων:
1. Δερμάτινα γάντια των οποίων θ χριςθ είναι υποχρεωτικι ςε εργαςίεσ χειριςμό
κοφτερϊν και μυτερϊν αντικειμζνων για να προςτατεφονται τα δάκτυλα και τα
χζρια από κοψίματα, τρυπιματα και τραυματιςμοφσ γενικά.
2. Λαςτιχζνια γάντια θλεκτρολόγων (τφπου Δ.Ε.Θ.) των οποίων θ χριςθ είναι
υποχρεωτικι για θλεκτροτεχνίτεσ που είναι υποχρεωμζνοι να εργάηονται ςε
κυκλϊματα υπό τάςθ.
Παποφτςια αςφαλείασ
Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ που διακινοφνται ςτουσ
δρόμουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου.
Οι μπότεσ είναι υποχρεωτικζσ ςε χϊρουσ με νερά, λάςπεσ και ουςίεσ και γενικά
οπουδιποτε θ χριςθ άρβυλου κα ζκανε προβλθματικι και αναςφαλι τθν εργαςία του
προςωπικοφ.
τολι εργαςίασ
Είναι υποχρεωτικι για όλο το προςωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδοσ και τθν
επικινδυνότθτα τθσ εργαςίασ που εκτελεί, φορά τον κατάλλθλο τφπο φόρμασ.
Οι τφποι αυτοί είναι οι εξισ:
1ο. Κοινζσ φόρμεσ εργαςίασ διμερείσ
2ο. Αδιάβροχεσ ζναντι βροχισ κτλ.
Κράνθ
Απαγορεφεται θ εργαςία ι θ κυκλοφορία μζςα ςτο εργοτάξιο χωρίσ κράνοσ αςφαλείασ.
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Για τθν προςταςία από υψθλοφσ κορφβουσ ιδίωσ ςτα υπόγεια ζργα, οι εργαηόμενοι κα
χρθςιμοποιοφν ωτοαςπίδεσ.
Γ-1.4 ΑΔΕΙΕ ΕΙΟΔΟΤ-ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΚΕΧΕΨΝ








Απαγορεφεται ςε αναρμόδια πρόςωπα να ειςζρχονται ςτο εργοτάξιο.
Απαγορεφεται αυςτθρά θ ειςαγωγι και χριςθ ςτο εργοτάξιο οινοπνευματωδϊν
ποτϊν, όπωσ επίςθσ και θ είςοδοσ ατόμων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ μζκθσ.
Το προςωπικό του Ανάδοχου του ΚτΕ και τθν Επίβλεψθσ που περιμζνει επίςκεψθ
τρίτων, ζχει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιεί το αρμόδιο προςωπικό από πριν ϊςτε με
αυτόν τον τρόπο να κερδίηεται χρόνοσ από τουσ ελζγχουσ και τουσ νεκροφσ
χρόνουσ.
Ο Ανάδοχοσ κα διατθριςει τθν αςφάλεια των εργοταξιακϊν χϊρων
αποτελεςματικά, ςυμπεριλαμβανομζνου του προςωπικοφ και των εγκαταςτάςεων
και κα τουσ εφοδιάςει με βιβλίο επιςκεπτϊν και 10 κράνθ, αν απαιτείται.
Οι Υπεργολάβοι πρζπει να ειδοποιοφν τον εκάςτοτε αρμόδιο του εργοταξίου ςε
περίπτωςθ αναμονισ επιςκζπτθ και να ενθμερϊνεται ο Εργοταξιάρχθσ.

Γ-1.5 ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΑΙ ΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ
Ρροειδοποιθτικά ςιματα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχοσ μεριμνά ϊςτε τζτοια
κατάλλθλα ςιματα να ανεγείρονται ςε ολόκλθρο το χϊρο εργαςίασ ςφμφωνα με το Ρ.Δ.
105/95.
Στθν είςοδο του δρόμου προςπζλαςθσ και επάνω ςτο δρόμο κα αναρτθκοφν
αμφοτζρων των οδϊν πινακίδεσ προειδοποίθςθσ «ΡΟΣΟΧΘ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ
ΕΓΟΤΑΞΙΟΥ».
Σε απόςταςθ 150 μζτρα από το δρόμο προςπζλαςθσ, κακϊσ και περιοριςτικζσ
πινακίδεσ ταχφτθτασ.
Στο χϊρο του εργοταξίου κα αναρτθκεί πινακίδα μεγίςτου ορίου ταχφτθτασ 20
χιλιόμετρα.
Στο ςυνεργείο κα αναρτθκεί πινακίδα υποχρεωτικισ χριςθσ άρβυλων βαρζωσ
τφπου, απαγόρευςθ καπνίςματοσ και υποχρεωτικι προςταςία των ματιϊν για τουσ
θλεκτροςυγκολλθτζσ.
Γ-1.6 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ-ΠΤΡΟΒΕΗ
Πρόλθψθ Πυρκαγιάσ
Για τθν πρόλθψθ τθσ πυρκαγιάσ ιςχφουν αυςτθρά οι παρακάτω κανόνεσ:
Απαγορεφεται ςτουσ εργαηομζνουσ το κάπνιςμα και το άναμμα φωτιάσ ι θ
εκτζλεςθ εργαςίασ που προκαλεί υπερκζρμανςθ ι ςπινκιρα μζςα ςε περιοχζσ του
εργοταξίου ςτισ οποίεσ υπάρχουν ςχετικζσ οδθγίεσ και γενικά ςε χϊρουσ όπου
υπάρχουν εφφλεκτα υλικά.
Απαγορεφεται θ χριςθ γυμνισ φλόγασ ι οποιαδιποτε εργαςία που προκαλεί
ςπινκιρα, φλόγα ι κερμότθτα, χωρίσ τθν άδεια του υπεφκυνου εργοδθγοφ.
Οι χϊροι εργαςίασ κα πρζπει να διατθροφνται κακαροί (απομακρφνοντασ αμζςωσ
όλα τα ςκουπίδια και τα εφφλεκτα υλικά όπωσ λάδια, ςτουπιά, χαρτιά, υφάςματα,
ξφλα κ.λπ.) Ρρζπει να υπάρχει πάντοτε ζξοδοσ ελεφκερθ και χωρίσ εμπόδια, για
άμεςθ απομάκρυνςθ, ςε περίπτωςθ που κινδυνεφει θ ηωι κάποιου από πυρκαγιά.
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Καταπολζμθςθ φωτιάσ
Το υλικό καταπολζμθςθσ φωτιάσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανά πάςα ςτιγμι. Ρρζπει
λοιπόν να παραμζνει πάντοτε ελεφκερο και να είναι προςιτό.
Το υλικό αυτό προορίηεται αυςτθρά για χριςθ μόνο ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ.
Απαγορεφεται «αυςτθρά» θ χρθςιμοποίθςθ όλων των διατεκειμζνων μζςων αντιμετϊπιςθσ
πυρκαγιάσ για άλλουσ ςκοποφσ εκτόσ εκείνων για τουσ οποίουσ προορίηονται.
Διατικζμενα μζςα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ
1ο. Ρυροςβεςτιρεσ για ςτερεά, υγρά, αζρια καφςιμα και θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ.
2ο. Άμμοσ για κατάςβεςθ ςτερεϊν ι υγρϊν καυςίμων
3ο. Σκαπάνεσ και φτυάρια
Γ-1.7 ΦΕΔΙΟ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ο επικεφαλισ κάκε βάρδιασ (επιςτάτθσ ι εργοδθγόσ) ςε ςυνεργαςία με τον Γενικό
Εργοδθγό, τον Τεχνολόγο-Μθχανολόγο Μθχανικό, τον Μθχανικό Αςφαλείασ, πρζπει να
λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, όπωσ αυτά
αναφζρονται παρακάτω.
Εργατικό Ατφχθμα
Σε κάκε εργατικό ατφχθμα αμζςωσ ειδοποιείται θ ομάδα αςφαλείασ και ο Σαμαρείτθσ
προςφζρει τισ πρϊτεσ βοικειεσ και αν ο τραυματιςμόσ είναι ςοβαρισ μορφισ υποχρεοφται
να φροντίςει για τθν μεταφορά του τραυματιςμζνου ςτο πλθςιζςτερο Κζντρο Υγείασ ι ςτο
Γενικό Νοςοκομείο τθσ περιοχισ.
Κάκε τμιμα είναι υποχρεωμζνο να ζχει φαρμακείο εξοπλιςμζνο κατάλλθλα με όλα τα
απαραίτθτα φάρμακα και υλικά γενικά για τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε περίπτωςθ
ατυχιματοσ. Σε περίπτωςθ ελαφροφ ατυχιματοσ:
Μετά από κάκε ελαφρφ ατφχθμα ο εργαηόμενοσ πρζπει να χρθςιμοποιιςει βαςικά μζτρα
κεραπείασ και κυρίωσ κακάριςμα καλό (αντιςθπτικό) και ενδεχομζνωσ επίδεςμο.
Εάν θ κατάςταςθ του τραφματοσ απαιτεί τθν άμεςθ επιμζλεια νοςοκόμου, ο εργοδθγόσ
βάρδιασ κα ενεργιςει για τθ μεταφορά του εργαηόμενου ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο.
Σε περίπτωςθ ςοβαροφ ατυχιματοσ είναι απαραίτθτο να δοκοφν ςτον εργαηόμενο όλεσ οι
ςτοιχειϊδεισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτον τόπο του ατυχιματοσ πριν μεταφερκεί ςτο
Νοςοκομείο.
Γ-1.8 ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ
Οι άνκρωποι που κα εντοπίςουν πρϊτοι τθν κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ οφείλουν να
ενθμερϊςουν τον Εργοταξιάρχθ το ταχφτερο δυνατό (ονοματεπϊνυμο ατυχθματία και κζςθ
του ςυμβάντοσ) ι τον αντικαταςτάτθ του ςε περίπτωςθ απουςίασ του πρϊτου.
Στθ ςυνζχεια όλοι οι εργαηόμενοι ςυγκεντρϊνονται ςε προκακοριςμζνα ςθμεία για
περαιτζρω οδθγίεσ.
Θ διοίκθςθ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ εξουςιοδοτεί προσ αποφυγι οποιουδιποτε
εργατικοφ ατυχιματοσ: τον ςυντονιςτι ςε κζματα αςφαλείασ, το Μθχανικό Αςφαλείασ , τον
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Ιατρό Εργαςίασ, τουσ Σαμαρείτεσ (ζνασ τουλάχιςτον ςε κάκε βάρδια) και οργανϊνεται μια
«Ομάδα Ζκτακτθσ Ανάγκθσ» με επικεφαλισ το Μθχανικό Αςφαλείασ και από 10 άτομα, και
κα είναι κατάλλθλα οργανωμζνα, ϊςτε επαρκισ αρικμόσ μελϊν τθσ να είναι διακζςιμοσ για
δράςθ και βοικεια οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν.
Θ υπ’ όψθ ομάδα κα εκπαιδευτεί από ειδικευμζνο προςωπικό. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ κα
είναι ικανό να δϊςει πρϊτεσ βοικειεσ, να λειτουργιςει τουσ εξοπλιςμοφσ των
αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν και τον εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ και να ζχει δυνατότθτα άμεςθσ
προςπζλαςθσ των μετϊπων εργαςίασ.
Ο Μθχανικόσ Αςφαλείασ του ζργου ευκφνεται για τθν επίβλεψθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
ςφμφωνα προσ τισ ιςχφουςεσ περί αςφαλείασ διατάξεισ και τισ προδιαγραφζσ των ΚτΕ.
Σα κακικοντα τθσ Ομάδασ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ είναι:
 Ραροχι Ρρϊτων Βοθκειϊν
 Ραροχι και διανομι Μ.Α.Ρ.
 Ενθμζρωςθ προςωπικοφ
 Οριςμόσ ενόσ τουλάχιςτον Σαμαρείτθ ςε κάκε βάρδια εργαςίασ
 Εξαςφάλιςθ και ςυντιρθςθ των παρακάτω υλικϊν.
1ο. Μία (1) μάλλινθ κουβζρτα
2ο. Μία (1) φιάλθ οξυγόνου
3ο. Υλικά για επίδεςθ τραυμάτων, απολφμανςθ κ.λπ.
4ο. Ενζςεισ αναλγθτικζσ
5ο. Αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ για τθν παρακράτθςθ ςκόνθσ
6ο. Τρεισ (3) λαμπτιρεσ ανκεκτικοί ςε ζκρθξθ
7ο. ςυντιρθςθ ενόσ ςετ φαρμακείου ςτα κφρια μζτωπα εργαςιϊν.
 Συντιρθςθ και επικεϊρθςθ των μζςων πυρόςβεςθσ, τθν καταλλθλότθτα αυτϊν και
τθ διανομι τουσ όταν χρειαςτοφν.
Σα κακικοντα και οι εξουςίεσ του Μθχανικοφ Αςφαλείασ είναι:
1ο. Μαηί με τθν ομάδα αςφαλείασ του Ζργου, να ζχει άμεςθ επικοινωνία με τουσ
αρμοδίουσ φορείσ, όπωσ τροχαία-αςτυνομία, πρϊτεσ βοικειεσ, τοπικι
αυτοδιοίκθςθ, κοινωνικοφσ φορείσ, φορείσ μαηικισ ενθμζρωςθσ.
2ο. Ρρόγνωςθ και λφςθ προβλθμάτων που προκφπτουν ςτο ζργο, όπωσ επικοινωνίασ,
αναςφαλείσ ςυνκικεσ ςτο εργατικό περιβάλλον, τοπικζσ δυςκολίεσ για τθν
αςφάλεια του ζργου και των εργαηομζνων.
3ο. Να ςυςκζπτεται με τον διευκυντι και μθχανικοφσ πλθροφορϊντασ τουσ για το
βακμό των μζτρων αςφαλείασ που εφαρμόηονται.
4ο. Να οργανϊνει ελζγχουσ αςφαλείασςτο τμιμα για το οποίο είναι υπεφκυνοσ, ϊςτε
να επιβεβαιϊνεται θ διατιρθςθ και επιβολι των μζτρων αςφαλείασ.
5ο. Να επιβεβαιϊνει τθν φπαρξθ του καταλλιλου προςωπικοφ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ
για κάκε εργαηόμενο και να επιβλζπει τθν ορκι χριςθ αυτϊν.
6ο. Να ελζγχει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, να επιςκζπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να
αναφζρει τισ όποιεσ αποκλίςεισ επιςθμαίνονται.
7ο. Να ερευνά τα ατυχιματα και να διατθρεί ζνα θμερολόγιο καταγραφισ τουσ για τθν
αποφυγι άλλων παρομοίων.
8ο. Να επιβεβαιϊνει ότι το προςωπικό είναι ενιμερο ςχετικά με τισ πρϊτεσ βοικειεσ
που πρζπει να παρζχονται.
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Αναγγελία Ατυχιματοσ
Αν με τθν αρχικι αντιμετϊπιςθ ενόσ ατυχιματοσ διαπιςτωκεί πωσ ο τραυματίασ πρζπει να
μεταφερκεί πλθςίον Νοςοκομείο ι Κλινικι, θ μεταφορά γίνεται αμζςωσ με αυτοκίνθτο του
εργοταξίου.
Μετά τθν αντιμετϊπιςθ του ατυχιματοσ ειδοποιείται:
Ο τεχνικόσ αςφαλείασ
Ο Ρροϊςτάμενοσ του τμιματοσ που ανικει ο ατυχθματίασ.
Οι τεχνικοί αςφαλείασ του Εργοταξίου προβαίνουν ςε ζρευνα και ανάλυςθ του Ατυχιματοσ
προκειμζνου να διαπιςτωκοφν τα αίτια.
Ο Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ ςτο οποίο ανικει ο ατυχθματίασ, προβαίνει κατά περίπτωςθ ςτισ
εξισ ενζργειεσ:
Εάν πρόκειται για ελαφρφ ατφχθμα που κα ςυνεπάγεται ολιγόωρθ απουςία του
ατυχθματία-μικρότερθ από 8 ϊρεσ-από τθν εργαςία, ςυμβουλεφεται τθν Ζκκεςθ
Τεχνικϊν Αςφαλείασ και προτείνει λφςεισ ι κάνει ςυςτάςεισ (ανάλογα με τθν αιτία)
ζτςι ϊςτε να μθν επαναλθφκεί παρόμοιο ατφχθμα.
Εάν πρόκειται για ςοβαρό ατφχθμα που κα ζχει ςαν αποτζλεςμα μια διακοπι
εργαςίασ-από πλευράσ ατυχθματία-μεγαλφτερθ από 8 ϊρεσ, ο Ρροϊςτάμενοσ του
ατυχθματία:
1ο. Ενθμερϊνει το γραφείο προςωπικοφ μζςα ςε 24 ϊρεσ το αργότερο από τθ ςτιγμι
του ατυχιματοσ αφοφ ερευνιςει τα αίτια και ςυμβουλευκεί τθ ςχετικι ζκκεςθ των
Τ.Α.
2ο. Ρροτείνει λφςεισ ι κάνει ςυςτάςεισ (ανάλογα με τα αίτια) ϊςτε να μθν
επαναλθφκοφν παρόμοια ατυχιματα.
3ο. Συμπλθρϊνει τθ Διλωςθ ατυχιματοσ ςε όςα ςθμεία τον αφοροφν και τθ
μονογράφει.
Το γραφείο προςωπικοφ μετά τθν αναγγελία ατυχιματοσ από τον Ρροϊςτάμενο Τμιματοσ,
ενθμερϊνει ΑΜΕΣΩΣ τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνει τθ διλωςθ ατυχιματοσ
ςτα ςθμεία που τον αφοροφν.
Γ-1.9 ΣΗΡΗΗ ΕΝΣΤΠΨΝ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σφμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρκρο 8, τθροφνται:
Επί τόπου του ζργου τθρείται θμερολόγιο μζτρων αςφαλείασ το οποίο είναι κεωρθμζνο
από τθν τοπικι Επικεϊρθςθ εργαςίασ και «βιβλίο γραπτϊν υποδείξεων Τ.Α & Γ.Ε.» ςτο
οποίο αναγράφονται από το Μθχανικό Αςφαλείασ περιςτατικά παράβαςθσ των κανόνων
αςφαλείασ από τουσ εργαηομζνουσ κακϊσ και υποδείξεισ για το τι πρζπει να γίνει από τον
Εργοταξιάρχθ.
Επίςθσ τθρείται Βιβλίο Ατυχθμάτων όπου ςθμειϊνονται όλα τα ατυχιματα που ςυμβαίνουν
από τα πιο ςοβαρά ζωσ τα λιγότερο ςοβαρά.
Ζντυπα προσ ανακοίνωςθ δια τοιχοκολλιςεωσ:
Στο χϊρο του εργοταξίου αναρτϊνται ζντυπα που κακοδθγοφν και ενθμερϊνουν τουσ
εργαηόμενουσ ςε ηθτιματα αςφαλείασ και υγιεινισ.
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Γ-1.10 ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Ν.1650/86)
Ωσ περιβάλλον νοείται τόςο το Φυςικό Ρεριβάλλον όςο και το Ανκρωπογενζσ.
Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τθν Κοιν/ξία.
Ο ςχεδιαςμόσ των ζργων γίνεται πάντα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνονται:
1ο. Θ μζγιςτθ δυνατότθτα εναρμόνιςθσ του Ζργου ςτο περιβάλλον.
2ο. Θ ελάχιςτθ δυνατι διατάραξθ του Ρεριβάλλοντοσ.
Οι παραπάνω ςτόχοι ικανοποιοφνται:
Τόςο κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου όςο και κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του.
Γ-1.11 ΕΚΚΑΥΕ
Πλεσ οι εργαςίεσ εκςκαφισ κα πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσκαι τισ
απαιτιςεισ των κανονιςμϊν. Ρριν τθν ζναρξθ των εκςκαφϊν ςε κάκε περιοχιόπου
υπάρχουν υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ κοινωφελϊν δικτφων,ςυμπεριλαμβανομζνων
πετρελαίου, αερίου, ατμοφ, νεροφ, αποχζτευςθσ και γραμμισπαροχισ θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, κα διαπιςτϊνεται με ακρίβεια θ κζςθ αυτϊν τωνδικτφων. Εργαςίεσ εκςκαφισ ι
διάτρθςθσ κοντά ςε τζτοιεσ εγκαταςτάςεισ, καγίνονται τθροφμενων των ςχετικϊν
διαδικαςιϊν και ενεργειϊν με τουσ Ο.Κ.Ω.
Δζνδρα που βρίςκονται μζςα ι κοντά ςτθν περιοχι εκςκαφισ κα απομακρφνονταιπριν τθν
ζναρξθ των εργαςιϊν.
Πταν εκτελοφνται εργαςίεσ μζςα ςε εκςκαφζσ, τα πρανι κα κλιμακϊνονται ιδιαφορετικά
κα ςτακεροποιοφνται ϊςτε να αποφεφγεται θ ολίςκθςθ υλικϊν ι θπτϊςθ βράχων.
Θα παρζχονται μζςα προςταςίασ
λόγωεπιφανειακοφ νεροφ.

από

επικίνδυνθ

διάβρωςθ

των

πρανϊν

Στισ τάφρουσ και άλλεσ εκςκαφζσ, το φψοσ οποιουδιποτε αςτακοφσ μετϊπου δεν
καυπερβαίνει το μζγιςτο αςφαλζσ φψοσ για τα μζςα εκςκαφισ που χρθςιμοποιοφνται.
Θ κλιμάκωςθ κα γίνεται από πάνω προσ τα κάτω και οι χϊροι, όπου κατοποκετοφνται τα
υλικά, κα είναι ελεφκεροι από εργαηόμενουσ και εξοπλιςμό.
Θα λαμβάνονται προφυλάξεισ ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι θ ατμόςφαιρα ςτισ εκςκαφζσ
όπου εργάηονται άτομα, είναι ελεφκερθ από επικίνδυνεσ ποςότθτεσςκόνθσ, υδρατμϊν και
αερίων και ότι περιζχει επαρκι ποςότθτα οξυγόνου, ϊςτε νααποφεφγεται ο οποιοςδιποτε
κίνδυνοσ για τουσ εργαηόμενουσ.
Πλοι οι εργαηόμενοι που ειςζρχονται ςε χϊρο όπου εκτελοφνται εκςκαφζσ, καφζρουν
προςτατευτικό εξοπλιςμό, κατάλλθλο για τθν ζκκεςι τουσ ςτο χϊρο αυτό.
Οι χειριςτζσ κα χρθςιμοποιοφν μθχανιματα ι οχιματα τφπου ςτον οποίο
ζχουνεκπαιδευτεί. Οι χειριςτζσ κα φροντίηουν ϊςτε τα μθχανιματα και τα οχιματα που
καχρθςιμοποιθκοφν να ζχουν επικεωρθκεί και να είναι ςωςτά ςυντθρθμζνα. Θα δίνουντθ
δζουςα προςοχι ςε εμπόδια ςτο δρόμο τουσ, όπωσ καλϊδια κ.λ.π. και κααναφζρουν
αμζςωσ ςτον υπεφκυνο οποιοδιποτε ελάττωμα του μθχανιματοσ ι τουοχιματόσ τουσ. Θα
φροντίηουν ϊςτε τα φρζνα και οι κλειδαριζσ αςφαλείασ να είναιαςφαλιςμζνα πριν
εγκαταλείψουν το όχθμα οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ θμζρασ.
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Γ-1.12 ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ (Π.Δ. 1073/81 ΣΜΗΜΑ IV ΚΕΥ. Α’)
Ομθχανικόσ εξοπλιςμοφ ενόσ εργοταξίου περιλαμβάνει μθχανιματα που εξυπθρετοφν
διάφορεσ εργαςίεσ. Πςον αφορά ςτα χωματουργικά ζργα χρθςιμοποιοφνται οι φορτωτζσ,
οι εκςκαφζσ, οι προωκθτιρεσ, οι οδοςτρωτιρεσ, οι ιςοπεδωτζσ και τα ανατρεπόμενα
φορτθγά. Στο χϊρο του εργοταξίου γενικά χρθςιμοποιοφνται: γερανοί, γεννιτριεσ και
λεωφορεία ι επιβατικά.
Πλοσ ο ιδιόκτθτοσ κινθτόσ εξοπλιςμόσ τθσ εταιρίασ, όπωσ φορτθγά, γερανοί,
θλεκτροςυγκολλιςεισ και άλλα παρόμοια όπωσ επίςθσ υλικά και εργαλεία, είναι
καταχωρθμζνα, εφοδιαςμζνα με άδεια, αςφαλιςμζνα και διατθρθμζνα ςε καλι κατάςταςθ.
Αυτοκίνθτα
Υπάρχει το «δελτίο καταλλθλότθτασ» κάκε οχιματοσ το οποίο ελζγχεται και ανακεωρείται
και το «δελτίο ςυντιρθςθσ» το οποίο ενθμερϊνεται από τον ςυντθρθτι του εργοταξίου.
Το όχθμα πρζπει να φζρει Άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνο.
Το όχθμα πρζπει να ζχει περάςει τον περιοδικό ζλεγχο του ΚΤΕΟ.
Το όχθμα πρζπει να φζρει κιβϊτιο Α’ Βοθκειϊν.
Το όχθμα πρζπει να φζρει πυροςβεςτιρα.
Το όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με καμπίνα προςταςίασ, με θχθτικι κόρνα
και φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν.
Ο οδθγόσ του αυτοκινιτου φζρει και τθν ευκφνθ τθσ καλισ κατάςταςθσ του οχιματοσ και
ενθμερϊνει υπεφκυνα άτομα του ςυνεργείου για τυχόν επιςκευζσ.
Ρρζπει να γίνεται τακτικόσ ζλεγχοσ ςτα φρζνα, τθν κόρνα, τα φϊτα, τουσ
υαλοκακαριςτιρεσ και τα λοιπά ςυςτιματα αςφαλείασ.
Ρρζπει να δζνονται με αςφάλεια τα φορτία πριν ξεκινιςει το όχθμα. Επίςθσ πρζπει να
τθροφνται οι παρακάτω κανόνεσ:
Απαγορεφεται να πθδάτε από τα οχιματα ι να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν ζχουν
ςταματιςει τελείωσ.
Απαγορεφεται το κάπνιςμα κατά τον ανεφοδιαςμό ςε καφςιμα. Τθν ϊρα αυτι θ
μθχανι πρζπει να είναι ςβθςτι.
Απαγορεφεται θ φόρτωςθ των οχθμάτων περιςςότερο από το μζγιςτο
επιτρεπόμενο.
Ρρζπει να γίνει ιδιαίτεροσ ζλεγχοσ για τθν καλι λειτουργία των φρζνων και τθσ
κόρνασ.
Απαγορεφεται θ χριςθ των οχθμάτων για άλλεσ εργαςίεσ εκτόσ από αυτζσ για τισ
οποίεσ ζχουν καταςκευαςτεί.
Φορτωτζσ
Υπάρχει το «δελτίο καταλλθλότθτασ» κάκε μθχανιματοσ το οποίο ελζγχεται και
ανακεωρείται και το «δελτίο ςυντιρθςθσ» το οποίο ενθμερϊνεται από τον ςυντθρθτι του
εργοταξίου.
Οι φορτωτζσ αυτοί για τθ μείωςθ των καυςαερίων ζχουν καταλφτθ και φζρουν φίλτρα
νεροφ.
Ζχει αναρτθμζνουσ προβολείσ που και χρθςιμοποιεί.
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Θ χριςθ των φορτωτϊν αυτϊν είναι μόνο για τθν εργαςία που προβλζπεται (μεταφορά και
φόρτωςθ προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουςιοδοτθμζνα άτομα (χειριςτισ).
Απαγορεφεται θ μεταφορά του προςωπικοφ μζςα ςτον κάδο, παρά μόνο εάν ο φορτωτισ
είναι εφοδιαςμζνοσ με ειδικό καλάκι το οποίο πλθροί τισ προδιαγραφζσ (κουπαςτι, καλι
καταςκευι, ςωςτό ςτερζωμα επάνω ςτο φορτωτι).
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ του κάδου για φρενάριςμα παρά μόνο ςε μεγάλθ ανάγκθ.
Επικεωρείται κακθμερινά θ ςτάκμθ του νεροφ και ςυμπλθρϊνεται.
Το όχθμα πρζπει να φζρει Άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνο.
Το όχθμα πρζπει να ζχει περάςει τον περιοδικό ζλεγχο του ΚΤΕΟ.
Το όχθμα πρζπει να φζρει κιβϊτιο Α’ Βοθκειϊν.
Το όχθμα πρζπει να φζρει πυροςβεςτιρα.
Το όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με καμπίνα προςταςίασ, με θχθτικι κόρνα
και φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν.
Γερανοί
Το όχθμα πρζπει να φζρει Άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνο.
Το όχθμα πρζπει να ζχει περάςει τον περιοδικό ζλεγχο του ΚΤΕΟ.
Το όχθμα πρζπει να φζρει κιβϊτιο Α’ Βοθκειϊν.
Το όχθμα πρζπει να φζρει πυροςβεςτιρα.
Το όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με καμπίνα προςταςίασ, με θχθτικι κόρνα
και φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν.
Υπάρχει το «δελτίο καταλλθλότθτασ» κάκε μθχανιματοσ το οποίο ελζγχεται και
ανακεωρείται και το «δελτίο ςυντιρθςθσ» το οποίο ενθμερϊνεται από το ςυντθρθτι του
εργοταξίου.
Θ ςωςτι χριςθ των γερανϊν εξαςφαλίηεται όταν ελζγχονται κατάλλθλα τα ακόλουκα
ςθμεία:
 Διάγραμμα αςφαλοφσ φορτίου
 Ικανότθτα των μθχανικϊν βαροφλκων
 Φφςθ του εδάφουσ
 Καιρικζσ ςυνκικεσ (άπνοια, κλπ)
Ρρζπει να διατθροφνται πάντα ςε επάρκεια όλα τα μθχανικά και θλεκτρικά βαροφλκα των
γερανϊν και ςυντθρεί ςυςτθματικά τα μθχανιματα.
Ρρζπει να ελζγχεται κακθμερινά θ κατάςταςθ των ςυρματόςχοινων και να αντικακιςτϊνται
με τθν πρϊτθ ζνδειξθ φκοράσ.
Πταν το αιωροφμενο μπράτςο είναι ζτοιμο, να υπολογίηεται το νεκρό ςθμείο και να γίνεται
ακριβισ εκτίμθςθ για τθ ςωςτι και αςφαλι ζδραςθ του γερανοφ.
Πλοι οι γάντηοι πρζπει να ςυνοδεφονται από μθχανιςμοφσ αςφάλειασ ζναντι επικίνδυνων
χαλαρϊςεων των αναρτιςεων.
Πρζςεσ ςκυροδζματοσ
Το όχθμα πρζπει να φζρει Άδεια κυκλοφορίασ και να είναι αςφαλιςμζνο.
Το όχθμα πρζπει να φζρει κιβϊτιο Α’ Βοθκειϊν.
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Το όχθμα πρζπει να φζρει πυροςβεςτιρα.
Το όχθμα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με καμπίνα προςταςίασ, με θχθτικι κόρνα
και φωτεινό ςιμα κατά τθν όπιςκεν.
Το όχθμα πρζπει να φζρει τριγωνικό ςιμα προειδοποίθςθσ και φωτεινό φάρο.
Υπάρχει το «δελτίο καταλλθλότθτασ» κάκε μθχανιματοσ το οποίο ελζγχεται και
ανακεωρείται και το «δελτίο ςυντιρθςθσ» το οποίο ενθμερϊνεται από τον ςυντθρθτι του
εργοταξίου.
Ρριν από κάκε χριςθ το όχθμα επικεωρείται προςεκτικά, δοκιμάηοντασ τα κινθτά του μζρθ,
λιπαίνονται και ςυντθροφνται κατά τθ διάρκεια παφςθσ του οχιματοσ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ κεμελίωςθ τθσ πρζςασ κα είναι ςωςτι ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ
να εξαςφαλίηεται θ εργαςία.
Απαγορεφεται δε να βρίςκονται εργαηόμενοι μζςα ςτθ ηϊνθ εργαςίασ ειδικά κάτω από τα
κινθτά μζρθ τθσ μποφμασ. Ππου αυτό δεν είναι δυνατό οι εργαςίεσ ςυντονίηονται από
ζμπειρο οδθγό.
υντιρθςθ Μθχανθμάτων και Εξοπλιςμοφ
Για τον εξοπλιςμό τθσ διαδικαςίασ ςυντιρθςθσ ιςχφουν οι οδθγίεσ και οι προδιαγραφζσ των
καταςκευαςτϊν:
Υπάρχει το «δελτίο καταλλθλότθτασ» κάκε μθχανιματοσ το οποίο ελζγχεται και
ανακεωρείται και το «δελτίο ςυντιρθςθσ» το οποίο ενθμερϊνεται από το ςυντθρθτι του
εργοταξίου.
Απαγορεφεται θ χριςθ εργαλειομθχανϊν (τόρνοσ, φρζηεσ, πριονοκορδζλεσ, πλάνα, κλπ)
από πρόςωπα μθ εξαςκθμζνα και ακατάλλθλα για το χειριςμό τουσ.
Απαγορεφεται θ οξυγονοκόλλθςθ και θλεκτροκόλλθςθ αν αυτόσ που τθν εκτελεί δεν ζχει
προθγουμζνωσ εφοδιαςτεί με όλα τα ατομικά προςτατευτικά μζςα (για τθν προςταςία των
ματιϊν, του προςϊπου, των χεριϊν, των ποδιϊν και του ςϊματοσ), κατά τθσ φωτιάσ, τθσ
ακτινοβολίασ και των πυρακτωμζνων τεμαχίων εκπαιδευμζνα, αρμόδια και
εξουςιοδοτθμζνα.
Απαγορεφεται αυςτθρά θ εκτζλεςθ θλεκτρολογικισ εργαςίασ ςε θλεκτρικά δίκτυα,
εγκαταςτάςεισ, ςυςκευζσ κλπ, αν δεν βεβαιωκεί απόλυτα θ αςφαλισ διακοπι του
θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
Συντιρθςθ μθχανιςμοφ ι εξοπλιςμοφ ςε κίνθςθ απαγορεφεται όπου θ επαφι με τα
κινοφμενα μζρθ μπορεί να τραυματίςει τουσ εργαηόμενουσ.
Ακόλουκεσ προφυλάξεισ επιβάλλονται όπου απαιτείται από τθ διαδικαςία ςυντιρθςθσ να
παραμείνει ςε λειτουργία ο εξοπλιςμόσ:
1ο. Οι εργαηόμενοι που αςχολοφνται με τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κα είναι πλιρωσ
εκπαιδευμζνοι και εξουςιοδοτθμζνοι να εκτελζςουν τθν διαδικαςία αυτι.
2ο. Θα κακοριςτεί μια αςφαλισ διαδικαςία για κάκε περίπτωςθ και θ διαδικαςία κα
είναι διακζςιμθ και αν είναι πρακτικό, κα υπάρχει δίπλα ςτο μθχανιςμό.
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Γ-1.13 ΥΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Ο υπεφκυνοσ εργοδθγόσ κα περιφράςςει τον χϊρο εργαςιϊν μετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ με
ανακλαςτικό κόκκινο πλζγμα και κα τοποκετοφνται οι κατάλλθλεσςθμάνςεισ για τθν
κυκλοφορία ςτθν περιοχι, αν απαιτείται. Θα εξαςφαλίηεται οπεριοριςμόσ των
μθχανθμάτων και του εξοπλιςμοφ και γενικότερα των υλικϊν τουζργου ςε αςφαλείσ
χϊρουσ εντόσ του κόκκινου πλζγματοσ.
Θα γίνεται επικεϊρθςθ των διαβάςεων των πεηϊν και των αυτοκινιτων ωσ προσ
τθναποτελεςματικότθτά τουσ. Θα υπάρχουν αναρτθμζνεσ πινακίδεσ με τα ςτοιχεία
τουζργου ςε κατάλλθλα ςθμεία.
Εάν απαιτθκεί από τισ ςυνκικεσ κα υπάρχει φφλακασ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ.
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ΣΜΗΜΑ Δ’
Δ-1 ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Δ-1.1 ΔΙΟΔΟΙ ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΙ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ
Θ προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο κα κακοριςτεί μετά τθν επιλογι τθσ κζςθσ τουεργοταξίου.
Δ-1.2 ΔΙΟΔΟΙ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΠΕΖΨΝ ΚΑΙ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Θ διζλευςθ και παραμονι ατόμων ςτισ κζςεισ όπου εκτελοφνται εργαςίεσαπαγορεφεται
εκτόσ από το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό για τθν καταςκευι τουζργου.
Δ-1.3 ΦΨΡΟΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΒΑΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
Σε ςχζδιο που κα υποβάλει ο ανάδοχοσ κα φαίνονται οι κζςεισ γραφείων τουαναδόχου,
του ςυγκροτιματοσ παραγωγισ ςκυροδζματοσ και αςφαλτικοφ, θ κζςθ του ςυνεργείου
μθχανθμάτων, τθσ αποκικθσ υλικϊν και των εργαςτθρίων ποιοτικοφελζγχου του αναδόχου
κλπ.
Δ-1.4 ΦΨΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ.
Θα επιλεγοφν από τον ανάδοχο.
Δ-1.5 ΦΨΡΟΙ ΤΛΛΟΓΗ ΑΦΡΗΣΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΨΝ ΤΛΙΚΨΝ.
Τα άχρθςτα αντικείμενα, υπολείμματα υλικϊν, φκαρμζνα υλικά κ.λ.π. καςυλλζγονται, και
κατά διαςτιματα κα μεταφζρονται ςτο χϊρο απόκεςθσαπορριμμάτων του Διμου. Δεν
προβλζπεται παραγωγιεπικίνδυνων υλικϊν.
Δ-1.6 ΦΨΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ, ΕΣΙΑΗ ΚΑΙ ΠΡΨΣΨΝ ΒΟΗΘΕΙΨΝ.
Το πρόχειρο φαγθτό κα γίνεται ςτθ κζςθ των εργαςιϊν. Τα απορρίμματα καιυπολείμματα
τροφϊν κα απορρίπτονται ςτον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων,κα μεταφζρονται ςε
πλαςτικζσ ςακοφλεσ ςε δθμοτικό κάδο ςυλλογισ.Δεν απαιτοφνται αποδυτιρια.Στο
εργοτάξιο ςε εμφανζσ ςθμείο κα υπάρχει φαρμακείο με τα απαραίτθτα είδθπρϊτων
βοθκειϊν.
Δ-1.7 ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ
Θ πικανι ανάγκθ για επικοινωνία κα ικανοποιείται από το κινθτό τθλζφωνο
τουκαταςκευαςτι του ζργου.
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ΣΜΗΜΑ Ε’
Ε-1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΧΗ ΜΕΣΡΨΝ ΠΡΟΣΑΙΑ
Ραρακάτω φαίνονται τα προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία μζτρα προςταςίασ
(γίνεταιαναφορά ςε νομοκετικζσ διατάξεισ), ανάλογα με το είδοσ τθσ εργαςίασ και τθ
φφςθτου κινδφνου, κακϊσ και τα πρόςκετα μζτρα που κα λθφκοφν.Αφοροφν όλεσ τισ
ςχετικζσ με τθ μορφι τθσ εταιρείασ και των ζργων τθσ, νομικζσδιατάξεισ και κανονιςμοφσ,
που αφοροφν κζματα αςφάλειασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ.
Οι ςχετικζσ διατάξεισ και κανονιςμοί είναι:
1. Π.Δ 778/80
Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν.
2. Π.Δ 1073/81
Ρερί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια οικοδομϊν καιπάςθσ
φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ.
3. Ν. 1396/83
Υποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφάλειασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπάιδιωτικά
τεχνικά ζργα.
4. Ν. 1568/85
“ Αςφάλεια και Υγιεινι των Εργαηομζνων”
5. Π.Δ 225/89
Υγιεινι και αςφάλεια ςτα υπόγεια τεχνικά ζργα.
6. Π.Δ 31/90
Επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, χειριςμόσ και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων εκτζλεςθσ
τεχνικϊν ζργων.
7. Π.Δ 85/91
Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω τθσ ζκκεςιστουσ
ςτο κόρυβο κατά τθν εργαςία ςφμφωνα με τθν Οδθγία 86/188/ΕΟΚ.
8. ΤΑ 12479/Φ17/414/91
Απλά δοχεία πίεςθσ.
9. ΤΑΒ./15233/3.7.91
Σχετικά με ςυςκευζσ αερίου.
10. ΤΑ 14632/1416/91
Ζγκριςθ κανονιςμϊν ακτινοπροςταςίασ.
11. YA 1872/92
φκμιςθ κεμάτων ςχετικά με τθν τιρθςθ βιβλίου απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτα
οικοδομικά και τεχνικά ζργα.
12.Π.Δ 77/93
Για τθ προςταςία των εργαηομζνων από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσπαράγοντεσ
και τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ του ΡΔ 307/86 (135/Α) ςεςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία
του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
13.Π.Δ 377/93
Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτισ οδθγίεσ 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚςχετικά με
τισ μθχανζσ.
14.ΤΑ Β 4373/1205/93
Για τθ προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν-μελϊν, ςχετικά με τα μζςα
ΑτομικισΡροςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 89/686 ΕΟΚ.
15.ΚΤΑ 77119/4607/93
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Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ ΚΥΑ 18187.272/88 για τα ατυχιματα μεγάλθσζκταςθσ
(88/610 ΕΟΚ).
16.ΤΑ 15177/Φ17.4/404/93
Αναγνϊριςθ δυνατότθτασ ανάλθψθσ εργαςιϊν ελζγχου δοχείων πίεςθσ και
ςυςκευϊν αερίου.
17.Π.Δ 395/94
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφεργαςίασ
από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθνΟδθγία 89/655/ΕΟΚ.
18.Π.Δ 396/94
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Υγείασ για τθ χριςθ από τουσ
εργαηόμενουσεξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν
Οδθγία89/656/ΕΟΚ.
19.Π.Δ 397/94
Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ για το χειρωνακτικό χειριςμό φορτίωνόπου
υπάρχει ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και οςφυϊκισ χϊρασ ςεςυμμόρφωςθ με τθν
Οδθγία 90/269/ΕΟΚ.
20.Π.Δ 399/94
Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ
ςεκαρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τθν
Οδθγία90/394/ΕΟΚ.
21.ΤΑ 8881/94
Τροποποίθςθ τθσ 4373/1205/11.3.1993 (187Β) κοινισ απόφαςθσ των ΥπουργϊνΕκνικισ
οικονομίασ, Εργαςίασ και Βιομθχανίασ, Ενζργειασ και Τεχνολογίασ για ταμζςα Ατομικισ
Ρροςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με τισ Οδθγίεσ του Συμβουλίου93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
22.ΤΑ 378/94
Επικίνδυνεσ ουςίεσ, ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ αυτϊν ςςυμμόρφωςθ προσ
τθν Οδθγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων67/548/ΕΟΚ όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.
23.Π.Δ 105/95
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθ ςιμανςθ Αςφάλειασ ι/και Υγείασ ςτθν εργαςία
ςεςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 92/58/ΕΟΚ.
24.Π.Δ 186/95
Ρροςταςία των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ που διατρζχουν λόγω ζκκεςθσ
ςεβιολογικοφσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ Κοινοτικζσ
Οδθγίεσ90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.
25.Π.Δ 16/96
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςεςυμμόρφωςθ με
τθν Οδθγία 89/654/ΕΟΚ.
26.Π.Δ 17/96
Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ Αςφάλειασ και τθσ Υγείασ των εργαηομζνων κατά τθνεργαςία ςε
ςυμμόρφωςθ με τισ Οδθγίεσ 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
27.Π.Δ 305/96
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Υγείασ που πρζπει να εφαρμόηονται
ςταπροςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 92/57/ΕΟΚ.
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ΣΜΗΜΑ Σ’
Σ-1 ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΕΙΑ
Σ-1.1 ΟΡΓΑΝΩΘ ΔΙΟΙΚΘΘ
Θ διοίκθςθ του εργοταξίου ορίηει τεχνικό υγείασ και αςφάλειασ όλου του ζργου ςχετικά με
τα μζτρα και τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων προσ
αποφυγι οποιουδιποτε ατυχιματοσ. Είναι δυνατό από το υπόλοιπο προςωπικό του ζργου,
να οριςτοφν και βοθκοί του τεχνικοφ υγείασ και αςφάλειασ.
Καθήκοντα και ευθφνες υπεφθυνου ασφάλειας και υγείας
Ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ κα υγιεινισ του ζργου ευκφνεται για τθν επίβλεψθ τθσ
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα προσ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί αςφάλειασ
και υγείασ των εργαηομζνων.
Ζχει άμεςθ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, όπωσ τροχαία-αςτυνομία,
πρϊτεσ βοικειεσ, τοπικι αυτοδιοίκθςθ, κοινωνικοφσ φορείσ, φορείσ μαηικισ
ενθμζρωςθσ και τουσ βιομθχανικοφσ χϊρουσ που επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ
Ρρόγνωςθ και λφςθ προβλθμάτων που προκφπτουν ςτο ζργο, όπωσ κυκλοφοριακό,
αναςφαλείσ ςυνκικεσ ςτο εργαςιακό περιβάλλον, τοπικζσ δυςκολίεσ για τθν
αςφάλεια του ζργου και των εργαηομζνων.
Συςκζπτεται με τουσ μθχανικοφσ του εργοταξίου πλθροφορϊντασ τουσ για το
βακμό των μζτρων αςφαλείασ που εφαρμόηονται.
Οργανϊνει ελζγχουσ αςφάλειασ ςτο εργοτάξιο, ϊςτε να επιβεβαιϊνεται θ
διατιρθςθ και επιβολι των μζτρων αςφαλείασ
Επιβεβαιϊνει τθν φπαρξθ του κατάλλθλου προςωπικοφ εξοπλιςμοφαςφαλείασ για
κάκε εργαηόμενο.
Ελζγχει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, επιςκζπτεται τισ κζςεισ εργαςίασ
τουεργοταξίου και αναφζρει τισ όποιεσ αποκλίςεισ επιςθμαίνονται
Ερευνά τα ατυχιματα και διατθρεί θμερολόγιο καταγραφισ τουσ για τθνεξαγωγι
ςυμπεραςμάτων προσ αποφυγι άλλων παρόμοιων.
Αναφζρει ςτο διευκυντι του εργοταξίου κάκε παράβαςθ και τισ
προτεινόμενεσδιορκωτικζσ ενζργειεσ.
Επιβεβαιϊνει ότι το προςωπικό του εργοταξίου είναι ενιμερο ςχετικά με τισ
πρϊτεσ βοικειεσ που πρζπει να παρζχονται.
Σ-1.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΚΕΨΕΙ
Πταν πρόκειται να εκτελεςτεί μία εργαςία, ο εργοταξιάρχθσ ςυγκαλεί ςφςκεψθ ςτθν οποία
ςυμμετζχει όλο το κφριο προςωπικό, ϊςτε να ενθμερωκεί ςχετικά με τα προβλιματα περί
αςφάλειασ.
Αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ κα είναι ο ςυντονιςμόσ του κυρίωσ προςωπικοφ από τον
υπεφκυνο αςφάλειασ και υγείασ, κακϊσ και θ ςφνταξθ τθσ ςχετικισ αναφοράσ, θ οποία
πρζπει να υπογράφεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Ο υπεφκυνοσ αςφαλείασ ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ ειδικοφσ, κα εκτελεί ελζγχουσ ϊςτε
να εξαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ για τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ. Αν ο υπεφκυνοσ
αςφάλειασ παρατθριςει οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ κα ςυγκλθκεί με τθν παρουςία
όλων των μελϊν που εμπλζκονται. Αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ κα είναι θ εξζταςθ τθσ μθ
ςυμμόρφωςθσ και θ απόφαςθ για τθ διορκωτικι ενζργεια που πρζπει να πραγματοποιθκεί.
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Ακολοφκωσ, αν ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ βρίςκει ότι ςτθ διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ οι
διορκωτικζσ ενζργειεσ δεν ζχουν πραγματοποιθκεί, πρζπει να το αναφζρει άμεςα ςτον
εργοταξιάρχθ.
Σ-1.3 ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ
Πταν διαπιςτϊνεται κάποια μθ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τθν αςφάλεια, ο
υπεφκυνοσαςφάλειασ (επιβλζπων μθχανικόσ) δίνει τισ απαιτοφμενεσ εντολζσ ςχετικζσ με τισ
διορκωτικζσ ενζργειεσ που πρζπει να εκτελεςκοφν.
Ο παραλιπτθσ των ςχετικϊν εντολϊν πρζπει να υλοποιιςει αμζςωσ τισ υποδεικνυόμενεσ
διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ακολοφκωσ ο υπεφκυνοσ αςφάλειασ(επιβλζπων μθχανικόσ)
επικεωρεί και επιβεβαιϊνει ότι ζχει γίνει θ διορκωτικιενζργεια.
Τυχόν μθ ςυμμόρφωςθ του υπεφκυνου ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν άμεςθ διακοπι
τωνεργαςιϊν και ενθμζρωςθ τθσ επικεϊρθςθσ εργαςίασ. Αν ςυμβοφν ατυχιματα,πρζπει να
αναφερκοφν αμζςωσ ςτον υπεφκυνο αςφάλειασ. Θ κοινοποίθςθ πρζπει ναγίνει τθν ίδια
μζρα που ςυνζβθ το ατφχθμα, ϊςτε να γίνουν οι απαραίτθτεσ ζρευνεσ.
Πλα τα ζγγραφα ςχετικά με τα κζματα αςφάλειασ πρζπει να αρχειοκετοφνται, όλα
ταατυχιματα πρζπει να εξετάηονται και να αναλφονται.
Λουτράκι,Απρίλιοσ 2018

24

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

