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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων», με προϋπολογισμό 50.000,00
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)κατηγορία
Οικοδομικών Εργασιών, με προϋπολογισμό 27.411,40€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) και β)κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, με προϋπολογισμό 10.856,00€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το αριθμημένο Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς με το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) αν αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(email) meletes@agankam.gov.gr, στο οποίο θα αναγράφουν τα εξής στοιχεία τους: ΕΠΩΝΥΜΙΑ
(συμμετέχοντος στη Δημοπρασία), ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, FAX,
EMAIL. Τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης μπορεί να τα αντλήσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση: www.agan.gov.gr, μετά τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132023625-613–617–618-609, FAX επικοινωνίας 2132023626, στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Ιουλίου 2017 (27-07-2017), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 §2α του Ν.
4412/16, στο αριθμημένο έντυπο της Υπηρεσίας.
4. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Η/Μ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016).
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και έχει γραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου
Ο.Ε.. 2017 με Κ.Α. 10.6261.0012.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού.
Άγιοι Ανάργυροι, 13-07-2017
Η Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχοχόχυ για την κατασκευηο τόχυ εοργόχυ:

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων
Εκτιμώμενης αξίας 40.322,58 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),
πόχυ θα διεξαχθειο συομφωνα με α) τις διαταοξεις τόχυ ν. 4412/2016 (Α Α’ 14κ) και β) τόχυς όχορόχυς της
παρόχυοσας και
καλεί
τόχυς ενδιαφερόχομενόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος να υπόχβαολόχυν πρόχσφόχραο για την αναοδειξη αναδόχοχόχυ
κατασκευηος τόχυ ως αονω εοργόχυ.

1

Πίνακας Περιεχομένων
Άρθρόχ 1
Άρθρόχ 2
Άρθρόχ 3
Άρθρόχ 4
Άρθρόχ 5
Άρθρόχ 6 (Α
Άρθρόχ κ
Άρθρόχ 8
Άρθρόχ 9
Άρθρόχ 10

Άρθρόχ 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Κυοριόχς τόχυ εοργόχυ Α Αναθεοτόχυσα Αρχηο Α Στόχιχειοα Επικόχινωνιοας
Παραλαβηο εγγραοφων συομβασης και τευχωον
Υπόχβόχληο Φακεολόχυ Πρόχσφόχραος
Διαδικασιοα υπόχβόχληος και αξιόχλόχογησης των πρόχσφόχρωον Α
ΚατακυορωσηΑ Συοναψη συομβασης - Ενσταοσεις
Έγγραφα της συομβασης καταο τόχ σταοδιόχ της εκτεολεσης - Συμφωνητικόχο Α Σειραο ισχυοόχς
Γλωοσσα διαδικασιοας
Εφαρμόχστεοα νόχμόχθεσιοα
Χρηματόχδόχοτηση τόχυ Έργόχυ, Φόχορόχι, Δασμόχιο, κ.λ.π. Α Πληρωμηο Αναδόχοχόχυ
Συμπληορωση Α απόχσαφηονιση πληρόχφόχριωον και δικαιόχλόχγητικωον
Απόχοφαση αναοληψης υπόχχρεοωσης - Έγκριση δεοσμευσης πιοστωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τιοτλόχς, πρόχυοπόχλόχγισμόχος, τόχοπόχς, περιγραφηο και όχυσιωοδη χαρακτηριστικαο
τόχυ εοργόχυ

Άρθρόχ 12

Πρόχθεσμιοα εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ

Άρθρόχ 13

Διαδικασιοα συοναψης συομβασης Α Όρόχι υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον

Άρθρόχ 14

Κριτηοριόχ Αναοθεσης

Άρθρόχ 15

Εγγυοηση συμμετόχχηος

Άρθρόχ 16 (Α

Χόχρηογηση πρόχκαταβόχληος Α Ρηοτρα Πρόχοσθετης Καταβόχληος Πριμ)

Άρθρόχ 1κ

Εγγυηοσεις καληος εκτεολεσης και λειτόχυργιοας τόχυ εοργόχυ

Άρθρόχ 1κΑ

Έκδόχση εγγυητικωον

Άρθρόχ 18

Ημερόχμηνιοα ληοξης της πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον

Άρθρόχ 19

Χρόχονόχς ισχυοόχς πρόχσφόχρωον

Άρθρόχ 20

Δημόχσιόχοτητα Α Δαπαονες δημόχσιοευσης

Άρθρόχ 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιόχυομενόχι συμμετόχχηος στη διαδικασιοα συοναψης συομβασης

Άρθρόχ 22

Κριτηορια πόχιόχτικηος επιλόχγηος

Άρθρόχ 23

Απόχδεικτικαο μεοσα πόχιόχτικηος επιλόχγηος

Άρθρόχ 24

Περιεχόχομενόχ Φακεολόχυ Πρόχσφόχραος

Άρθρόχ 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Υπεργόχλαβιοα

Άρθρόχ 26 (Α

Διαοφόχρες ρυθμιοσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 4
1.1
Αναθεοτόχυσα αρχηο: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Οδόχος
: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 (Α1
Ταχ.Κωδ.
: 1356 (Α1
Τηλ.
: 21320236 (Α13-6 (Α1κ-6 (Α18-6 (Α25-6 (Α09
Telefax
: 213-20236 (Α26 (Α
E-mail
: meletes@agankam.gov.gr
Πληρόχφόχριοες:
: ............................................
1.2
Εργόχδόχοτης ηο Κυοριόχς τόχυ Έργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3
Φόχρεοας κατασκευηος τόχυ εοργόχυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4
Πρόχιοσταομενη Αρχηο : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5
Διευθυονόχυσα ηο Επιβλεοπόχυσα Υπηρεσιοα :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
Η δημόχπρασιοα θα διενεργηθειο στην Τεχνικηο Υπηρεσιοα τόχυ Δηομόχυ, Λ.Δημόχκρατιοας 6 (Α1, Αγιόχι Αναοργυρόχι, στις
2κ/0κ/201κ, ωορα 10.00π.μ. Τόχοπόχς Α Ημερόχμηνιοα - Ωορα ) και απόχο την Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο5
1.6

Αρμόχοδιόχ Τεχνικόχο Συμβόχυολιόχ :…………………………
Εφόχοσόχν όχι ανωτεορω υπηρεσιοες μεταστεγασθόχυον καταο τη διαορκεια της διαδικασιοας αναοθεσης ηο
εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ, υπόχχρεόχυονται να δηλωοσόχυν αομεσα τα νεοα τόχυς στόχιχειοα στόχυς
πρόχσφεορόχντες ηο στόχν αναοδόχχόχ.
Εφόχοσόχν όχι ανωτεορω υπηρεσιοες ηο/και τα απόχφαινόχομενα όχοργανα τόχυ Φόχρεοα Κατασκευηος
καταργηθόχυον, συγχωνευτόχυον ηο με όχπόχιόχνδηοπόχτε τρόχοπόχ μεταβληθόχυον καταο τη διαορκεια της
διαδικασιοας αναοθεσης η ο εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ, υπόχχρεόχυονται να δηλωοσόχυν αομεσα και
εγγραοφως στόχυς πρόχσφεορόχντες η ο στόχν αναοδόχχόχ τα στόχιχειοα των υπηρεσιωον ηο
απόχφαινόχομενων όχργαονων, τα όχπόχιοα καταο τόχν νόχομόχ απόχτελόχυον καθόχλικόχο διαοδόχχόχ των εν λόχογω
όχργαονων πόχυ υπεισεορχόχνται στα δικαιωοματα και υπόχχρεωοσεις τόχυς.

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
2.1. Τα εογγραφα της συομβασης καταο την εοννόχια της περιπτ. 14 της παρ. 1 τόχυ αορθρόχυ 2 τόχυ ν. 4412/2016 (Α
για τόχν παρόχοντα διαγωνισμόχο ειοναι τα ακόχολόχυθα :
α) η με αρ. Πρωτ.1κ15κ/13-0κ-201κ περιοληψη διακηορυξης όχοπως δημόχσιευοθηκε στόχ ΦΕΚ ΚΑΔ ................)6 (Α
β) η παρόχυοσα διακηορυξη,
γ) τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης Τ.Ε.Υ.Δ) τόχυ αορθρόχυ κ9 παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016 (Α ΦΕΚ
Β/36 (Α98/16 (Α-11-2016 (Α) ,
δ) τόχ εοντυπόχ όχικόχνόχμικηος πρόχσφόχραος,
ε) όχ πρόχυοπόχλόχγισμόχος δημόχπραοτησης,
στ) τόχ τιμόχλόχογιόχ δημόχπραοτησης,
ζ) η ειδικηο συγγραφηο υπόχχρεωοσεων,
η) η τεχνικηο συγγραφηο υπόχχρεοωσεων
θ) τόχ τευοχόχς συμπληρωματικωον τεχνικωον πρόχδιαγραφωον,
ι) τόχ υπόχοδειγμα ….κ
ια) τόχ τευοχόχς τεχνικηος περιγραφηος,
ιβ) η τεχνικηο μελεοτη,
ιγ) τυχόχον συμπληρωματικεος πληρόχφόχριοες και διευκρινιοσεις πόχυ θα παρασχεθόχυον απόχο την αναθεοτόχυσα
αρχηο επιο όχολων των ανωτεορω
ιδ) ............................8
2.2 Για την παραλαβηο των τευχωον, όχι ενδιαφερόχομενόχι καταβαολ λόχυν τη δαπαονη αναπαραγωγηος τόχυς,
πόχυ ανεορχεται σε ……………..ΕΥΡΩ,
εκτόχος αν όχ ενδιαφερόχομενόχς αναλαοβει με δαπαονη και
επιμεολεια ο τόχυ την αναπαραγωγηο. Οι ενδιαφερόχομενόχι μπόχρόχυον ακόχομα, να λαοβόχυν γνωοση των
εγγραοφων της συομβασης στα γραφειοα της αναθεοτόχυσας αρχηος καταο τις εργαοσιμες ημεορες και ωορες .
Μπόχρόχυον επιοσης να λαοβόχυν αντιογραφα αυτωον με δαπαονες και φρόχντιοδα τόχυς. Οι ενδιαφερόχομενόχι
μπόχρόχυον να παραλαοβόχυν τα παραπαον ω στόχιχειοα και ταχυδρόχμικαο, εφόχοσόχν τα ζητηοσόχυν εογκαιρα και
εμβαοσόχυν, κατόχοπιν συνεννόχοησης με την αναθεοτόχυσα αρχηο, πεοραν της αναφερόχμεονης στόχ πρωοτ όχ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
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εδαοφιόχ δαπαονης και τη δαπαονη της ταχυδρόχμικηος απόχστόχληος τόχυς. Η αναθεοτόχυσα αρχηο απόχστεολ λει
τα ζητηθεοντα στόχιχειοα μεοσω των Ελληνικωον Ταχυδρόχμειοων η ο ιδιωτικωον εταιρειωον μεταφόχραος
αλληλόχγραφιοας και χωριος να φεορ ει ευθυονη για την εογκαιρη αοφιξη τόχυς στόχν ενδιαφερόχομενόχ
Οι ενδιαφερόχομενόχι μπόχρειο να αντληοσόχυν τα τευοχη δημόχπραοτησης απόχο την ιστόχσελιοδα τόχυ Δηομόχυ στη
διευοθυνση: www.agan.gov.gr. Τόχ αριθμημεον όχ Εντυπόχ Οικόχνόχμικηος Πρόχσφόχραος μπόχρει ο να τόχυς
απόχσταλει ο με τόχ ηλεκτρόχνικόχ ο ταχυδρόχμειοόχ email) αν απόχστειολόχυν σχετικόχ ο αιοτημα στην/στις
ηλεκτρόχνικηο/εος διευοθυνση/νσεις email) meletes@agankam.gov.gr, στόχ όχπόχιοόχ θα αναγραοφόχυν τα
εξηος στόχιχειοα τόχυς: ΕΠΩΝΥΜΙΑ συμμετεοχόχντόχς στη Δημόχπρασιοα), ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, FAX, EMAIL 9 10.
2.3 Εφόχοσόχν εοχόχυν ζητηθειο εγκαιορως, ηοτόχι εοως την 21/07/1711όχι αναθεοτόχυσες αρχεος παρεοχόχυν σε όχολόχυς
τόχυς πρόχσφεορόχντες πόχυ συμμετεοχόχυν στη διαδικασιοα συοναψης συομβασης συμπληρωματικεος πληρόχφόχριοες
σχετικαο με τις πρόχδιαγραφεος και όχπόχιαδηοπόχτε σχετικαο δικαιόχλόχγητικαο, τόχ αργόχοτερόχ στις 25/0κ/1κ12
Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φαοκελόχι των πρόχσφόχρωον υπόχβαολ λόχνται μεοσα στην πρόχθεσμιοα τόχυ αορ θρόχυ 18 ειοτε α) με
καταοθεσηο τόχυς στην Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο ειοτε β) με συστημεονη επιστόχληο πρόχς την αναθεοτ όχυσα
αρχηο ειοτε γ) με καταοθεσηο τόχυς στόχ πρωτόχοκ όχλλόχ της αναθεοτόχυσας αρχηος Ταχυδρόχμικηο διευοθυνση:
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 (Α1, 1356 (Α1 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ). Σε περιοπ τωση ταχυδρόχμικηος απόχστόχληος ηο
καταοθεσης στόχ πρωτόχοκ όχλλόχ, όχι φαοκελόχι πρόχσφόχραος γιον όχνται δεκτόχιο εφόχοσόχν εοχόχυν πρωτόχκόχλληθειο
στόχ πρωτόχοκ όχλλόχ της αναθεοτ όχυσας αρχηος πόχυ διεξαογει τόχν διαγωνισμόχο, τόχ αργόχοτερόχ μεοχρι την
ημερόχμηνιοα και ωορα τόχυ διαγωνισμόχυο, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 18 της παρόχυοσας. Η αναθεοτόχυσα
αρχηο δεν φεορ ει ευθυονη για τυχόχον ελλειοψεις τόχυ περιεχόχμεον όχυ των πρόχσφόχρωον πόχυ απόχστεολ λόχνται
ταχυδρόχμικα ο όχυοτε για καθυστερηοσεις στην αοφιξη ο τόχυς. Δεν θα παραληφθόχυον φαοκελόχι η ο αολ λα
εογγραφα απόχ ο όχπόχιόχδηοπόχτε ταχυδρόχμικόχ ο καταοστημα, ακόχομα κι αν η αναθεοτόχυσα αρχη ο ειδόχπόχιηθειο
εγκαιορ ως.
3.2. Οι πρόχσφόχρεος υπόχβαολ λόχνται μεοσα σε σφραγισμεονόχ φαοκελόχ κυριοως φαοκελόχς), στόχν όχπόχιοόχ πρεοπει να
αναγραοφόχνται ευκρινωος τα ακόχολόχυθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …...............................
για το έργο : «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων »
με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 27/07/1713
Ο κυριοως φαοκελόχς της πρόχσφόχραος συνόχδευοεται απόχο αιοτηση υπόχβόχληος πρόχσφόχραος στόχ διαγωνισμόχο, η
όχπόχιοα αναγραοφει τόχ διαγωνισμόχ ο τόχν όχπόχιοόχ αφόχραο, τα στόχιχειοα ταυτόχοτητας τόχυ πρόχσφεορόχντόχς
μεμόχνωμεονόχυ η ο εονωσης), δηλαδη ο επωνυμιοα η ο όχνόχματεπωονυμόχ φυσικόχυ ο πρόχσωοπόχυ), απαραιοτητα
στόχιχειοα επικόχινωνιοας ταχυδρόχμικηο διευοθυνση, αριθμόχο τηλεφωονόχυ, fax, e-mail ).
3.3. Με την πρόχσφόχραο υπόχβαολ λόχνται τα ακόχολόχυθα:
α) ξεχωριστόχος σφραγισμεονόχς φαοκελόχς, με την εονδειξη αΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος καταο τα όχριζόχομενα
στόχ αορθρόχ 24.2 και
β) ξεχωριστόχος σφραγισμένος φαοκελόχς κλεισμεονόχς με τρόχοπόχ πόχυ δε μπόχρει ο να ανόχιχθει ο χωριος να
καταστειο τόχυοτόχ αντιληπτόχ ο επί ποινή αποκλεισμού), με την εονδειξη αΟικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο , όχ όχπόχιοόχς
περιεοχει τα όχικόχνόχμικαο στόχιχειοα της πρόχσφόχραος, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 24.3 της παρόχυοσας .
Οι δυοόχ ως αονω ξεχωριστόχιο σφραγισμεονόχι φαοκελόχι φεορόχυν επιοσης τις ενδειοξεις τόχυ κυριοως φακεολόχυ της
παρ. 2.
3.4. Πρόχσφόχρεος πόχυ περιεορχόχνται στην αναθεοτόχυσα αρχηο με όχπόχιόχδηοπόχτε τρόχοπόχ πριν απόχο την ημερόχμηνιοα
υπόχβόχληος τόχυ αορθρόχυ 18 της παρόχυοσας, δεν απόχσφραγιοζόχνται, αλλα ο παραδιοδόχνται στην Επιτρόχπηο
Διαγωνισμόχυο καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 4.1 της παρόχυοσας.
3.5. Για τυχόχον πρόχσφόχρεος πόχυ υπόχβαολ λόχνται εκπρόχοθεσμα, 14 η Επιτρόχπη ο Διαγωνισμόχυ ο σημειωονει στόχ
πρακτικόχο της την εκπρόχοθεσμη υπόχβόχληο ημερόχμηνιοα και ακριβηο ωορα πόχυ περιηολθε η πρόχσφόχραο στην
κατόχχηο της ηο πόχυ παρεληοφθη η συστημεονη επιστόχληο απόχο την αναθεοτόχυσα αρχηο ηο πόχυ κατατεοθηκε στόχ
πρωτόχοκόχλλόχ της αναθεοτόχυσας αρχηος) και τις απόχρριοπτει ως μη κανόχνικεος. .
3.6 (Α. Οι πρόχσφόχρεος υπόχγραοφόχνται και μόχνόχγραοφόχνται ανα ο φυολλόχ απόχ ο τόχν όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα ηο, σε
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περιοπτωση νόχμικωον πρόχσωοπων, απόχο τόχ νόχομιμόχ εκπρόχοσωπόχ αυτωον.
3.κ. Η εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων υπόχβαολλει κόχινηο πρόχσφόχραο, η όχπόχιοα υπόχγραοφεται υπόχχρεωτικαο, ειοτε
απόχ ο όχολόχυς τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος πόχυ απόχτελόχυον την εονωση, ειοτε απόχ ο εκπρόχοσωπόχ ο τόχυς νόχμιομως
εξόχυσιόχδόχτημεονόχ. Στην πρόχσφόχρα ο απαραιτηοτως πρεοπει να πρόχσδιόχριοζεται η εοκταση και τόχ ειοδόχς της
συμμετόχχηος τόχυ συμπεριλαμβανόχμεονης της κατανόχμηος αμόχιβηος μεταξυο τόχυς) καοθε μεολόχυς της εονωσης,
καθωος και όχ εκπρόχοσωπόχς/συντόχνιστηος αυτηος.
Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη
σύμβασης- Ενστάσεις
4.1
Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού
α) Η εοναρξη υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον πόχυ κατατιοθενται κατα ο την καταληκτικη ο ημερόχμηνιοα στην
Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο, σε δημόχοσια συνεδριοαση, κηρυοσσεται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ αυτηος, μισηο ωορα πριν απόχο
την ωορα ληοξης της πρόχθεσμιοας τόχυ αορθρόχυ 18 της παρόχυοσας. Η παραλαβηο μπόχρειο να συνεχισθειο και μεταο
την ωορα ληοξης, αν η υπόχβόχληο, πόχυ εοχει εμπρόχοθεσμα αρχιοσει, συνεχιοζεται χωριος διακόχπηο λόχογω τόχυ πληοθόχυς
των πρόχσελθόχοντων ενδιαφερόχμεονων όχικόχνόχμικωον φόχρεοων. Η ληοξη της παραλαβηος κηρυοσσεται επιοσης απόχο
τόχν Πρόχοεδρόχ της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο, με πρόχειδόχπόχιοηση όχλιογων λεπτωον της ωορας και μετα ο την
κηορυξη της ληοξης δεν γιονεται δεκτηο αολ λη πρόχσφόχραο.
Ο Πρόχοεδρόχς της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυ ο επικόχινωνει ο εν συνεχειοα αμεοσως με τόχ πρωτόχοκόχλλόχ της
αναθεοτόχυσας αρχηος για να διαπιστωοσει αν εοχόχυν υπόχβληθειο πρόχσφόχρεος καταο την παρ. 1 τόχυ αορθρόχυ 3
της παρόχυοσας σημειωονεται όχοτι, τόχοσόχ στόχ πρωτόχοκόχλλόχ, όχοσόχ και στόχν κυριοως φαοκελόχ αναγραοφεται η ωορα
και ημεορα υπόχβόχληος και η σχετικηο καταχωορηση στόχ φαοκελόχ μόχνόχγραοφεται απόχο τόχν υπευοθυνόχ υπαολληλόχ)
και σε καταφατικηο περιοπτωση μεταβαιονει μεολόχς της, κατ’ εντόχληο τόχυ Πρόχεοδρόχυ της και παραλαμβαονει τις
πρόχσφόχρεος για να τηρηθειο η υπόχολόχιπη διαδικασιοα τόχυ διαγωνισμόχυο.
β) Οι πρόχσφόχρεος πόχυ παραλαμβαονόχνται καταχωριοζόχνται καταο σειραο καταοθεσηος τόχυς σε σχετικόχο πρακτικόχο
της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο, στόχ όχπόχιοόχ ειδικόχοτερα αναφεορόχνται η σειραο πρόχσεολευσης, η επωνυμιοα τόχυ
όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα, η ταοξη και κατηγόχριοα τόχυ 15, όχ εξόχυσιόχδόχτημεονόχς εκπρόχοσωπόχς, καθωος και τα
δικαιόχλόχγητικαο συμμετόχχηος τόχυ αορθρόχυ 24.216 (Α Όλόχι όχι φαοκελόχι αριθμόχυονται με τόχν αυοξόχντα αριθμόχο
καταοθεσηος τόχυς, όχοπως καταχωριοσθηκαν στόχ πρακτικόχο και μόχνόχγραοφόχνται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ και τα μεολη
της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο.
γ) Αμεοσως μεταο την καταο τα ανωτεορω όχλόχκληορωση της παραλαβηος των πρόχσφόχρωον και καταγραφηος των
δικαιόχλόχγητικωον συμμετόχχηος τόχυ αορθρόχυ 24.2, ακόχλόχυθειο η απόχσφραογιση των όχικόχνόχμικωον πρόχσφόχρωον,
η μόχνόχγραφηο τόχυς απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ και τα μεολη της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο και η ανακόχιονωση των επιο
μεορόχυς στόχιχειοων τόχυς, τα όχπόχιοα επιοσης καταχωριοζόχνται στόχ ιοδιόχ ως αονω πρακτικόχο.
δ) Στη συνεοχεια1κ, 18 η Επιτρόχπη ο Διαγωνισμόχυ ο πρόχβαιονει σε εολεγχόχ της όχλόχογραφης και αριθμητικηος
αναγραφηος των επιμεορόχυς πόχσόχστωον εοκπτωσης και της όχμαληος μεταξυο τόχυς σχεοσης.
Για την εφαρμόχγηο τόχυ ελέγχου ομαλότητας, χρησιμόχπόχιειοται απόχο την Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο η μεοση
εοκπτωση πρόχσφόχραος Εμ), συομφωνα με τα όχριζόχομενα στα αορθρα 95 και 98 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
Όλες όχι όχικόχνόχμικεος πρόχσφόχρεος καταχωριοζόχνται, μεταο τις τυχόχον αναγκαιοες διόχρθωοσεις, σε πιονακα καταο τη
σειρα ο μειόχδόχσιοας αρχιοζόχντας απόχ ο τη μικρόχοτερη πρόχσφόχραο), όχ όχπόχιοόχς υπόχγραοφεται απόχ ο τα μεολη της
Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο και απόχτελειο μεορόχς τόχυ πρακτικόχυο της.
ε) Στη συνεοχεια, η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο ελεογχει τα δικαιόχλόχγητικαο συμμετόχχηος τόχυ αορθρόχυ 24.2 της
παρόχυοσας την ιοδια ημεορα κατα ο τη σειρα ο της μειόχδόχσιοας, αρχιοζόχντας απόχ ο τόχν πρωοτόχ μειόχδόχοτη. Αν η
όχλόχκληορωση τόχυ ελεογχόχυ αυτόχυ ο δεν ειοναι δυνατη ο την ιοδια μεορα, λόχογω τόχυ μεγαολόχυ αριθμόχυ ο των
πρόχσφόχρωον και τόχυ ελεογχόχυ των εγγυητικωον επιστόχλωον, ελεογχόχνται τόχυλαοχιστόχν όχι δεοκα 10) πρωοτες
κατα ο σειρα ο μειόχδόχσιοας πρόχσφόχρεος. Στην περιοπτωση αυτη ο η διαδικασιοα συνεχιοζεται τις επόχομενες
εργαοσιμες ημεορες, εκτόχος αν υφιοσταται σπόχυδαιοόχς λόχογόχς για την αναβόχλη ο της σε ημεορα και ωορα πόχυ
κόχινόχπόχιειοται εγγραοφως στόχυς πρόχσφεορόχντες, ανακόχινωονεται με τόχιχόχκόχολληση στόχν πιονακα
ανακόχινωοσεων της υπηρεσιοας και αναρταοται στην ιστόχσελιοδα της αναθεοτόχυσας αρχηος, εφόχοσόχν διαθεοτει. Ο
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εολεγχόχς των δικαιόχλόχγητικωον συμμετόχχηος συνιοσταται στόχν εολεγχόχ της όχρθηος συμπληορωσης και υπόχβόχληος
τόχυς.
στ) Η Επιτρόχπη ο Διαγωνισμόχυο, πριν την όχλόχκληορωση της συονταξης και εοκδόχσης τόχυ πρακτικόχυ ο της,
επικόχινωνειο με τόχυς εκδόχοτες πόχυ αναγραοφόχνται στις υπόχβληθειοσες εγγυητικεος επιστόχλεος, πρόχκειμεονόχυ να
διαπιστωοσει την εγκυρόχοτητα ο τόχυς. Αν διαπιστωθει ο πλαστόχοτητα εγγυητικηος επιστόχληος, όχ υπόχψηοφιόχς
απόχκλειοεται απόχο τόχν διαγωνισμόχο, υπόχβαολ λεται μηνυτηορια αναφόχραο στόχν αρμόχοδιόχ εισαγγελεοα και κινειοται
διαδικασιοα πειθαρχικηος διοωξης, συομφωνα με τις διαταοξεις των αορθρων 82 και επόχομενα τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008.
ζ) Η περιγραφόχομενη διαδικασιοα καταχωρειοται στόχ πρακτικόχο της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο ηο σε παραορτημαο
τόχυ πόχυ υπόχγραοφεται απόχο τόχν Πρόχοεδρόχ και τα μεολη της.
Η Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο όχλόχκληρωονει τη συονταξη και εοκδόχση τόχυ σχετικόχυο πρακτικόχυο με τόχ απόχτεολεσμα
της διαδικασιοας, με τόχ όχπόχιοόχ εισηγειοται την αναοθεση της συομβασης στόχν μειόχδόχοτη ηο τη ματαιοωση), και τόχ
υπόχβαολλει στην αναθεοτόχυσα αρχηο η όχπόχιοα τόχ εγκριονει 19.
Η αναθεοτόχυσα αρχηο κόχινόχπόχιειο την απόχοφαση σε όχολόχυς τόχυς πρόχσφεορόχντες με καοθε πρόχοσφόχρόχ μεοσόχ επιο
απόχδειοξει. Κατα ο της απόχοφασης αυτηος χωρει ο εονσταση κατα ο τα όχριζόχομενα στην παραογραφόχ 4.3 της
παρόχυοσης.
η) Επισημαιονεται όχοτι σε περιοπτωση πόχυ όχι πρόχσφόχρεος εοχόχυν την ιοδια ακριβωος τιμη ο ισόχοτιμες), η
αναθεοτόχυσα αρχηο επιλεογει τόχν πρόχσωρινόχο) αναοδόχχόχ με κληορωση μεταξυο των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων πόχυ
υπεοβαλαν ισόχοτιμες πρόχσφόχρεος. Η κληορωση γιονεται ενωοπιόχν της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυο και παρόχυσιοα
των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων πόχυ υπεοβαλαν τις ισόχοτιμες πρόχσφόχρεος.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης
α) Μεταο την αξιόχλόχογηση των πρόχσφόχρωον, η αναθεοτόχυσα αρχηο ειδόχπόχιειο εγγραοφως τόχν πρόχσφεορόχντα,
στόχν όχπόχιοόχ πρόχοκειται να γιονει η κατακυορωση απρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ ), να υπόχβαολει εντόχος πρόχθεσμιοας,
ειοκόχσι 20) ημερόχλόχγιακωον ημερωον,20 τα δικαιόχλόχγητικα ο πόχυ καθόχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 23.2-23.10 της
παρόχυοσας. Η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο να παρατειονει την ως αονω πρόχθεσμιοα, εφόχοσόχν αιτιόχλόχγειοται αυτόχο
επαρκωος και κατ’ ανωοτατόχ όχοριόχ για δεκαπεοντε 15) επιπλεοόχν ημεορες. Τα δικαιόχλόχγητικαο πρόχσκόχμιοζόχνται
στόχ πρωτόχοκόχλλόχ της αναθεοτόχυσας αρχηος σε σφραγισμεονόχ φαοκελόχ, όχ όχπόχιοόχς παραδιοδεται στην Επιτρόχπηο
Διαγωνισμόχυο.
Αν δεν πρόχσκόχμισθόχυον τα παραπαονω δικαιόχλόχγητικαο ηο υπαορχόχυν ελλειοψεις σε αυταο πόχυ υπόχβληοθηκαν,
παρεοχεται πρόχθεσμιοα στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ να τα πρόχσκόχμιοσει ηο να τα συμπληρωοσει εντόχος πεοντε
ημερωον απόχο την κόχινόχπόχιοηση σχετικηος εογγραφης ειδόχπόχιοησης σε αυτόχο ν. Η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο να
παρατειονει την ως αονω πρόχθεσμιοα, εφόχοσόχν αιτιόχλόχγειοται αυτόχ ο επαρκωος και κατ’ ανωοτατόχ όχοριόχ για
δεκαπεοντε 15) επιπλεοόχν ημεορες.
i)
Αν καταο τόχν εολεγχόχ των παραπαονω δικαιόχλόχγητικωον διαπιστωθειο όχοτι τα στόχιχειοα πόχυ δηλωοθηκαν
με τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης Τ.Ε.Υ.Δ), ειοναι ψευδηο ηο ανακριβηο, ηο
ii)
αν δεν υπόχβληθόχυον στόχ πρόχκαθόχρισμεονόχ χρόχνικόχ ο διαοστημα τα απαιτόχυομενα πρωτόχοτυπα ηο
αντιογραφα, των παραπαονω δικαιόχλόχγητικωον, ηο
iii)
αν απόχο τα δικαιόχλόχγητικαο πόχυ πρόχσκόχμιοσθηκαν νόχμιομως και εμπρόχθεοσμως, δεν απόχδεικνυοόχνται όχι
όχορόχι και όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος συομφωνα με τα αορθρα 21, 22 και 23 της παρόχυοσας, 21
όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς κηρυοσσεται εοκπτωτόχς, καταπιοπτει υπεορ της αναθεοτόχυσας αρχηος η εγγυοηση
συμμετόχχηος τόχυ και η κατακυορωση γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε την αμεοσως επόχομενη πλεοόχν
συμφεορόχυσα απόχο όχικόχνόχμικηο αοπόχψη πρόχσφόχραο τηρόχυμεονης της ανωτεορω διαδικασιοας.
Σε περιοπτωση εογκαιρης και πρόχσηοκόχυσας ενημεορωσης της αναθεοτόχυσας αρχηος για μεταβόχλεος στις
πρόχυοπόχθεοσεις τις όχπόχιοες όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς ειοχε δηλωοσει με τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης
Δηολωσης Τ.Ε.Υ.Δ), όχοτι πληρόχιο, όχι όχπόχιοες επηολθαν ηο για τις όχπόχιοες εολαβε γνωοση όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς
μετα ο την δηολωση και μεοχρι την ημεορα της εογγραφης ειδόχπόχιοησης για την πρόχσκόχομιση των
δικαιόχλόχγητικωον κατακυορωσης όχψιγενειος μεταβόχλεος), δεν καταπιοπτει υπεορ της αναθεοτόχυσας αρχηος η
εγγυοηση συμμετόχχηος τόχυ, πόχυ ειοχε πρόχσκόχμισθειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 15 της παρόχυοσας.
Αν κανεονας απόχ ο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν υπεοβαλε αληθη ο η ο ακριβη ο δηολωση, η ο αν κανεονας απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες δεν πρόχσκόχμιοζει εονα ηο περισσόχοτερα απόχο τα απαιτόχυομενα δικαιόχλόχγητικαο, ηο αν κανεονας απόχο
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τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν απόχδειοξει όχοτι πληρόχιο τα κριτηορια πόχιόχτικηος επιλόχγηος τόχυ αορθρόχυ 22, η διαδικασιοα
αναοθεσης ματαιωονεται.
Η διαδικασιοα ελεογχόχυ των παραπαονω δικαιόχλόχγητικωον όχλόχκληρωονεται με τη συονταξη πρακτικόχυο απόχο την
Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο και τη διαβιοβαση τόχυ φακεολόχυ στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ απόχφαινόχομενόχ
όχοργανόχ αναθεοτόχυσας αρχηος) για τη ληοψη απόχοφασης, ειοτε για την κατακυορωση της συομβασης, ειοτε για την
κηορυξη τόχυ πρόχσωρινόχυο αναδόχοχόχυ ως εκπτωοτόχυ, ειοτε για τη ματαιοωση της διαδικασιοας.
β) Η Αναθεοτόχυσα Αρχη ο ειοτε κατακυρωονει, ειοτε ματαιωονει τη συομβαση, συομφωνα με τις διαταοξεις των
αορθρων 105 και 106 (Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
Η αναθεοτόχυσα αρχη ο κόχινόχπόχιει ο αμεοσως την απόχοφαση κατακυορωσης, μαζι ο με αντιογραφόχ όχολων των
πρακτικωον της διαδικασιοας ελεογχόχυ και αξιόχλόχογησης των πρόχσφόχρωον, σε καοθε πρόχσφεορόχντα εκτόχος απόχο
τόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ με καοθε πρόχοσφόχρόχ τρόχοπόχ, όχοπως με τηλεόχμόχιόχτυπιοα, ηλεκτρόχνικόχο ταχυδρόχμειοόχ,
επι ο απόχδειοξει. Όσόχι υπεοβαλαν παραδεκτεος πρόχσφόχρεος λαμβαονόχυν γνωοση των δικαιόχλόχγητικωον τόχυ
πρόχσωρινόχυ ο αναδόχοχόχυ στα γραφειοα της Τεχνικηος Υπηρεσιοας τόχυ Δηομόχυ Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 (Α1,
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) τόχοπόχς) εντόχος ΠΕΝΤΕ 5) εργαοσιμων ημερωον απόχ ο την ημεορα πόχυ κόχινόχπόχιηοθηκε σε
αυτόχυος επιο απόχδειοξει η απόχοφαση κατακυορωσης. 22
Μεταο την όχλόχκληορωση τόχυ πρόχσυμβατικόχυο ελεογχόχυ απόχο τόχ Ελεγκτικόχο Συνεοδριόχ, συομφωνα με τα αορθρα 35
και 36 (Α τόχυ ν. 4129/2013 23εφόχοσόχν απαιτειοται, όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς υπόχβαολει επικαιρόχπόχιημεονα τα
δικαιόχλόχγητικαο τόχυ αορθρόχυ 23.3-23.10 της παρόχυοσας μεταο απόχο σχετικη ο πρόχοσκληση της αναθεοτόχυσας
αρχηος. Τα στόχιχειοα ελεογχόχνται απόχο την Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο και, εφόχοσόχν διαπιστωθειο όχοτι, δεν εοχόχυν
εκλειοψει όχι πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος τόχυ αορθρόχυ 21, τα κριτηορια πόχιόχτικηος επιλόχγηος τόχυ αορθρόχυ 22 και
όχοτι δεν συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυο, κόχινόχπόχιειοται η απόχοφαση κατακυορωσης στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ
και καλειοται να πρόχσεολθει σε όχρισμεονόχ τόχοπόχ και χρόχονόχ για την υπόχγραφηο τόχυ συμφωνητικόχυο, εντόχος ειοκόχσι
20) ημερωον απόχ ο την κόχινόχπόχιοηση σχετικηος εογγραφης ειδικηος πρόχοσκλησης, πρόχσκόχμιοζόχντας, και την
απαιτόχυομενη εγγυητικηο επιστόχληο καληος εκτεολεσης.
Εαον όχ αναοδόχχόχς δεν πρόχσεολθει να υπόχγραοψει τόχ συμφωνητικόχο, μεοσα στην πρόχθεσμιοα πόχυ όχριοζεται στην
ειδικη ο πρόχοσκληση, κηρυοσσεται εοκπτωτόχς, καταπιοπτει υπεορ της αναθεοτόχυσας αρχηος η εγγυοηση
συμμετόχχηος τόχυ και η κατακυορωση γιονεται στόχν πρόχσφεορόχντα πόχυ υπεοβαλε την αμεοσως επόχομενη πλεοόχν
συμφεορόχυσα απόχο όχικόχνόχμικηο αοπόχψη πρόχσφόχραο. Αν κανεονας απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες δεν πρόχσεολθει για
την υπόχγραφηο τόχυ συμφωνητικόχυο, η διαδικασιοα αναοθεσης ματαιωονεται, συομφωνα με την περιοπτωση β
της παραγραοφόχυ 1 τόχυ αορθρόχυ 106 (Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
4.3 Ενστάσεις
Σε περιοπ τωση εονστασης καταο πραοξης της αναθεοτόχυσας αρχηος, η πρόχθεσμιοα αοσκησηος της ειοναι πεοντε
5) ημερόχλόχγιακεος ημεορες απόχ ο την κόχινόχπόχιοηση της πρόχσβαλλόχομενης πραοξης στόχν ενδιαφερόχομενόχ
όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα. Για την αοσκηση εον στασης καταο της διακηορυξης, η εονσταση υπόχβαολ λεται μεοχρι
πεοντε 5) ημερόχλόχγιακεος ημεορες πριν απόχο την καταληκτικηο ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον τόχυ
αορ θρόχυ 18 της παρόχυοσας.
Η εον σταση υπόχβαολ λεται ενωοπιόχν της αναθεοτόχυσας αρχηος, η όχπόχιοα απόχφασιοζει, υοστερα απόχο γνωομη
της Επιτρόχπηος Διαγωνισμόχυ ο για τις ενσταοσεις τόχυ πρωοτόχυ εδαφιοόχυ και υοστερα απόχ ο γνωομη τόχυ
Τεχνικόχυ ο Συμβόχυλιοόχυ για τις ενσταοσεις τόχυ δευοτερόχυ εδαφιοόχυ, εντόχος πρόχθεσμιοας δεοκ α 10)
ημερόχλόχγιακωον ημερωον, μετα ο την αοπρακτη παορόχδόχ της όχπόχιοας τεκμαιορ εται η απόχορ ριψη της
εον στασης. Για τόχ παραδεκτόχο της αοσκησης εον στασης, απαιτειοται, με την καταοθεση της εονστασης, η
καταβόχλη ο παραβόχολ όχυ υπεορ τόχυ Δημόχσιοόχυ, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 12κ τόχυ ν. 4412/2016 (Α. Τόχ
παραοβόχλόχ αυτόχ ο απόχτελει ο δημόχοσιόχ εοσόχδόχ. Τόχ παραοβόχλόχ επιστρεοφεται με πραοξη της αναθεοτ όχυσας
αρχηος, αν η εον σταση γιονει δεκτηο απόχο τόχ απόχφασιοζόχν διόχικητικόχο όχορ γανόχ.
Διαφόχρεος πόχυ αναφυοόχνται απόχο πραοξεις ηο παραλειοψεις, όχι όχπόχιοες εκδιοδόχνται ηο συντελόχυονται μεταο την
01-03-2018, διεοπόχνται απόχο τις διαταοξ εις τόχυ Βιβλιοόχυ Iυ τόχυ ν. 4412/2016 (Α αορ θρα 345 εοως 3κ4).
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά
ισχύος
Σχετικαο με την υπόχγραφηο της συομβασης, ισχυοόχυν τα πρόχβλεπόχομενα στην παρ. 5 αορθρόχυ 105 και 135
τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
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Τα εογγραφα της συομβασης με βαοση τα όχπόχιοα θα εκτελεσθει ο τόχ εοργόχ ειον αι τα αναφερόχομενα
παρακαοτω. Σε περιοπ τωση ασυμφωνιοας των περιεχόχμεον ων σε αυταο όχορων, η σειραο ισχυοόχς καθόχριοζεται
ως κατωτεορ ω.
1.
Τόχ συμφωνητικόχο.
2.
Η παρόχυοσα Διακηορυξη.
3.
Η Οικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο.
4.
Τόχ Τιμόχλόχογιόχ Δημόχπραοτ ησης
5.
Η Ειδικηο Συγγραφηο Υπόχχρεωοσεων Ε.Σ.Υ.).
6.
Η Τεχνικηο Συγγραφηο Υπόχχρεωοσεων Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεος Πρόχδιαγραφεος και τα
Παραρτηοματα τόχυς,
7.
Η Τεχνικηο Περιγραφηο Τ.Π.).
8.
Ο Πρόχυοπόχλόχγισμόχος Δημόχπραοτησης.
9.
Οι εγκεκριμεονες μελεοτες τόχυ εοργόχυ.
10.
Τόχ εγκεκριμεον όχ Χρόχνόχδιαογραμμα κατασκευηος τόχυ εοργόχυ.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6 (Α.1.
Τα εογγραφα της συομβασης συνταοσσόχνται υπόχχρεωτικαο στην ελληνικηο γλωοσσα και πρόχαιρετικαο
και σε αολλες γλωοσσες, συνόχλικαο ηο μερικαο. Σε περιοπτωση ασυμφωνιοας μεταξυο των τμημαοτων των
εγγραοφων της συομβασης πόχυ εοχόχυν συνταχθειο σε περισσσόχοτερες γλωοσσες, επικρατειο η ελληνικηο
εοκδόχση. Τυχόχον ενσταοσεις υπόχβαολ λόχνται στην ελληνικηο γλωοσσα.
6 (Α.2.

Οι πρόχσφόχρεος και τα περιλαμβανόχομενα σε αυτεος στόχιχειοα, καθωος και τα απόχδεικτικαο εογγραφα
συνταοσσόχνται στην ελληνικη ο γλωοσσα η ο συνόχδευοόχνται απόχ ο επιοσημη μεταοφραση ο τόχυς στην
ελληνικηο γλωοσσα. Στα αλλόχδαπαο δημόχοσια εογγραφα και δικαιόχλόχγητικαο εφαρμόχοζεται η Συνθηοκη
της Χαογης της 5.10.196 (Α1, πόχυ κυρωοθηκε με τόχ ν. 149κ/1984 Α' 188).
Ειδικόχοτερα, όχολα τα δημόχοσια εογγραφα πόχυ αφόχρόχυον αλλόχδαπόχυος όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος και πόχυ θα
κατατεθόχυον απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες στην παρόχυοσα διαδικασιοα, θα ειοναι νόχομιμα επικυρωμεονα, και
η μεταοφραση των εν λόχογω εγγραοφων μπόχρειο να γιονει ειοτε απόχο τη μεταφραστικηο υπηρεσιοα τόχυ
ΥΠ.ΕΞ., ειοτε απόχο τόχ αρμόχοδιόχ πρόχξενειοόχ, ειοτε απόχο δικηγόχορόχ καταο την εοννόχια των αορθρων 454 τόχυ
Κ.Πόχλ.Δ. και 36 (Α τόχυ ν. 4194/2013 Κωοδικας περιο Δικηγόχορων), ειοτε απόχο όχρκωτόχο μεταφραστηο της
χωορας πρόχεολευσης, αν υφιοσταται στη χωορα αυτηο τεοτόχια υπηρεσιοα.

6.3.

Επιτρεοπεται αντιοστόχιχα η καταοθεση όχιόχυδηοπόχτε δημόχοσιόχυ εγγραοφόχυ και δικαιόχλόχγητικόχυ ο πόχυ
αφόχραο αλλόχδαπηο Επιχειορηση με τη μόχρφηο επικυρωμεονης φωτόχτυπιοας πρόχερχόχομενης ειοτε απόχο τόχ
νόχομιμόχ επικυρωμεονόχ εογγραφόχ απόχο τόχ αρμόχοδιόχ Πρόχξενειοόχ της χωορας τόχυ πρόχσφεορόχντόχς, ειοτε απόχο
τόχ πρωτόχοτυπόχ εογγραφόχ με την σφραγιοδα ‘’Apostile” ileφ συομφωνα με την Συνθηοκη της Χαογης της
5.10.196 (Α1. Η επικυορωση αυτηο πρεοπει να εοχει γιονει απόχο δικηγόχορόχ καταο την εοννόχια των αορθρων 454
τόχυ Κ.Π.Δ. και 36 (Α τόχυ ν. 4194/2013 Κωοδικας περιο Δικηγόχορων).

6.4.

Ενημερωτικα ο και τεχνικα ο φυλλαοδια και αολλα εοντυπα-εταιρικα ο η ο μη Α με ειδικόχ ο τεχνικόχο
περιεχόχομενόχ μπόχρόχυον να υπόχβαολλόχνται σε αολλη γλωοσσα, χωριος να συνόχδευοόχνται απόχο μεταοφραση
στην ελληνικηο

6.5.

Η πρόχφόχρικηο επικόχινωνιοα με την αναθεοτόχυσα αρχηο, καθωος και μεταξυο αυτηος και τόχυ αναδόχοχόχυ, θα
γιονόχνται υπόχχρεωτικαο στην ελληνικηο γλωοσσα. Ο αναοδόχχόχς ειοναι υπόχχρεωμεονόχς να διευκόχλυονει την
επικόχινωνιοα των αλλόχδαπωον υπαλληολων τόχυ με την αναθεοτόχυσα αρχηο, με τόχν όχρισμόχο και την
παρόχυσιοα διερμηνεοων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.
Για τη δημόχπραοτηση τόχυ εοργόχυ, την εκτεολεση της συομβασης και την κατασκευηο τόχυ, εφαρμόχοζόχνται
όχι διαταοξεις των παρακαοτω νόχμόχθετημαοτων:
- τόχυ ν. 4412/2016 (Α αΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ) Α’ 14κ),
- των παραγραοφων 4 και 5 τόχυ αορθρόχυ 20, των αορθρων 80-110, της παραγραοφόχυ 1α τόχυ αορθρόχυ
1κ6 (Α ν. 36 (Α6 (Α9/2008 Α’ 116 (Α) αΚύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων ΚΔΕ),
- τόχυ ν. 4314/2014 (Α’ 26 (Α5) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και τόχυ ν. 36 (Α14/200κ
Α’ 26 (Ακ) αΔιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 24
- τόχυ ν. 42κ8/2014 Α΄15κ) και ειδικόχοτερα τόχ αορθρόχ 59 αΆρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα ,
- τόχυ ν. 42κ0/2014 Α' 143) αΑρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όχοπως ισχυοει
- τόχυ ν. 4250/2014 αΔιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις Α’ κ4 ) και ειδικόχοτερα τόχ αορθρόχ 1 αυτόχυο,- τόχυ ν. 4129/2013 Α’ 52) αΚύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο ,
- τόχυ ν. 4129/2013 Α’ 52) αΚυορωση τόχυ Κωοδικα Νόχομων για τόχ Ελεγκτικόχο Συνεοδριόχ , εφόχοσόχν
απαιτειοται)
- τόχυ αορθρόχυ 26 (Α τόχυ ν.4024/2011 Α 226 (Α) αΣυγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση ,25
- τόχυ ν. 4013/2011 Α’ 204) αΣύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων… ,
- τόχυ ν. 386 (Α1/2010 Α’ 112) αΕνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις ,
- τόχυ ν. 3548/200κ Α’ 6 (Α8) αΚαταχωοριση δημόχσιευοσεων των φόχρεοων τόχυ Δημόχσιοόχυ στόχ νόχμαρχιακόχο
και τόχπικόχο Τυοπόχ και αολλες διαταοξεις ,
- τόχυ ν. 346 (Α9/2006 (Α Α’ 131) “Εθνικόχο Τυπόχγραφειοόχ, Εφημεριος της Κυβερνηοσεως και λόχιπεος διαταοξειςφ,
- τόχυ ν. 26 (Α90/1999 Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξειςφ όχοπως
ισχυοει ,
- τόχυ π.δ 28/2015 Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχείαφ,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κόχινηος Υπόχυργικηος Απόχοφασης Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).26
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεωνφ Α' 30), όχοπως
τρόχπόχπόχιηοθηκε με τόχ ν. 3414/2005 Α' 2κ9), για τη διασταυορωση των στόχιχειοων τόχυ αναδόχοχόχυ με
τα στόχιχειοα τόχυ Ε.Σ.Ρ., τόχ π.δ. 82/1996 (Α Α 6 (Α6 (Α) αΟνομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα , η κόχινη ο απόχοφαση των Υπόχυργωον
Αναοπτυξης και Επικρατειοας υπ’ αριθμ. 209κκ/200κ Β’ 16 (Ακ3 ) σχετικαο με τα ‘’Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 2κ καθωος και
η απόχοφαση τόχυ Υφυπόχυργόχυο Οικόχνόχμιοας και Οικόχνόχμικωον υπ’ αριθμ.110843κ/256 (Α5/ΔΟΣ/2005
Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςφ.
Οι διαταοξεις τόχυ ν. 2859/2000 Α’ 248) αΚυορωση Κωοδικα Φόχορόχυ Πρόχστιθεομενης Αξιοας .
Οι σε εκτεολεση των ανωτεορω διαταοξεων εκδόχθειοσες κανόχνιστικεος πραοξεις 28, καθωος και λόχιπεος
διαταοξεις πόχυ αναφεορόχνται ρητα ο η ο απόχρρεοόχυν απόχ ο τα όχριζόχομενα στα συμβατικα ο τευοχη της
παρόχυοσας καθωος και τόχ συονόχλόχ των διαταοξεων τόχυ ασφαλιστικόχυο, εργατικόχυο, περιβαλλόχντικόχυο
και φόχρόχλόχγικόχυ ο δικαιοόχυ και γενικόχοτερα καοθε διαοταξη Νόχομόχς, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικηο
εγκυοκλιόχς πόχυ διεοπει την αναοθεση και εκτεολεση τόχυ εοργόχυ της παρόχυοσας συομβασης, εοστω και αν
δεν αναφεορόχνται ρηταο. Πρόχσθηοκες και εν γεονει πρόχσαρμόχγεος αορθρων της διακηορυξης πεοραν των
όχοσων ηοδη πρόχβλεοπόχνται ρητωος στόχ κειομενόχ της πρόχοτυπης διακηορυξης) μπόχρόχυον να πρόχστιοθενται
και να περιλαμβαονόχνται, μόχονόχ εφόχοσόχν ειοναι απόχολυτα συμβατεος με την ισχυοόχυσα καοθε φόχραο νόχμόχθεσιοα.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.
Τόχ εοργόχ χρηματόχδόχτειοται απόχ ο τόχν τακτικόχ ο Π/Υ τόχυ Δηομόχυ στόχν όχπόχιοόχ εοχει εγγραφει ο με Κ.Α.
10.6261.0012 29
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Τόχ εοργόχ υπόχοκειται στις κρατηοσεις30 πόχυ πρόχβλεοπόχνται για τα εοργα αυταο, περιλαμβανόχμεονης
της κραοτησης υοψόχυς 0,06 (Α% υπεορ των λειτόχυργικωον αναγκωον της Ενιαιοας Ανεξαορτητης Αρχηος
Δημόχσιοων Συμβαοσεων, συομφωνα με τόχ αορ θρόχ 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
Τα γενικαο εοξ όχδα, όχοφελόχς κ.λ.π. τόχυ Αναδόχοχόχυ και όχι επιβαρυον σεις απόχο φόχορόχυς, δασμόχυος κ.λ.π.
καθόχριοζόχνται στόχ αντιοστόχιχόχ αορθρόχ της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυονει τόχν Κυοριόχ τόχυ Έργόχυ.
8.3.
Οι πληρωμεος θα γιον όχνται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 152 τόχυ ν. 4412/2016 (Α και τόχ
αντιοστόχιχόχ αορ θρόχ της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμηο τόχυ εργόχλαβικόχυο τιμηοματόχς θα γιονεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο να καλεοσει τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος να συμπληρωοσόχυν ηο να διευκρινιοσόχυν
τα πιστόχπόχιητικαο πόχυ εοχόχυν παραληφθειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 102 και 103 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Απόχοφαση με αρ.πρωτ. 216 (Α/201κ ΑΔΑ κ3Δ9Ω6 (Α2-ΚΒΑ) για την αναοληψη υπόχχρεοωσης/εογκριση δεοσμευσης
πιοστωσης για τόχ όχικόχνόχμικόχο εοτόχς 201κ και με αρ. Α.Α.Υ. 6 (Α55) καταχωορηση στόχ βιβλιοόχ εγκριοσεων και
εντόχλωον πληρωμηος της Δ.Ο.Υ. συμπληρωονεται και όχ αριθμόχος της απόχοφασης εογκρισης της πόχλυετόχυος
αναοληψης σε περιοπτωση πόχυ η δαπαονη εκτειονεται σε περισσόχοτερα τόχυ ενόχος όχικόχνόχμικαο εοτη, συομφωνα με
τόχ αορθρόχ 4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 (Α ).31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιοτλόχς τόχυ εοργόχυ ειοναι:
«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο πρόχυοπόχλόχγισμόχος δημόχπραοτησης τόχυ εοργόχυ ανεορχεται σε 50.000,00 Ευρωο και αναλυοεται σε:
Δαπαονη Εργασιωον 28.200,00€
Γενικαο εοξόχδα και Όφελόχς εργόχλαοβόχυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.0κ6 (Α,00€
Απρόχοβλεπτα32 πόχσόχστόχυο 15% επιο της δαπαονης εργασιωον και τόχυ κόχνδυλιοόχυ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.991,40€,
πόχυ αναλωονόχνται συομφωνα με τόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ 156 (Α παρ. 3. α) τόχυ ν. 4412/2016 (Α.

.Απολογιστικά 2.000,00€33
Στόχ ανωτεορω πόχσόχο πρόχβλεοπεται αναθεωορηση στις τιμεος πόχσόχυο 55,18€ συομφωνα με τόχ αορθρόχ 153
τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
Ρηοτρα πρόχοσθετης καταβόχληος πριμ), συομφωνα με τόχ αορθρόχ 149 τόχυ ν. 4412/2016 (Α ....... εφόχοσόχν
πρόχβλεοπεται).
11.2.

11.3.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Δηομόχς Αγιοων Αναργυορων - Καματερόχυο
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου των Αγίων
Αναργύρων - Καματερού για το έτος 2017. Με αυτή θα γίνουν επεμβάσεις σε τοιχοποιίες όπως
καθαιρέσεις, κατασκευή νέων, επιχρίσματα, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών. Θα γίνει
επισκευή θυρών, θα κατασκευασθούν προθήκες εξ’ αλουμινίου, τοποθέτηση νέων ντουλαπιών,
υαλοπινάκων όπου χρειάζεται, θα γίνουν υγρομονώσεις, στεγανοποιήσεις αρμών διαστολής και
θα αντικατασταθούν στα WC τα κατεστραμμένα είδη υγιεινής και όπου χρειασθεί θα
τοποθετηθούν είδη για ΑΜΕΑ. Τέλος θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα και θα
επισκευασθούν ή θα αντικατασταθούν υπάρχοντα, θα γίνουν αποκαταστάσεις σε
βραχυκυκλώματα και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες απαραίτητες για την τοποθέτηση
των νέων υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση των κτιρίων.

Επισημαίνεται όχοτι, τόχ φυσικόχο και όχικόχνόχμικόχο αντικειομενόχ των δημόχπρατόχυομενων εοργων δεν πρεοπει να
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μεταβαολλεται όχυσιωδωος καταο τη διαορκεια εκτεολεσης της συομβασης, καταο τα όχριζόχομενα στην παρ. 4 τόχυ
αορθρόχυ 132 ν. 4412/2016 (Α. Δυνατόχοτητα μεταβόχληος υφιοσταται, μόχονόχ υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις των αορθρων
132 και 156 (Α ν. 4412/2016 (Α.
Επιτρεοπεται η χρηοση των αεπιο εολασσόχν δαπανωον με τόχυς ακόχολόχυθόχυς όχορόχυς και περιόχρισμόχυος :


Δεν τρόχπόχπόχιειοται τόχ αβασικόχ ο σχεοδιόχ της πρόχκηορυξης, όχυοτε όχι πρόχδιαγραφεος τόχυ εοργόχυ, όχοπως
περιγραοφόχνται στα συμβατικαο τευοχη, όχυοτε καταργειοται όχμαοδα εργασιωον της αρχικηος συομβασης.



Δεν θιογεται η πληρόχοτητα, πόχιόχοτητα και λειτόχυργικόχοτητα τόχυ εοργόχυ.



Δεν χρησιμόχπόχιειοται για την πληρωμηο νεοων εργασιωον πόχυ δεν υπηορχαν στην αρχικηο συομβαση.



Δεν υπερβαιονει η δαπαονη αυτηο, καταο τόχν τελικόχο εγκεκριμεονόχ Ανακεφαλαιωτικόχο Πιονακα Εργασιωον τόχυ
εοργόχυ, πόχσόχστόχο ειοκόχσι τόχις εκατόχο 20%) της συμβατικηος δαπαονης όχμαοδας εργασιωον τόχυ εοργόχυ όχυοτε,
αθρόχιστικαο, πόχσόχστόχο δεοκα τόχις εκατόχο 10%) της δαπαονης της αρχικηος αξιοας συομβασης χωριος Φ.Π.Α.,
αναθεωορηση τιμωον και απρόχοβλεπτες δαπαονες. Στην αθρόχιστικηο αυτηο ανακεφαλαιοωση λαμβαονόχνται
υπόχοψη
μόχονόχ
όχι
μεταφόχρεος
δαπαονης
απόχ ο μιοα
όχμαοδα
εργασιωον
σε
αολλη.
Τα πόχσαο πόχυ εξόχικόχνόχμόχυονται, εφόχοσόχν υπερβαιονόχυν τα ανωτεορω όχορια 20% ηο και 10%), μειωονόχυν
ισόχοπόχσα τη δαπαονη της αξιοας συομβασης χωριος Φ.Π.Α., αναθεωρηοσεις και απρόχοβλεπτες δαπαονες. Για τη
χρηοση των αεπιο εολασσόχν δαπανωον απαιτειοται σε καοθε περιοπτωση η συομφωνη γνωομη τόχυ Τεχνικόχυο
Συμβόχυλιοόχυ, υοστερα απόχο εισηογηση τόχυ φόχρεοα υλόχπόχιοησης.

Ο πρόχυοπόχλόχγισμόχος των εοργων στα όχπόχιοα εφαρμόχοζεται η παραογραφόχς αυτη ο αναλυοεται σε Ομαοδες
εργασιωον, όχι όχπόχιοες συντιοθενται απόχο εργασιοες πόχυ υπαογόχνται σε ενιαιοα υπόχσυονόχλα τόχυ τεχνικόχυο
αντικειμεονόχυ των εοργων, εοχόχυν παρόχομόχιόχ τρόχοπόχ κατασκευηος και επιδεοχόχνται τόχ ιοδιόχ πόχσόχστόχο
εοκπτωσης στις τιμεος μόχναοδας τόχυς. Με απόχοφαση τόχυ Υπόχυργόχυο Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον, η όχπόχιοα
μεταο την εοκδόχσηο της θα εοχει εφαρμόχγηο σε όχολα τα ως αονω εοργα, πρόχσδιόχριοζόχνται όχι όχμαοδες εργασιωον
αναο κατηγόχριοα εοργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόχλικηο πρόχθεσμιοα εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ, όχριοζεται σε δώδεκα(12) ημερολογιακούς μήνες απόχο
την ημεορ α υπόχγραφηος της συομβασης34.
Οι απόχκλειστικεος και ενδεικτικεος τμηματικεος πρόχθεσμιοες τόχυ εοργόχυ αναφεορ όχνται στην Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλόχγηο τόχυ Αναδόχοχόχυ, θα γιονει συομφωνα με την αανόχικτηο διαδικασιοα τόχυ αορθρόχυ 2κ τόχυ ν.
4412/2016 (Α και υπόχο τις πρόχυοπόχθεοσεις τόχυ νόχομόχυ αυτόχυο.
13.2 Η όχικόχνόχμικηο πρόχσφόχραο των διαγωνιζόχμεον ων, θα συνταχθειο και υπόχβληθειο συομφωνα με τα
όχριζόχομενα στόχ αορ θρόχ 95 παρ. 2. α) τόχυ ν. 4412/2016 (Α .
13.3 Καοθε πρόχσφεορων μπόχρειο να υπόχβαολει μόχον όχ μιοα πρόχσφόχραο. 35
13.4 Δεν επιτρεοπεται η υπόχβόχληο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον. 36 (Α
13.5 Δε γιον όχνται δεκτεος πρόχσφόχρεος για μεορ όχς τόχυ αντικειμεον όχυ της συομβασης.
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηορ ιόχ για την αναοθεση της συομβασης ειον αι η πλεοόχν συμφεορ όχυσα απόχ ο όχικόχνόχμικη ο αοπόχψη
πρόχσφόχραο μόχον όχ βαοσει τιμηος χαμηλόχοτερη τιμηο).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1 Για την εογκυρη συμμετόχχη ο στόχν διαγωνισμόχ ο κατα ο τόχυς όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ κ2 παρ. 1α τόχυ
ν.4412/2016 (Α ΔΕΝ απαιτειοται εγγυοηση συμμετόχχηος σε συνόχπτικόχο διαγωνισμόχο . 3κ
15.2

Οι εγγυητικεος επιστόχλεος συμμετόχχηος περιλαμβαον όχυν κατ’ ελαοχιστόχν τα ακόχολόχυθα στόχιχειοα :
α) την ημερόχμηνιοα εοκδόχσης,
β) τόχν εκδόχοτη,
γ) τόχν κυορ ιόχ τόχυ εοργόχυ ηο τόχ φόχρεοα κατασκευηος τόχυ εοργόχυ.................................. πρόχς τόχν όχπόχιοόχ
απευθυον όχνται,
δ) τόχν αριθμόχο της εγγυοησης,
ε) τόχ πόχσόχο πόχυ καλυοπ τει η εγγυοηση,
στ) την πληορη επωνυμιοα, τόχν Α.Φ.Μ. και τη διευοθυνση τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα υπεορ τόχυ
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όχπόχιοόχυ εκδιοδ εται η εγγυοη ση στην περιοπ τωση εον ωσης αναγραοφόχνται όχολα τα παραπαον ω για
καοθε μεολόχς της εον ωσης),
ζ) τόχυς όχορόχυς όχοτ ι: αα) η εγγυοηση παρεοχεται ανεοκκλητα και ανεπιφυολακτα, όχ δε εκδόχοτης
παραιτειοτ αι τόχυ δικαιωοματόχς της διαιρεοσεως και της διζηοσεως, και ββ) όχοτι σε περιοπ τωση
καταοπ τωσης αυτηος, τόχ πόχσόχ ο της καταοπτωσης υπόχοκειται στόχ εκαοστόχτε ισχυοόχν τεολ όχς
χαρτόχσηομόχυ,
η) τα στόχιχειοα της διακηορυξης αριθμόχος, εοτόχς, τιοτλόχς εοργόχυ) και την ημερόχμηνιοα διενεοργειας
τόχυ διαγωνισμόχυο,
θ) την ημερόχμηνιοα ληοξης ηο τόχν χρόχον όχ ισχυοόχς της εγγυοησης,
ι) την αναοληψη υπόχχρεοωσης απόχ ο τόχν εκδόχοτη της εγγυοησης να καταβαολει τόχ πόχσόχ ο της
εγγυοησης όχλικαο ηο μερικαο εντόχος πεοντε 5) ημερωον μεταο απόχο απληο εογγραφη ειδόχπόχιοηση εκειον όχυ
πρόχς τόχν όχπόχιοόχ απευθυονεται.
Στόχ σημειοόχ αυτόχο γιονεται παραπόχμπηο στα σχετικαο υπόχδειογματα, εφόχοσόχν υπαορχόχυν).
..............................
..............................
..............................

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)38
16.1

ΔΕΝ 39 πρόχβλεοπεται η χόχρηογηση πρόχκαταβόχληος στόχν Αναοδόχχόχ …………………. 40

16.2

ΔΕΝ πρόχβλεοπεται η πληρωμηο πριμ στην παρόχυοσα συομβαση ……………………

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπόχγραφηο της συομβασης απαιτειοται η παρόχχηο εγγυοησης καληος εκτεολεσης, συομφωνα με
τόχ αορθρόχ κ2 παρ. 1 β) τόχυ ν.4412/2016 (Α, τόχ υοψόχς της όχπόχιοας καθόχριοζεται σε πόχσόχστόχο 5% επιο της
αξιοας της συομβασης, χωριος Φ.Π.Α. και κατατιοθεται πριν η ο κατα ο την υπόχγραφη ο της συομβασης.
Η εγγυοηση καληος εκτεολ εσης καταπιοπτει στην περιοπτωση παραοβασης των όχορ ων της συομβασης, όχοπως
αυτηο ειδικόχοτερα όχριοζει.
Σε περιοπτωση τρόχπόχπόχιοησης της συομβασης καταο τόχ αορθρόχ 132 ν. 4412/2016 (Α, η όχπόχιοα συνεπαογεται
αυοξηση της συμβατικηος αξιοας, όχ αναοδόχχόχς ειοναι υπόχχρεωμεον όχς να καταθεοσει πριν την τρόχπόχπόχιοη ση,
συμπληρωματικηο εγγυοηση τόχ υοψόχς της όχπόχιοας ανεορχεται σε πόχσόχστόχο 5% επιο τόχυ πόχσόχυο της αυοξησης
χωριος ΦΠΑ.
Η εγγυοηση καληος εκτεολεσης της συομβασης καλυοπ τει συνόχλικαο και χωριος διακριοσεις την εφαρμόχγηο
όχολων των όχορων της συομβασης και καοθε απαιοτηση της αναθεοτόχυσας αρχηος ηο τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ
εον αντι τόχυ αναδόχοχόχυ.
Η εγγυοηση καληος εκτεολ εσης καταπιοπτει υπεορ τόχυ κυριοόχυ τόχυ εοργόχυ, με αιτιόχλόχγημεονη απόχοφαση τόχυ
Πρόχιοσταμεον όχυ της Διευθυον όχυσας Υπηρεσιοας, ιδιοω ς μετα ο την όχριστικόχπόχιοηση της εοκπτωσης τόχυ
αναδόχοχόχυ. Η εονσταση τόχυ αναδόχοχόχυ καταο της απόχφαοσεως δεν αναστεολ λει την ειοσπραξη τόχυ πόχσόχυο
της εγγυηοσεως.
Οι εγγυητικεος επιστόχλεος καληος εκτεολεσης περιλαμβαον όχυν κατ’ ελαοχιστόχν τα αναφερόχομενα στην
παραογραφόχ 15.2 της παρόχυοσας και επιπρόχοσθετα, τόχν αριθμόχο και τόχν τιοτλόχ της σχετικηος συομβασης .
17.2 Εγγυοηση καληος λειτόχυργιοας 41

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυητικεος επιστόχλεος των αορ θρων 15, 16 (Α και 1κ εκδιοδόχνται απόχο πιστωτικαο ιδρυοματα πόχυ
λειτόχυργόχυον νόχομιμα στα κραοτη- μεολη της Ενωσης η ο τόχυ Ευρωπαιοκ όχυ ο Οικόχνόχμικόχυ ο Χωορόχυ η ο στα
κραοτη-μεορη της ΣΔΣ και εοχόχυν, συομφωνα με τις ισχυοόχυσες διαταοξεις, τόχ δικαιοω μα αυτόχο. Μπόχρόχυον,
επιοσης, να εκδιοδ όχνται απόχ ο τόχ Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η ο να παρεοχόχνται με γραμμαοτιόχ τόχυ Ταμειοόχυ
Παρακαταθηκωον και Δανειοω ν με παρακαταοθεση σε αυτόχ ο τόχυ αντιοστόχιχόχυ χρηματικόχυ ο πόχσόχυο. Αν
συσταθει ο παρακαταθηοκη με γραμμαοτ ιόχ παρακαταοθεσης χρεόχγραοφων στόχ Ταμειοόχ Παρακαταθηκωον
και Δανειοω ν, τα τόχκόχμεριοδια ηο μεριοσματα πόχυ ληογόχυν καταο τη διαορκεια της εγγυοησης επιστρεοφόχνται
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μεταο τη ληοξη τόχυς στόχν υπεορ όχυ η εγγυοη ση όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα.
17.Α.2 Οι εγγυητικεος επιστόχλεος εκδιοδόχνται κατ’ επιλόχγη ο τόχυ αναδόχοχόχυ απόχ ο εον α η ο περισσόχοτ ερόχυς
εκδόχοτες της παραπαον ω παραγραοφόχυ, ανεξαρτηοτως τόχυ υοψόχυς των.
Άρθρο 18:

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Ως ημερόχμηνιοα ληοξης της πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος των πρόχσφόχρωον 42όχριοζεται η 2κ/0κ/201κ, ημεορα Πεομπτη
Ωορα ληοξης της υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον όχριοζεται η 10:00 π.μ.
Αν, για λόχογόχυς ανωτεορας βιοας, δεν διενεργηθειο η απόχσφραογιση καταο την όχρισθειοσα ημεορα ηο αν μεοχρι τη
μεορα αυτη ο δεν εοχει υπόχβληθει ο καμιοα πρόχσφόχραο, η απόχσφραογιση και η καταληκτικη ο ημερόχμηνιοα
αντιοστόχιχα μετατιοθενται σε όχπόχιαδηοπόχτε αολλη ημεορα, με απόχοφαση της αναθεοτόχυσας αρχηος. Η απόχοφαση
αυτηο κόχινόχπόχιειοται εγγραοφως, πεοντε 5) τόχυλαοχιστόχν εργαοσιμες ημεορες πριν τη νεοα ημερόχμηνιοα, σε όχοσόχυς
όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος εολαβαν τα εογγραφα της συομβασης και αναρταοται στόχ ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστόχσελιοδα
της αναθεοτόχυσας αρχηος, εφόχοσόχν διαθεοτει. Αν και στη νεοα αυτη ο ημερόχμηνιοα δεν καταστει ο δυνατη ο η
απόχσφραογιση των πρόχσφόχρωον η ο δεν υπόχβληθόχυον πρόχσφόχρεος, μπόχρειο να όχρισθειο και νεοα ημερόχμηνιοα,
εφαρμόχζόχμεονων καταο τα λόχιπαο των διαταοξεων των δυοόχ πρόχηγόχυομενων εδαφιοων.
Άρθρο 19:

Χρόνος ισχύος προσφορών

Καοθε υπόχβαλλόχομενη πρόχσφόχραο δεσμευοει τόχν συμμετεοχόχντα στόχν διαγωνισμόχο καταο τη διαοταξη τόχυ αορθρόχυ
9κ τόχυ ν. 4412/2016 (Α, για διαοστημα ΕΞΙ 6 (Α) μηνωον43, απόχο την ημερόχμηνιοα ληοξης της πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος
των πρόχσφόχρωον.
Άρθρο 20:

Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης

Τόχ πληορες κειομενόχ της παρόχυοσας Διακηορυξης δημόχσιευοεται στόχ ΚΗΜΔΗΣ.
Περιοληψη της παρόχυοσας Διακηορυξης όχοπως πρόχβλεοπεται στην περιοπτωση 16 (Α της παραγραοφόχυ 4 τόχυ
αορθρόχυ 2 τόχυ Ν. 386 (Α1/2010, αναρτηοθηκε/θα αναρτηθειο στόχ διαδιοκτυόχ, στόχν ιστόχοτόχπόχ
htile” tile” p://etile” .diavgeia.gov.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθωος και στην ιστόχσελιοδα της αναθεοτόχυσας αρχηος
www.agan.gov.gr), συομφωνα με τόχ αορθρόχ 2 της παρόχυοσας.
Τα εοξόχδα των εκ της κειομενης νόχμόχθεσιοας απαραιοτητων δημόχσιευοσεων της πρόχκηορυξης της δημόχπρασιοας
στην όχπόχιοα αναδειοχθηκε αναοδόχχόχς, βαρυονόχυν τόχν ιοδιόχ και εισπραοττόχνται με τόχν πρωοτόχ λόχγαριασμόχο
πληρωμηος τόχυ εοργόχυ. Τα εοξόχδα δημόχσιευοσεων των τυχόχον πρόχηγόχυομενων διαγωνισμωον για την αναοθεση
τόχυ ιοδιόχυ εοργόχυ, καθωος και τα εοξόχδα των μη απαραιοτητων εκ τόχυ νόχομόχυ δημόχσιευοσεων βαρυονόχυν την
αναθεοτόχυσα αρχηο και καταβαολ λόχνται απόχο τις πιστωοσεις τόχυ εοργόχυ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συομβαση ανατιοθεται βαοσει τόχυ κριτηριοόχυ τόχυ αορθρόχυ 14 της παρόχυοσας, σε πρόχσφεορόχντα όχ όχπόχιοόχς δεν
απόχκλειοεται απόχο τη συμμετόχχηο βαοσει της παρ. Α τόχυ αορθρόχυ 22 της παρόχυοσας και πληρόχιο τα κριτηορια
επιλόχγηος των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόχυ αορθρόχυ 22 της παρόχυοσας.
Άρθρο 21:
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιοωμα συμμετόχχηος εοχόχυν φυσικαο ηο νόχμικαο πρόχοσωπα, ηο ενωοσεις αυτωον πόχυ δραστηριόχπόχιόχυονται
στην κατηγόχριοα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην κατηγόχριοα Η/Μ 44και πόχυ ειοναι εγκατεστημεονα σε:
α) σε κραοτόχς-μεολόχς της Ένωσης,
β) σε κραοτόχς-μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τη ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ η υπόχο αναοθεση δημόχοσια
συομβαση καλυοπτεται απόχο τα Παραρτηοματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεος σημειωοσεις τόχυ σχετικόχυο με την
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Ένωση Πρόχσαρτηοματόχς I της ως αονω Συμφωνιοας, καθωος και
δ) σε τριοτες χωορες πόχυ δεν εμπιοπτόχυν στην περιοπτωση γ΄ της παρόχυοσας παραγραοφόχυ και εοχόχυν συναοψει
διμερειος ηο πόχλυμερειος συμφωνιοες με την Ένωση σε θεοματα διαδικασιωον αναοθεσης δημόχσιοων συμβαοσεων.
21.2 Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας συμμετεοχει ειοτε μεμόχνωμεονα ειοτε ως μεολόχς εονωσης. 45,
21.3 Οι ενωοσεις όχικόχνόχμικωον φόχρεοων συμμετεοχόχυν υπόχο τόχυς όχορόχυς των παρ. 2, 3 και 4 τόχυ αορθρόχυ 19 και
των παρ. 1 ε) και 3 β)τόχυ αορθρόχυ κ6 (Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
Δεν απαιτειοται απόχο τις εν λόχογω ενωοσεις να περιβληθόχυον συγκεκριμεονη νόχμικηο μόχρφηο για την υπόχβόχληο
πρόχσφόχραος. Σε περιοπτωση πόχυ η εονωση αναδειχθειο αναοδόχχόχς η νόχμικηο της μόχρφηο πρεοπει να ειοναι τεοτόχια
πόχυ να εξασφαλιοζεται η υοπαρξη ενόχος και μόχναδικόχυ ο φόχρόχλόχγικόχυ ο μητρωοόχυ για την εονωση πχ
κόχινόχπραξιοα).
Άρθρο 22:
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 46
Οι μεμόχνωμεονόχι πρόχσφεορόχντες πρεοπει να ικανόχπόχιόχυον όχολα τα κριτηορια πόχιόχτικηος επιλόχγηος. Στην
περιοπτωση εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, η πληορωση των απαιτηοσεων τόχυ αορθρόχυ 22 Α και Β πρεοπει να
ικανόχπόχιειοται απόχο καοθε μεολόχς της εονωσης.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καοθε πρόχσφεορων αποκλείεται απόχο τη συμμετόχχηο σε διαδικασιοα συοναψης συομβασης, εφόχοσόχν συντρεοχει
στόχ πρόχοσωπόχο τόχυ αν πρόχοκειται για μεμόχνωμεονόχ φυσικόχο ηο νόχμικόχο πρόχοσωπόχ) ηο σε εονα απόχο τα μεολη τόχυ αν
πρόχοκειται περιο εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων) εονας απόχο τόχυς λόχογόχυς των παρακαοτω περιπτωοσεων:
22.A.1. Όταν υπαορχει εις βαορόχς τόχυ τελεσιοδικη καταδικαστικηο απόχοφαση για εοναν απόχο τόχυς ακόχολόχυθόχυς
λόχογόχυς:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όχοπως αυτηο όχριοζεται στόχ αορθρόχ 2 της απόχοφασης-πλαιοσιόχ
2008/841/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της 24ης Οκτωβριοόχυ 2008, για την καταπόχλεομηση τόχυ όχργανωμεονόχυ
εγκληοματόχς ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όχοπως όχριοζεται στόχ αορθρόχ 3 της συομβασης περιο της καταπόχλεομησης της διαφθόχραος στην
όχπόχιοα ενεοχόχνται υπαολληλόχι των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτηοτων ηο των κρατωον-μελωον της Ένωσης ΕΕ C 195
της 25.6 (Α.199κ, σ. 1) και στην παραογραφόχ 1 τόχυ αορθρόχυ 2 της απόχοφασης-πλαιοσιόχ 2003/56 (Α8/ΔΕΥ τόχυ
Συμβόχυλιοόχυ της 22ας Ιόχυλιοόχυ 2003, για την καταπόχλεομηση της δωρόχδόχκιοας στόχν ιδιωτικόχο τόχμεοα ΕΕ L 192
της 31.κ.2003, σ. 54), καθωος και όχοπως όχριοζεται στην κειομενη νόχμόχθεσιοα η ο στόχ εθνικόχ ο διοκαιόχ τόχυ
όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα,
γ) απάτη, καταο την εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 1 της συομβασης σχετικαο με την πρόχστασιοα των όχικόχνόχμικωον
συμφερόχοντων των Ευρωπαιοκωον Κόχινόχτηοτων ΕΕ C 316 (Α της 2κ.11.1995, σ. 48), η όχπόχιοα κυρωοθηκε με τόχ ν.
2803/2000 Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόχμόχκρατικεος δραστηριόχοτητες, όχοπως
όχριοζόχνται, αντιστόχιοχως, στα αορθρα 1 και 3 της απόχοφασης-πλαιοσιόχ 2002/4κ5/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της
13ης Ιόχυνιοόχυ 2002, για την καταπόχλεομηση της τρόχμόχκρατιοας ΕΕ L 16 (Α4 της 22.6 (Α.2002, σ. 3) η ο ηθικηο
αυτόχυργιοα ηο συνεοργεια ηο απόχοπειρα διαοπραξης εγκληοματόχς, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 4 αυτηος,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ηο χρηματόχδόχοτηση της τρόχμόχκρατιοας, όχοπως
αυτεος όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 1 της Οδηγιοας 2005/6 (Α0/ΕΚ τόχυ Ευρωπαιοκόχυ ο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ
Συμβόχυλιοόχυ της 26 (Αης Οκτωβριοόχυ 2005, σχετικα ο με την πρόχοληψη της χρησιμόχπόχιοησης τόχυ
χρηματόχπιστωτικόχυ ο συστηοματόχς για τη νόχμιμόχπόχιοηση εσόχοδων απόχο παραονόχμες δραστηριόχοτητες και τη
χρηματόχδόχοτηση της τρόχμόχκρατιοας ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η όχπόχιοα ενσωματωοθηκε στην εθνικηο
νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 36 (Α91/2008 Α΄ 16 (Α6 (Α),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όχοπως όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 2 της Οδηγιοας
2011/36 (Α/ΕΕ τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Κόχινόχβόχυλιοόχυ και τόχυ Συμβόχυλιοόχυ της 5ης Απριλιοόχυ 2011, για την πρόχοληψη
και την καταπόχλεομηση της εμπόχριοας ανθρωοπων και για την πρόχστασιοα των θυμαοτων της, καθωος και για
την αντικαταοσταση της απόχοφασης-πλαιοσιόχ 2002/6 (Α29/ΔΕΥ τόχυ Συμβόχυλιοόχυ ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
η όχπόχιοα ενσωματωοθηκε στην εθνικηο νόχμόχθεσιοα με τόχ ν. 4198/2013 Α΄ 215 ).
Ο όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας απόχκλειοεται επιοσης όχοταν τόχ πρόχοσωπόχ εις βαορόχς τόχυ όχπόχιοόχυ εκδόχοθηκε τελεσιοδικη
καταδικαστικηο απόχοφαση ειοναι μεολόχς τόχυ διόχικητικόχυο, διευθυντικόχυο ηο επόχπτικόχυο όχργαονόχυ τόχυ εν λόχογω
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όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα ηο εοχει εξόχυσιοα εκπρόχσωοπησης, ληοψης απόχφαοσεων ηο ελεογχόχυ σε αυτόχο.
Στις περιπτωοσεις εταιρειωον περιόχρισμεονης ευθυονης Ε.Π.Ε.), πρόχσωπικωον εταιρειωον Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικωον Κεφαλαιόχυχικωον Εταιρειωον Ι.Κ.Ε ), η υπόχχρεοωση τόχυ πρόχηγόχυομενόχυ εδαφιοόχυ, αφόχραο κατ’ ελαοχιστόχν
τόχυς διαχειριστεος.
Στις περιπτωοσεις ανωνυομων εταιρειωον Α.Ε.), η υπόχχρεοωση τόχυ πρόχηγόχυομενόχυ εδαφιοόχυ αφόχρα ο κατ’
ελαοχιστόχν τόχν Διευθυονόχντα Συομβόχυλόχ, καθωος και όχολα τα μεολη τόχυ Διόχικητικόχυο Συμβόχυλιοόχυ.
22.A.2 Όταν όχ πρόχσφεορων εοχει αθετηοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ όχοσόχν αφόχραο στην καταβόχληο φόχορων ηο
εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης και αυτόχο εοχει διαπιστωθειο απόχο δικαστικη ο ηο διόχικητικηο απόχοφαση με
τελεσιοδικη και δεσμευτικηο ισχυο, συομφωνα με διαταοξεις της χωορας όχοπόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχς ηο την εθνικηο
νόχμόχθεσιοα ηο/και η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο να απόχδειοξει με τα καταολληλα μεοσα όχοτι όχ πρόχσφεορων εοχει
αθετηοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ όχοσόχν αφόχραο την καταβόχληο φόχορων ηο εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης.
Αν όχ πρόχσφεορων ειοναι Έλληνας πόχλιοτης ηο εοχει την εγκαταοστασηο τόχυ στην Ελλαοδα, όχι υπόχχρεωοσεις τόχυ
πόχυ αφόχρόχυον τις εισφόχρεος κόχινωνικηος ασφαολισης καλυοπτόχυν, τόχοσόχ την κυορια, όχοσόχ και την επικόχυρικηο
ασφαολιση.
Δεν απόχκλειοεται όχ πρόχσφεορων, όχοταν εοχει εκπληρωοσει τις υπόχχρεωοσεις τόχυ, ειοτε καταβαολλόχντας τόχυς
φόχορόχυς ηο τις εισφόχρεος κόχινωνικηος ασφαολισης πόχυ όχφειολει, συμπεριλαμβανόχμεονων, καταο περιοπτωση, των
δεδόχυλευμεονων τόχοκων ηο των πρόχστιομων, ειοτε υπαγόχομενόχς σε δεσμευτικόχο διακανόχνισμόχο για την καταβόχληο
τόχυς.
22.A.3 α) Κατ’εξαιορεση, για τόχυς πιόχ καοτω επιτακτικόχυος λόχογόχυς δημόχοσιόχυ συμφεορόχντόχς ............
μπληρωονόχνται απόχο την αναθεοτόχυσα αρχηο ) δεν εφαρμόχοζόχνται όχι παραογραφόχι 22.A.1 και 22.A.2

4κ

συ-

β) Κατ’εξαιορεση, όχοταν όχ απόχκλεισμόχος ειοναι σαφωος δυσαναολόχγόχς, ιδιοως όχοταν μόχονόχ μικραο πόχσαο των φόχορων
ηο των εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης δεν εοχόχυν καταβληθειο ηο όχοταν όχ πρόχσφεορων ενημερωοθηκε σχετικαο
με τόχ ακριβεος πόχσόχο πόχυ όχφειολεται λόχογω αθεοτησης των υπόχχρεωοσεωον τόχυ όχοσόχν αφόχραο στην καταβόχληο
φόχορων ηο εισφόχρωον κόχινωνικηος ασφαολισης σε χρόχονόχ καταο τόχν όχπόχιοόχ δεν ειοχε τη δυνατόχοτητα να λαοβει
μεοτρα, συομφωνα με τόχ τελευταιοόχ εδαοφιόχ της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ κ3 ν. 4412/2016 (Α, πριν απόχο την εκπνόχηο της
πρόχθεσμιοας υπόχβόχληος πρόχσφόχραος τόχυ αορθρόχυ 18 της παρόχυοσας, δεν εφαρμόχοζεται 48η παραογραφόχς 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:49
α) εοχει αθετηοσει τις υπόχχρεωοσεις πόχυ πρόχβλεοπόχνται στην παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν. 4412/2016 (Α,
β) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας τελειο υπόχο πτωοχευση ηο εοχει υπαχθειο σε διαδικασιοα εξυγιοανσης η ο ειδικηος
εκκαθαορισης ηο τελειο υπόχο αναγκαστικηο διαχειοριση απόχο εκκαθαριστηο ηο απόχο τόχ δικαστηοριόχ ηο εοχει υπαχθειο σε
διαδικασιοα πτωχευτικόχυο συμβιβασμόχυο ηο εοχει αναστειολει τις επιχειρηματικεος τόχυ δραστηριόχοτητες ηο εαον
βριοσκεται σε όχπόχιαδηοπόχτε αναολόχγη καταοσταση πρόχκυοπτόχυσα απόχο παρόχομόχια διαδικασιοα, πρόχβλεπόχομενη
σε εθνικεος διαταοξεις νόχομόχυ. Η αναθεοτόχυσα αρχηο μπόχρειο να μην απόχκλειοει εοναν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα, όχ όχπόχιοόχς
βριοσκεται σε μια εκ των κατασταοσεων πόχυ αναφεορόχνται στην παραπαονω περιοπτωση, υπόχο την πρόχυοπόχοθεση όχοτι η αναθεοτόχυσα αρχηο εοχει απόχδειοξει όχοτι όχ εν λόχογω φόχρεοας ειοναι σε θεοση να εκτελεοσει τη συομβαση,
λαμβαονόχντας υπόχοψη τις ισχυοόχυσες διαταοξεις και τα μεοτρα για τη συνεοχιση της επιχειρηματικηος τόχυ λειτόχυργιοας παρ. 5 αορθρόχυ κ3 τόχυ ν. 4412/2016 (Α),
γ) υπαορχόχυν επαρκωος ευολόχγες ενδειοξεις πόχυ όχδηγόχυον στόχ συμπεορασμα όχοτι όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας συνηοψε
συμφωνιοες με αολλόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος με στόχοχόχ τη στρεοβλωση τόχυ ανταγωνισμόχυο,
δ) εαον μιοα καταοσταση συογκρόχυσης συμφερόχοντων καταο την εοννόχια τόχυ αορθρόχυ 24 τόχυ ν. 4412/2016 (Α δεν
μπόχρειο να θεραπευθειο απόχτελεσματικαο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,
ε) εαον μιοα καταοσταση στρεοβλωσης τόχυ ανταγωνισμόχυο απόχο την πρόχοτερη συμμετόχχηο των όχικόχνόχμικωον
φόχρεοων καταο την πρόχετόχιμασιοα της διαδικασιοας συοναψης συομβασης, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ 48 τόχυ
ν. 4412/2016 (Α, δεν μπόχρειο να θεραπευθειο με αολλα, λιγόχοτερόχ παρεμβατικαο, μεοσα,
στ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει επιδειοξει σόχβαρηο ηο επαναλαμβανόχομενη πλημμεολεια καταο την εκτεολεση
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όχυσιωοδόχυς απαιοτησης στόχ πλαιοσιόχ πρόχηγόχυομενης δημόχοσιας συομβασης, πρόχηγόχυομενης συομβασης με
αναθεοτόχντα φόχρεοα η ο πρόχηγόχυομενης συομβασης παραχωορησης πόχυ ειοχε ως απόχτεολεσμα την πρόχοωρη
καταγγελιοα της πρόχηγόχυομενης συομβασης, απόχζημιωοσεις ηο αολλες παρόχομόχιες κυρωοσεις,
ζ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει κριθει ο εονόχχόχς σόχβαρωον ψευδωον δηλωοσεων κατα ο την παρόχχη ο των
πληρόχφόχριωον πόχυ απαιτόχυονται για την εξακριοβωση της απόχυσιοας των λόχογων απόχκλεισμόχυ ο η ο την
πληορωση των κριτηριοων επιλόχγηος, εοχει απόχκρυοψει τις πληρόχφόχριοες αυτεος η ο δεν ειοναι σε θεοση να
πρόχσκόχμιοσει τα δικαιόχλόχγητικαο πόχυ απαιτόχυονται κατ’ εφαρμόχγηο τόχυ αορθρόχυ 23 της παρόχυοσας,
η) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας επιχειορησε να επηρεαοσει με αθεομιτόχ τρόχοπόχ τη διαδικασιοα ληοψης
απόχφαοσεων της αναθεοτόχυσας αρχηος, να απόχκτηοσει εμπιστευτικεος πληρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να τόχυ
απόχφεορόχυν αθεομιτόχ πλεόχνεοκτημα στη διαδικασιοα συοναψης συομβασης η ο να παραοσχει εξ αμελειοας
παραπλανητικεος πληρόχφόχριοες πόχυ ενδεοχεται να επηρεαοσόχυν όχυσιωδωος τις απόχφαοσεις πόχυ αφόχρόχυον τόχν
απόχκλεισμόχο, την επιλόχγηο ηο την αναοθεση,
θ) εαον όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εοχει διαπραοξει σόχβαρόχ ο επαγγελματικόχ ο παραοπτωμα, τόχ όχπόχιοόχ θεοτει σε
αμφιβόχλιοα την ακεραιόχοτηταο τόχυ.
22.Α.5. Απόχκλειοεται απόχ ο τη συμμετόχχη ο στη διαδικασιοα συοναψης δημόχοσιας συομβασης διαγωνισμόχο),
όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας εαον συντρεοχόχυν όχι πρόχυοπόχθεοσεις εφαρμόχγηος της παρ. 4 τόχυ αορθρόχυ 8 τόχυ ν.
3310/2005 εθνικός λόγος αποκλεισμού) 50
22.Α.6. Η αναθεοτόχυσα αρχη ο απόχκλειοει όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα σε όχπόχιόχδηοπόχτε χρόχνικόχ ο σημειοόχ κατα ο τη
διαορκεια της διαδικασιοας συοναψης συομβασης, όχοταν απόχδεικνυοεται όχοτι αυτόχος βριοσκεται λόχογω πραοξεων ηο
παραλειοψεων αυτόχυο ειοτε πριν ειοτε καταο τη διαδικασιοα, σε μιοα απόχο τις περιπτωοσεις των πρόχηγόχυομενων
παραγραοφων.
22.Α.7. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ εμπιοπτει σε μια απόχ ο τις κατασταοσεις πόχυ αναφεορόχνται στις
παραγραοφόχυς 1 και 4 51μπόχρειο να πρόχσκόχμιοζει στόχιχειοα πρόχκειμεονόχυ να απόχδειοξει όχοτι τα μεοτρα πόχυ εολαβε
επαρκόχυον για να απόχδειοξόχυν την αξιόχπιστιοα τόχυ, παρόχοτι συντρεοχει όχ σχετικόχος λόχογόχς απόχκλεισμόχυο. Εαον τα
στόχιχειοα κριθόχυον επαρκηο, όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας δεν απόχκλειοεται απόχο τη διαδικασιοα συοναψης
συομβασης. Τα μεοτρα πόχυ λαμβαονόχνται απόχο τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος αξιόχλόχγόχυονται σε συναορτηση με τη
σόχβαρόχοτητα και τις ιδιαιοτερες περισταοσεις τόχυ πόχινικόχυο αδικηοματόχς ηο τόχυ παραπτωοματόχς. Αν τα μεοτρα
κριθόχυον ανεπαρκηο, γνωστόχπόχιειοται στόχν όχικόχνόχμικόχ ο φόχρεοα τόχ σκεπτικόχ ο της απόχοφασης αυτηος.
Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ εοχει απόχκλειστειο, με τελεσιοδικη απόχοφαση, απόχο τη συμμετόχχηο σε διαδικασιοες
συοναψης συομβασης ηο αναοθεσης παραχωορησης δεν μπόχρειο να καονει χρηοση της ανωτεορω δυνατόχοτητας καταο
την περιοόχδόχ τόχυ απόχκλεισμόχυο πόχυ όχριοζεται στην εν λόχογω απόχοφαση στόχ κραοτόχς - μεολόχς στόχ όχπόχιοόχ ισχυοει η
απόχοφαση.
22.Α.8. Η απόχοφαση για την διαπιοστωση της επαορκειας η ο μη των επανόχρθωτικωον μεοτρων κατα ο την
πρόχηγόχυομενη παραογραφόχ εκδιοδεται συομφωνα με τα όχριζόχομενα στις παρ. 8 και 9 τόχυ αορθρόχυ κ3 τόχυ ν.
4412/2016 (Α.
22.Α.9. Οικόχνόχμικόχος φόχρεοας πόχυ τόχυ εοχει επιβληθειο, με την κόχινηο υπόχυργικηο απόχοφαση τόχυ αορθρόχυ κ4 τόχυ
ν. 4412/2016 (Α, η πόχινη ο τόχυ απόχκλεισμόχυ ο απόχκλειοεται αυτόχδιοκαια και απόχ ο την παρόχυοσα διαδικασιοα
συοναψης δημόχοσιας συομβασης διαγωνισμόχο).
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόχν αφόχραο την καταλληλόχοτητα για την αοσκηση της επαγγελματικηος δραστηριόχοτητας, απαιτειοται όχι
όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος να ειοναι εγγεγραμμεονόχι στόχ σχετικόχο επαγγελματικόχο μητρωοόχ πόχυ τηρειοται στόχ κραοτόχς
εγκαταοστασηος τόχυς. Ειδικαο όχι πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι στην Ελλαοδα απαιτειοται να ειοναι
εγγεγραμμεονόχι στόχ Μητρωοόχ Εργόχληπτικωον Επιχειρηοσεων Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ
αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας. Οι πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι σε κραοτόχς μεολόχς της Ευρωπαιοκηος
Ένωσης απαιτειοται να ειοναι εγγεγραμμεονόχι στα Μητρωοα τόχυ παραρτηοματόχς ΧΙ τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ
ν. 4412/2016 (Α.
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια52
α1)Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος να πληρόχυον τις απαιτηοσεις όχικόχνόχμικηος και χρηματόχόχικόχνόχμικηος επαορκειας
πόχυ όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 100 τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008, στην κατηγόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας.
α2)Καοθε εργόχληπτικηο επιχειορηση Μ.Ε.ΕΠ. πρόχκειμεονόχυ να αναλαοβει την εκτεολεση μεορόχυς ηο τόχυ συνόχολόχυ
δημόχσιοόχυ εοργόχυ, ως αναοδόχχόχς ηο ως μεολόχς αναδόχοχόχυ κόχινόχπραξιοας ηο ως μεολόχς κατασκευαστικηος κόχινόχπραξιοας ηο ως αναγνωρισμεονόχς υπεργόχλαοβόχς, πρεοπει να μην εοχει μεοσα σε όχλόχοκληρη τη χωορα, πριν απόχο τη συμ μετόχχηο της σε διαγωνισμόχο, ανεκτεολεστόχ μεορόχς εργόχλαβιωον δημόχσιοων εοργων τόχυ δημόχοσιόχυ τόχμεοα, ανωοτερόχ
απόχο τα πιόχ καοτω όχορια:
Για τις εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις μεοχρι και την εοκτη ταοξη, απόχο τόχ τριπλαοσιόχ τόχυ ανωοτατόχυ όχριοόχυ της
ταοξης τόχυς.
Για τις εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις της εοβδόχμης ταοξης, απόχο τόχ τετραπλαοσιόχ τόχυ μεγεοθόχυς ακυοκλόχς εργα σιωον , όχοπως αυτόχο όχριοζεται στην περιοπτωση δ΄ της παραγραοφόχυ 2 τόχυ αορθρόχυ 99 τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008 και
χρησιμόχπόχιειοται σαν παρανόχμαστηος τόχυ κλαοσματόχς α1 τόχυ Τμηοματόχς Α τόχυ Τυοπόχυ Καταοταξης ηο απόχο τόχ
τετραπλαοσιόχ τόχυ μεοσόχυ όχορόχυ τόχυ μεγεοθόχυς ακυοκλόχς εργασιωον , όχοπως αυτόχο όχριοζεται στην περιοπτωση α΄
της παραγραοφόχυ 2 τόχυ αορθρόχυ 99 τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008, εφόχοσόχν αυτόχο ειοναι μεγαλυοτερόχ. Για την εξευορεση τόχυ
μεοσόχυ όχορόχυ όχ κυοκλόχς εργασιωον, όχοπως όχριοζεται ανωτεορω, διαιρειοται δια τόχυ τριοα 3).
β) ..........................................................................................
22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα53
α) Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος να πληρόχυον τις απαιτηοσεις τεχνικηος ικανόχοτητας πόχυ όχριοζόχνται στόχ αορθρόχ 100
τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008, στην κατηγόχριοα/-ιες εοργόχυ τόχυ αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας.
β) ..........................................................................................
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης54
...............................................................................................................................
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόχν αφόχραο τα κριτηορια της όχικόχνόχμικηος και χρηματόχόχικόχνόχμικηος επαορκειας και τα κριτηορια σχετικαο με
την τεχνικη ο και επαγγελματικη ο ικανόχοτητα, εονας όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας μπόχρειο, να στηριοζεται στις
ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων, ασχεοτως της νόχμικηος φυοσης των δεσμωον τόχυ με αυτόχυο ς.
Όσόχν αφόχραο τα κριτηορια πόχυ σχετιοζόχνται με τόχυς τιοτλόχυς σπόχυδωον και τα επαγγελματικαο πρόχσόχοντα πόχυ
όχριοζόχνται στην περιοπτωση στ τόχυ Μεορόχυς ΙΙ τόχυ Παραρτηοματόχς ΧΙΙ τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α ν. 4412/2016 (Α ηο
με την σχετικηο επαγγελματικηο εμπειριοα, όχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος, μπόχρόχυον να βασιοζόχνται στις ικανόχοτητες
αολλων φόχρεοων μόχονόχ εαον όχι τελευταιοόχι θα εκτελεοσόχυν τις εργασιοες η ο τις υπηρεσιοες για τις όχπόχιοες
απαιτόχυονται όχι συγκεκριμεονες ικανόχοτητες.
Όταν όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας στηριοζεται στις ικανόχοτητες αολλων φόχρεοων όχοσόχν αφόχρα ο τα κριτηορια πόχυ
σχετιοζόχνται με την όχικόχνόχμικη ο και χρηματόχόχικόχνόχμικηο επαορκεια, όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας και αυτόχι ο όχι
φόχρειος ειοναι απόχο κόχινόχυο υπευοθυνόχι για την εκτεολεση της συομβασης.
Στην περιοπτωση εονωσης όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, η εονωση μπόχρει ο να στηριοζεται στις ικανόχοτητες των
συμμετεχόχοντων στην εονωση ηο αολλων φόχρεοων για τα κριτηορια της όχικόχνόχμικηος και χρηματόχόχικόχνόχμικηος
επαορκειας και τα κριτηορια σχετικαο με την τεχνικηο και επαγγελματικηο ικανόχοτητα).
Η εκτεολεση των ......55 γιονεται υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν πρόχσφεορόχντα ηο, αν η πρόχσφόχραο υπόχβαολλεται απόχο
εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, απόχο εοναν απόχο τόχυς συμμετεοχόχντες στην εονωση αυτηο.
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής
23.1 Κατα ο την υπόχβόχλη ο πρόχσφόχρωον όχι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος υπόχβαολλόχυν τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνης Δηολωσης ΤΕΥΔ) τόχυ αορθρόχυ κ9 παρ. 4 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, τόχ όχπόχιοόχ απόχτελειο ενημερωμεονη
υπευοθυνη δηολωση, με τις συνεοπειες τόχυ ν. 1599/1986 (Α Α΄κ5), ως προκαταρκτική απόδειξη πρόχς
αντικαταοσταση των πιστόχπόχιητικωον πόχυ εκδιοδόχυν δημόχοσιες αρχεος ηο τριοτα μεορη, επιβεβαιωονόχντας όχοτι όχ εν
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λόχογω όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας πληρόχιο τις ακόχολόχυθες πρόχυοπόχθεοσεις:
α) δεν βριοσκεται σε μιοα απόχ ο τις κατασταοσεις τόχυ αορθρόχυ 22 Α της παρόχυοσας,
β) πληρόχιο τα σχετικαο κριτηορια επιλόχγηος τα όχπόχιοα εοχόχυν καθόχριστειο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22 Β-Ε της
παρόχυοσας.
Σε όχπόχιόχδηοπόχτε χρόχνικόχ ο σημειοόχ κατα ο τη διαορκεια της διαδικασιοας, μπόχρει ο να ζητηθει ο απόχ ο τόχυς
πρόχσφεορόχντες να υπόχβαολλόχυν όχολα η ο όχρισμεονα δικαιόχλόχγητικαο της επόχομενης παραγραοφόχυ, όχοταν αυτόχο
απαιτειοται για την όχρθηο διεξαγωγηο της διαδικασιοας.
Στην περιοπτωση υπόχβόχληος πρόχσφόχραος απόχ ο εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων, τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ
Υπευοθυνης Δηολωσης ΤΕΥΔ) υπόχβαολ λεται χωρισταο απόχο καοθε μεολόχς της εονωσης.
Στην περιοπτωση πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας στηριοζεται στις ικανόχοτητες ενόχος ηο περισσόχοτερων
φόχρεοων υπόχβαολλει μαζιο με τόχ δικόχο τόχυ, τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης ΤΕΥΔ), για καοθε
φόχρεοα στις ικανόχοτητες τόχυ όχπόχιοόχυ στηριοζεται.
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τόχ δικαιοωμα συμμετόχχηος και όχι όχορόχι και πρόχυοπόχθεοσεις συμμετόχχηος, όχοπως όχριοστηκαν στα αορθρα 21 και 22
της παρόχυοσας, κριονόχνται καταο την υπόχβόχληο της πρόχσφόχραος, καταο την υπόχβόχληο των δικαιόχλόχγητικωον,
συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4.2 α) και καταο τη συοναψη της συομβασης, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4.2 β) της
παρόχυοσας. Αν στις ειδικεος διαταοξεις πόχυ διεοπόχυν την εοκδόχσηο τόχυς, δεν πρόχβλεοπεται χρόχονόχς ισχυοόχς των
δικαιόχλόχγητικωον, θεωρόχυονται εογκυρα εφόχοσόχν φεορόχυν ημερόχμηνιοα εοκδόχσης εντόχος ενενηοντα 90)
ημερόχλόχγιακωον ημερωον πόχυ πρόχηγόχυονται της ημερόχμηνιοας υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον της
πρόχοσκλησης. Οι εονόχρκες βεβαιωοσεις πόχυ τυχόχον πρόχσκόχμιοζόχνται για αναπληορωση δικαιόχλόχγητικωον, πρεοπει
επιοσης να φεορόχυν ημερόχμηνιοα εντόχος τριαοντα 30) ημερόχλόχγιακωον ημερωον πόχυ πρόχηγόχυονται της
ημερόχμηνιοας υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον της πρόχοσκλησης. 56 (Α
Στην περιοπτωση πόχυ πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας ηο εονωση αυτωον στηριοζεται στις ικανόχοτητες αολ λων
φόχρεοων, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22.ΣΤ της παρόχυοσας, όχι φόχρειος στην ικανόχοτητα των όχπόχιοων στηριοζεται όχ
πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας ηο εονωση αυτωον, υπόχχρεόχυονται στην υπόχβόχληο των δικαιόχλόχγητικωον πόχυ
απόχδεικνυοόχυν όχοτι δεν συντρεοχόχυν όχι λόχογόχι απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 Α της παρόχυοσας και όχοτι πληρόχυον
τα σχετικαο κριτηορια επιλόχγηος καταο περιοπτωση αορθρόχυ 22 Β Α Ε).
Ο όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας υπόχχρεόχυοται να αντικαταστηοσει εοναν φόχρεοα στην ικανόχοτητα τόχυ όχπόχιοόχυ
στηριοζεται, εφόχοσόχν όχ τελευταιοόχς δεν πληρόχιο τόχ σχετικόχο κριτηοριόχ επιλόχγηος ηο για τόχν όχπόχιοόχ συντρεοχόχυν
λόχογόχι απόχκλεισμόχυο των παραγραοφων 1, 2 και 4 τόχυ αορθρόχυ 22 Α.
Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος δεν υπόχχρεόχυονται να υπόχβαολλόχυν δικαιόχλόχγητικαο ηο αολλα απόχδεικτικαο στόχιχειοα, αν
και στόχ μεοτρόχ πόχυ η αναθεοτόχυσα αρχηο εοχει τη δυνατόχοτητα να λαμβαονει τα πιστόχπόχιητικαο ηο τις συναφειος
πληρόχφόχριοες απευθειοας μεοσω πρόχοσβασης σε εθνικηο βαοση δεδόχμεονων σε όχπόχιόχδηοπόχτε κραοτόχς - μεολόχς της
Ένωσης, η όχπόχιοα διατιοθεται δωρεαον, όχοπως εθνικόχ ο μητρωοόχ συμβαοσεων, εικόχνικόχ ο φαοκελόχ επιχειορησης,
ηλεκτρόχνικόχο συοστημα απόχθηοκευσης εγγραοφων ηο συοστημα πρόχεπιλόχγηος. Η δηολωση για την πρόχοσβαση σε
εθνικηο βαοση δεδόχμεονων εμπεριεοχεται στόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης ΤΕΥΔ).
Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος δεν υπόχχρεόχυονται να υπόχβαολόχυν δικαιόχλόχγητικαο, όχοταν η αναθεοτόχυσα αρχηο πόχυ εοχει
αναθεοσει τη συομβαση διαθεοτει ηοδη τα δικαιόχλόχγητικαο αυταο.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Για την απόχοδειξη της μη συνδρόχμηος των λόχογων απόχκλεισμόχυο τόχυ άρθρου 22Α όχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος
πρόχσκόχμιζόχυν αντιοστόχιχα τα παρακαοτω δικαιόχλόχγητικαο:
α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόχοσπασμα τόχυ πόχινικόχυ ο μητρωοόχυ ηο,
ελλειοψει αυτόχυο, ισόχδυοναμόχυ εγγραοφόχυ πόχυ εκδιοδεται απόχ ο αρμόχοδια δικαστικη ο η ο διόχικητικη ο αρχη ο τόχυ
κραοτόχυς-μεολόχυς ηο της χωορας καταγωγηος ηο της χωορας όχοπόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχς όχ εν λόχογω όχικόχνόχμικόχος
φόχρεοας, απόχο τόχ όχπόχιοόχ πρόχκυοπτει όχοτι πληρόχυονται αυτεος όχι πρόχυοπόχθεοσεις. Η υπόχχρεοωση πρόχσκόχομισης τόχυ
ως αονω απόχσπαοσματόχς αφόχραο και τα πρόχοσωπα των τελευταιοων δυοόχ εδαφιοων της παραγραοφόχυ Α.1 τόχυ
αορθρόχυ 22.
β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο την αρμόχοδια αρχηο τόχυ
όχικειοόχυ κραοτόχυς - μεολόχυς ηο χωορας, περιο τόχυ όχοτι εοχόχυν εκπληρωθειο όχι υπόχχρεωοσεις τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα,
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όχοσόχν αφόχρα ο στην καταβόχλη ο φόχορων φόχρόχλόχγικη ο ενημερόχοτητα) και στην καταβόχλη ο των εισφόχρωον
κόχινωνικηος ασφαολισης ασφαλιστικηο ενημερόχοτητα)5κ συομφωνα με την ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα τόχυ κραοτόχυς
εγκαταοστασης ηο την ελληνικηο νόχμόχθεσιοα αντιοστόχιχα.
Για τόχυς πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι η ο εκτελόχυον εοργα στην Ελλαοδα τα σχετικαο
δικαιόχλόχγητικαο πόχυ υπόχβαολ λόχνται ειοναι
φόχρόχλόχγικηο ενημερόχοτητα πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχ Υπόχυργειοόχ Οικόχνόχμικωον αρμόχοδια Δ.Ο.Υ) για τόχν
όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα και για τις κόχινόχπραξιοες στις όχπόχιοες συμμετεοχει για τα δημόχοσια εοργα πόχυ ειοναι σε
εξεολιξη. Οι αλλόχδαπόχι ο πρόχσφεορόχντες θα υπόχβαολλόχυν υπευοθυνη δηολωση περι ο τόχυ όχοτι δεν εοχόχυν
υπόχχρεοωση καταβόχληος φόχορων στην Ελλαοδα. Σε περιοπτωση πόχυ εοχόχυν τεοτόχια υπόχχρεοωση θα υπόχβαολλόχυν
σχετικόχο απόχδεικτικόχο της όχικειοας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστικηο ενημερόχοτητα πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ ασφαλιστικόχο φόχρεοα. Η ασφαλιστικηο
ενημερόχοτητα καλυοπτει τις ασφαλιστικεος υπόχχρεωοσεις τόχυ πρόχσφεορόχντόχς όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα α) ως
φυσικόχο η ο νόχμικόχ ο πρόχοσωπόχ για τόχ πρόχσωπικόχο τόχυς με σχεοση εξαρτημεονης εργασιοας, β) για εοργα πόχυ
εκτελειο μόχονόχς τόχυ ηο σε κόχινόχπραξιοα καθωος και γ) για τα στελεοχη τόχυ πόχυ εοχόχυν υπόχχρεοωση ασφαολισης
στόχ ΕΤΑΑ Α ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημεονόχι στην Ελλαοδα όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος υπόχβαολλόχυν απόχδεικτικόχο
ασφαλιστικηος ενημερόχοτητας κυοριας και επικόχυρικηος ασφαολισης) για τόχ πρόχσωπικόχ ο τόχυς με σχεοση
εξαρτημεονης εργασιοας ΤΣΜΕΔΕ για τόχυς ασφαλισμεονόχυς Α μεολη τόχυ ΤΕΕ, ΙΚΑ για τόχ λόχιπόχο πρόχσωπικόχο).
Δεν γιονόχνται απόχδεκτα ο ως απόχοδειξη ενημερόχοτητας της πρόχσφεορόχυσας εταιριοας, απόχδεικτικαο
ενημερόχοτητας για τα στελεοχη πόχυ στελεχωονόχυν τόχ πτυχιοόχ της εταιριοας ως εταιορόχι. Οι αλλόχδαπόχιο
πρόχσφεορόχντες φυσικα ο και νόχμικα ο πρόχοσωπα), πόχυ δεν υπόχβαολόχυν τα αονω απόχδεικτικαο, υπόχβαολ λόχυν
υπευοθυνη δηολωση περιο τόχυ όχοτι δεν απασχόχλόχυον πρόχσωπικόχο, για τόχ όχπόχιοόχ υπαορχει υπόχχρεοωση ασφαολισης
σε ημεδαπόχυος ασφαλιστικόχυος όχργανισμόχυος. Αν απασχόχλόχυον τεοτόχιόχ πρόχσωπικόχο, πρεοπει να υπόχβαολλόχυν
σχετικόχο απόχδεικτικόχο ασφαλιστικηος ενημερόχοτητας. .
γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο την αρμόχοδια αρχηο τόχυ
όχικειοόχυ κραοτόχυς - μεολόχυς ηο χωορας. Για τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος πόχυ ειοναι εγκαταστημεονόχι ηο εκτελόχυον
εοργα στην Ελλαοδα τόχ πιστόχπόχιητικόχ ο όχοτι δεν τελόχυον υπόχ ο πτωοχευση, παυοση εργασιωον, πτωχευτικόχο
συμβιβασμόχο, αναγκαστικη ο διαχειοριση, δεν εοχόχυν υπαχθει ο σε διαδικασιοα εξυγιοανσης εκδιοδεται απόχ ο τόχ
αρμόχοδιόχ πρωτόχδικειοόχ της εοδρας τόχυ όχικόχνόχμικόχυ ο φόχρεοα και τόχ πιστόχπόχιητικόχ ο όχοτι δεν εοχει τεθει ο υπόχο
εκκαθαοριση εκδιοδεται απόχο τόχ όχικειοόχ πρωτόχδικειοόχ για τα νόχμικαο πρόχοσωπα εκτόχος Α.Ε. και απόχο τόχ Γ.Ε.ΜΗ. ηο
τις Περιφερειακεος Ενόχοτητες για τις Α.Ε. συομφωνα με τις κειομενες διαταοξεις όχοπως καοθε φόχραο ισχυοόχυν. Τα
φυσικαο πρόχοσωπα δε φεορόχυν πιστόχπόχιητικόχο περιο μη θεοσης σε εκκαθαοριση.
δ) Αν τόχ κραοτόχς-μεολόχς ηο χωορα δεν εκδιοδει τα υπόχο των περ. α), β) και γ) πιστόχπόχιητικαο ηο όχοπόχυ τα
πιστόχπόχιητικαο αυταο δεν καλυοπτόχυν όχολες τις περιπτωοσεις υπόχο 1 και 2 και 4 β) τόχυ αορθρόχυ 22 Α., τόχ
εογγραφόχ ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο μπόχρειο να αντικαθιοσταται απόχο εονόχρκη βεβαιοωση ηο, στα κραοτη - μεολη ηο στις
χωορες όχοπόχυ δεν πρόχβλεοπεται εονόχρκη βεβαιοωση, απόχ ο υπευοθυνη δηολωση τόχυ ενδιαφερόχμεονόχυ ενωοπιόχν
αρμόχοδιας δικαστικηος ηο διόχικητικηος αρχηος, συμβόχλαιόχγραοφόχυ ηο αρμόχοδιόχυ επαγγελματικόχυο ηο εμπόχρικόχυο
όχργανισμόχυ ο τόχυ κραοτόχυς μεολόχυς η ο της χωορας καταγωγηος η ο της χωορας όχοπόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχς όχ
όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας.
Στην περιοπτωση αυτηο όχι αρμόχοδιες δημόχοσιες αρχεος παρεοχόχυν επιοσημη δηολωση στην όχπόχιοα αναφεορεται όχοτι
δεν εκδιοδόχνται τα πιστόχπόχιητικαο της παρόχυοσας παραγραοφόχυ ηο όχοτι τα πιστόχπόχιητικαο αυταο δεν καλυοπτόχυν
όχολες τις περιπτωοσεις πόχυ αναφεορόχνται στα υπόχο 1 και 2 και 4 β) τόχυ αορθρόχυ 22 Α της παρόχυοσας.
Αν διαπιστωθειο με όχπόχιόχνδηοπόχτε τρόχοπόχ όχοτι, στην εν λόχογω χωορα εκδιοδόχνται τα υπόχοψη πιστόχπόχιητικαο, η
πρόχσφόχραο τόχυ διαγωνιζόχομενόχυ απόχρριοπτεται.
ε) Για τις λόχιπεος περιπτωοσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υπόχβαολλεται επικαιρόχπόχιημεονη
υπευοθυνη δηολωση τόχυ αορθρόχυ τόχυ ν. 1599/1986 (Α όχοτι δεν συντρεοχόχυν όχι σχετικόχιο λόχογόχι απόχκλεισμόχυο .
Ειδικαο για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις
πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονες στόχ Μ.Ε.ΕΠ. υπόχβαολλόχνται πιστόχπόχιητικα ο χόχρηγόχυομενα απόχ ο τα αρμόχοδια
επιμελητηορια και φόχρειος ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απόχ ο τα όχπόχιοα απόχδεικνυοεται όχοτι τα πρόχοσωπα με
βεβαιοωση τόχυ Μ.Ε.Κ. πόχυ στελεχωονόχυν την εργόχληπτικη ο επιχειορηση, δεν εοχόχυν διαπραοξει σόχβαρόχο
επαγγελματικόχο παραοπτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
Για την απόχοδειξη της μη συνδρόχμηος τόχυ λόχογόχυ απόχκλεισμόχυ ο της παραγραοφόχυ Α.5 τόχυ αορθρόχυ 22
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υπόχβαολλόχνται, εφόχοσόχν όχ πρόχσωρινόχος αναοδόχχόχς ειοναι ανωονυμη εταιριοα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρόχυονται της υπόχχρεοωσης αυτηος όχι εταιρειοες πόχυ
ειοναι εισηγμεονες στόχ Χρηματιστηοριόχ της χωορας εγκαταοστασηος τόχυς και υπόχβαολλόχυν περι ο τόχυοτόχυ
υπευοθυνη δηολωση τόχυ νόχομιμόχυ εκπρόχσωοπόχυ τόχυς].
Για την περιοπτωση τόχυ αορθρόχυ 22.Α.9. της παρόχυοσας διακηορυξης, υπευοθυνη δηολωση τόχυ αορθρόχυ τόχυ ν.
1599/1986 (Α όχοτι δεν εοχει εκδόχθειο σε βαορόχς τόχυ απόχοφαση απόχκλεισμόχυο, συομφωνα με τόχ αορθρόχ κ4 τόχυ ν.
4412/2016 (Α.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
α) Όσόχν αφόχρα ο την καταλληλόχοτητα για την αοσκηση της επαγγελματικηος δραστηριόχοτητας, όχι
πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι στην Ελλαοδα υπόχβαολλόχυν βεβαιοωση εγγραφηος στόχ Μ.Ε.ΕΠ 58
στην Α1 ταοξη και αονω, για εοργα κατηγόχριοας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 ταοξη και αονω, για εοργα κατηγόχριοας Η/Μ .
β) Οι πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι σε λόχιπα ο κραοτη μεολη της Ευρωπαιοκηος Ένωσης
πρόχσκόχμιοζόχυν τις δηλωοσεις και πιστόχπόχιητικα ο πόχυ περιγραοφόχνται στόχ Παραορτημα XI τόχυ
Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
γ) Οι πρόχσφεορόχντες πόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχι σε κραοτόχς μεολόχς τόχυ Ευρωπαιοκόχυο Οικόχνόχμικόχυο Χωορόχυ
Ε.Ο.Χ) ηο σε τριοτες χωορες πόχυ εοχόχυν υπόχγραοψει και κυρωοσει τη ΣΔΣ, στόχ βαθμόχο πόχυ η υπόχο αναοθεση
δημόχοσια συομβαση καλυοπτεται απόχο τα Παραρτηοματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεος σημειωοσεις τόχυ σχετικόχυο
με την Ένωση Πρόχσαρτηοματόχς I της ως αονω Συμφωνιοας, ηο σε τριοτες χωορες πόχυ δεν εμπιοπτόχυν στην
πρόχηγόχυομενη περιοπτωση και εοχόχυν συναοψει διμερειος ηο πόχλυμερειος συμφωνιοες με την Ένωση σε θεοματα
διαδικασιωον αναοθεσης δημόχσιοων συμβαοσεων, πρόχσκόχμιοζόχυν πιστόχπόχιητικόχο αντιοστόχιχόχυ επαγγελματικόχυο
η ο εμπόχρικόχυ ο μητρωοόχυ. Στην περιοπτωση πόχυ χωορα δεν τηρει ο τεοτόχιόχ μητρωοόχ, τόχ εογγραφόχ η ο τόχ
πιστόχπόχιητικόχο μπόχρειο να αντικαθιοσταται απόχο εονόχρκη βεβαιοωση ηο, στα κραοτη - μεολη ηο στις χωορες όχοπόχυ δεν
πρόχβλεοπεται εονόχρκη βεβαιοωση, απόχο υπευοθυνη δηολωση τόχυ ενδιαφερόχμεονόχυ ενωοπιόχν αρμόχοδιας δικαστικηος
ηο διόχικητικηος αρχηος, συμβόχλαιόχγραοφόχυ ηο αρμόχοδιόχυ επαγγελματικόχυο ηο εμπόχρικόχυο όχργανισμόχυο της χωορας
καταγωγηος ηο της χωορας όχοπόχυ ειοναι εγκατεστημεονόχς όχ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας όχοτι δεν τηρειοται τεοτόχιόχ μητρωοόχ
και όχοτι ασκειο τη δραστηριόχοτητα τόχυ αορθρόχυ 21 της παρόχυοσας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όχικόχνόχμικηο και χρηματόχόχικόχνόχμικη επαορκεια των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται
α) για τις εγγεγραμμεονες εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ.
i) Για τόχ 22.Γ α1), απόχο τη Βεβαιοωση εγγραφηος τόχυ αορθρόχυ 23.4. α) της παρόχυοσας.
Για τόχ 22.Γ α2), Υπευοθυνη δηολωση για τόχ ανεκτεολεστόχ μεορόχς των εργόχλαβικωον συμβαοσεων,
συνόχδευόχομενη απόχο: 1)πιονακα όχολων των υπόχ ο εκτεολεση εοργων και 2)τις βεβαιωοσεις των
αρμόχδιοων υπηρεσιωον για τόχ ανεκτεολεστόχ μεορόχς καοθε εργόχλαβιοας πόχυ εκτελειο ειοτε αυτόχτελωος
ειοτε σε κόχινόχπραξιοα καταο την ημερόχμηνιοα δημόχπραοτησης τόχυ εοργόχυ.
ii) Για τόχ 22.Γ β) ........................ 59
β) Οι αλλόχδαπόχιο όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος πόχυ ειοναι εγγεγραμμεονόχι σε επίσημους καταλόγους ηο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος πιστόχπόχιοησης πόχυ συμμόχρφωονόχνται με τα ευρωπαιοκα ο πρόχοτυπα
πιστόχπόχιοησης, καταο την εοννόχια τόχυ Παραρτηοματόχς υII τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α΄ τόχυ ν. 4412/2016 (Α, μπόχρόχυον
να πρόχσκόχμιοζόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος , εκδιδόχομενόχ απόχο την αρμόχοδια αρχηο ηο
τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης, καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορθρόχ
83 ν. 4412/2016 (Α και στην παραογραφόχ 9 τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .
Οι αλλόχδαπόχιο όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος πόχυ δεν ειοναι εγγεγραμμεονόχι σε επιοσημόχυς καταλόχογόχυς ηο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος πιστόχπόχιοησης κατα ο τα ανωτεορω, υπόχβαολλόχυν ως δικαιόχλόχγητικαο
τα........................6 (Α0
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικηο και επαγγελματικηο ικανόχοτ ητα των όχικόχνόχμικωον φόχρεοων απόχδεικνυοεται:
α) για τις εγγεγραμμεονες εργόχληπτικεος επιχειρηοσεις στόχ Μ.Ε.ΕΠ.
i) για τόχ 22. Δ α), απόχο τη Βεβαιοωση εγγραφηος τόχυ αορθρόχυ 23.4. α) της παρόχυοσας
ii) για τόχ 22.Δ β) ............................................................. 6 (Α1
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β) Οι αλλόχδαπόχι ο όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος πόχυ ειον αι εγγεγραμμεον όχι σε επίσημους καταλόγους ηο
διαθεοτόχυν πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος πιστόχπόχιοησης πόχυ συμμόχρφωον όχνται με τα ευρωπαιοκ αο
πρόχοτυπα πιστόχπόχιοησης, κατα ο την εοννόχια τόχυ Παραρτηοματόχς υII τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α΄ τόχυ ν.
4412/2016 (Α, μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος εκδιδόχομενόχ
απόχο την αρμόχοδια αρχηο ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης,
καταο τα όχριζόχομενα στόχ αορ θρόχ 83 ν. 4412/2016 (Α και στην παραογραφόχ 9 τόχυ παρόχοντόχς αορθρόχυ .
Οι αλλόχδαπόχιο όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος πόχυ δεν ειοναι εγγεγραμμεον όχι σε επιοσημόχυς καταλόχογόχυς ηο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιητικόχ ο απόχ ο όχργανισμόχυος πιστόχπόχιοησης κατα ο τα ανωτεορω, υπόχβαολ λόχυν ως δικαιόχλόχγητικαο
τα........................................... 6 (Α2
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε63
................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιοπτωση νόχμικόχυο πρόχσωοπόχυ, υπόχβαολ λόχνται τα νόχμιμόχπόχιητικαο εογγραφα απόχο τα όχπόχιοα να πρόχκυοπτει
η εξόχυσιοα υπόχγραφηος τόχυ νόχμιομόχυ εκπρόχσωοπόχυ
Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συοστασης,
2. Αντιογραφόχ τόχυ ισχυοόχντόχς καταστατικόχυο με τόχ ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχόχυν δημόχσιευτειο όχολες όχι μεοχρι
σηομερα τρόχπόχπόχιηοσεις αυτόχυο ηο επικυρωμεονόχ αντιογραφόχ κωδικόχπόχιημεονόχυ καταστατικόχυο εφόχοσόχν
υπαορχει)
3. ΦΕΚ στόχ όχπόχιοόχ εοχει δημόχσιευτειο τόχ πρακτικόχο ΔΣ εκπρόχσωοπησης τόχυ νόχμικόχυο πρόχσωοπόχυ,
4. Πρακτικόχο Δ.Σ περιο εογκρισης συμμετόχχηος στόχ διαγωνισμόχο, στόχ όχπόχιοόχ μπόχρειο να περιεοχεται και
εξόχυσιόχδόχοτηση εφόχοσόχν αυτόχ ο πρόχβλεοπεται απόχ ο τόχ καταστατικόχ ο τόχυ υπόχψηφιοόχυ αναδόχοχόχυ) για
υπόχγραφηο και υπόχβόχληο πρόχσφόχραος σε περιοπτωση πόχυ δεν υπόχγραοφει όχ ιοδιόχς όχ νόχομιμόχς εκπρόχοσωπόχς
τόχυ φόχρεοα την πρόχσφόχρα ο και τα λόχιπα ο απαιτόχυομενα εογγραφα τόχυ διαγωνισμόχυ ο και όχριοζεται
συγκεκριμεονα αοτόχμόχ, ως αντιοκλητόχς,
5. Πιστόχπόχιητικόχο αρμόχοδιας δικαστικηος ηο διόχικητικηος αρχηος περιο τρόχπόχπόχιηοσεων τόχυ καταστατικόχυο /
μη λυοσης της εταιρειοας, τόχ όχπόχιοόχ πρεοπει να εοχει εκδόχθει ο τόχ πόχλυ ο τρειος 3) μηονες πριν απόχ ο την
ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος πρόχσφόχρωον.
Εαον όχ πρόχσφεορων ειοναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιογραφόχ τόχυ καταστατικόχυο με όχολα τα μεοχρι σηομερα τρόχπόχπόχιητικαο,
2. Πιστόχπόχιητικα ο αρμόχοδιας δικαστικηος η ο διόχικητικηος αρχηος περι ο των τρόχπόχπόχιηοσεων τόχυ
καταστατικόχυο.
Σε περιοπτωση εγκαταοστασης τόχυς στην αλλόχδαπηο, τα δικαιόχλόχγητικαο συοστασηος τόχυς εκδιοδόχνται με
βαοση την ισχυοόχυσα νόχμόχθεσιοα της χωορας πόχυ ειοναι εγκατεστημεονα, απόχο την όχπόχιοα και εκδιοδεται τόχ
σχετικόχο πιστόχπόχιητικόχο.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
α)
Οι όχικόχνόχμικόχι ο φόχρειος πόχυ ειοναι εγγεγραμμεον όχι σε επιοσημόχυς καταλόχογόχυς η ο διαθεοτόχυν
πιστόχπόχιοηση απόχ ο όχργανισμόχυος πιστόχπόχιοησης πόχυ συμμόχρφωον όχνται με τα ευρωπαιοκα ο πρόχοτυπα
πιστόχπόχιοησης, κατα ο την εοννόχια τόχυ Παραρτηοματόχς υII τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α,
μπόχρόχυον να πρόχσκόχμιοζόχυν στις αναθεοτόχυσες αρχεος πιστόχπόχιητικόχ ο εγγραφηος εκδιδόχομενόχ απόχ ο την
αρμόχοδια αρχηο ηο τόχ πιστόχπόχιητικόχο πόχυ εκδιοδεται απόχο τόχν αρμόχοδιόχ όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης.
Στα πιστόχπόχιητικαο αυταο αναφεορόχνται τα δικαιόχλόχγητικαο βαοσει των όχπόχιοω ν εογινε η εγγραφηο των εν
λόχογω όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχν επιοσημόχ καταολόχγόχ ηο η πιστόχπόχιοηση και η καταοταξη στόχν εν λόχογω
καταολόχγόχ.
Η πιστόχπόχιόχυομενη εγγραφη ο στόχυς επιοσημόχυς καταλόχογόχυς απόχ ο τόχυς αρμόχοδιόχυς όχργανισμόχυος η ο τόχ
πιστόχπόχιητικόχο, πόχυ εκδιοδ εται απόχο τόχν όχργανισμόχο πιστόχπόχιοησης, συνισταο τεκμηορ ιόχ καταλληλόχοτητας
όχοσόχν αφόχρα ο τις απαιτηοσεις πόχιόχτικηος επιλόχγηος, τις όχπόχιοες καλυοπ τει όχ επιοσημόχς καταολόχγόχς η ο τόχ
πιστόχπόχιητικόχο.
Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος πόχυ ειοναι εγγεγραμμεον όχι σε επιοσημόχυς καταλόχογόχυς απαλλαοσσόχνται απόχο την
υπόχχρεοω ση υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον πόχυ αναφεορόχνται στόχ πιστόχπόχιητικόχο εγγραφηος τόχυς.
β) Οι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος πόχυ ειοναι εγγεγραμμεον όχι στόχ Μ.Ε.ΕΠ. εφόχοσόχν πρόχσκόχμιοζόχυν αΕνημερόχοτητα
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Πτυχιοόχυ εν ισχυο, απαλλαοσσόχνται απόχο την υπόχχρεοω ση υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον 6 (Α4:
- απόχοσπασμα πόχινικόχυ ο μητρωοόχυ τόχυ αορ θρόχυ 23.3. α) της παρόχυοσας για τόχν Πρόχοεδρόχ και
Διευθυον όχντα Συομβόχυλόχ εργόχληπτικηος επιχειορ ησης. Για τα λόχιπα ο μεολη τόχυ Δ.Σ της εταιρειοας, θα
πρεοπει να υπόχβληθει ο αυτόχτελωος απόχοσπασμα πόχινικόχυ ο μητρωοόχυ, καθόχοσόχν τα πρόχοσωπα αυτα ο δεν
καλυοπτόχνται απόχο την Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ. 6 (Α5
- φόχρόχλόχγικηο και ασφαλιστικηο ενημερόχοτητα τόχυ αορθρόχυ 23.3. β) της παρόχυοσας. 6 (Α6 (Α
- τα πιστόχπόχιητικαο απόχο τόχ αρμόχοδιόχ Πρωτόχδικειοόχ και τόχ ΓΕΜΗ τόχυ αορθρόχυ 23.3. γ) της παρόχυοσας υπόχο
την πρόχυοπόχοθεση όχομως όχοτ ι καλυοπτόχνται πληορως όχολες όχι πρόχβλεπόχομενες περιπτωοσεις) απόχ ο την
Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ.
- τόχ πιστόχπόχιητικόχο απόχο τόχ αρμόχοδ ιόχ επιμελητηοριόχ όχοσόχν αφόχραο τόχ λόχογόχ απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22.
Α.4. θ).6 (Ακ
- τόχ πιστόχπόχιητικόχο της αρμόχοδιας αρχηος για την όχνόχμαστικόχπόχιοηση των μετόχχωον τόχυ αορ θρόχυ 23.3.
στ).
- τα απόχδεικτικαο εογγραφα νόχμιμόχπόχιοησης της εργόχληπτικηος επιχειορ ησης.
Σε περιοπτωση πόχυ καοπόχιόχ απόχ ο τα ανωτεορω δικαιόχλόχγητικα ο εοχει ληοξει, πρόχσκόχμιοζεται τόχ σχετικόχο
δικαιόχλόχγητικόχο εν ισχυο. Εφόχοσόχν στην Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ δεν αναφεορ εται ρηταο όχοτι τα στελεοχη τόχυ
πτυχιοόχυ τόχυ πρόχσφεορόχντα ειον αι ασφαλιστικωος ενηομερα στόχ ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, όχ πρόχσφεορων
πρόχσκόχμιοζει επιπλεοόχν της Ενημερόχοτητας Πτυχιοόχυ, ασφαλιστικηο ενημερόχοτητα για τα στελεοχη αυταο.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περιοπ τωση πόχυ όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας επιθυμειο να στηριχθειο στις ικανόχοτητες αολ λων φόχρεοων, η
απόχοδειξη όχοτι θα εοχει στη διαοθεσηο τόχυ τόχυς αναγκαιοόχυς πόχορόχυς, γιονεται με την πρόχσκόχομιση σχετικόχυο
συμφωνητικόχυο των φόχρεοων αυτωον για τόχν σκόχπόχο αυτόχο.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φαοκελόχς πρόχσφόχραος πρόχσφόχραο) των διαγωνιζόχμεον ων περιλαμβαονει, επιο πόχινηο απόχκλεισμόχυο,
τα ακόχολόχυθα:
α) ξεχωριστόχο σφραγισμεον όχ φαοκελόχ με την εονδειξη αΔικαιόχλόχγητικαο Συμμετόχχηος
β) ξεχωριστόχο σφραγισμεον όχ φαοκελόχ με την εονδειξη αΟικόχνόχμικηο Πρόχσφόχραο
συομφωνα με τα κατωτεορω:
24.2 Ο φαοκελόχς αΔικαιόχλόχγητικα ο Συμμετόχχηος πρεοπει, επι ο πόχινη ο απόχκλεισμόχυο, να περιεοχει τα
ακόχολόχυθα:
- α) Τόχ Τυπόχπόχιημεον όχ Έντυπόχ Υπευοθυνης Δηολωσης ΤΕΥΔ)
- β) εγγυοηση συμμετόχχηος, τόχυ αορθρόχυ 15 της παρόχυοσας.
Οι ενωοσεις όχικόχνόχμικωον φόχρεοω ν πόχυ υπόχβαολ λόχυν κόχινηο πρόχσφόχραο, υπόχβαολ λόχυν τόχ ΤΕΥΔ για καοθε
όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα πόχυ συμμετεοχει στην εον ωση.
24.3 Ο φαοκελόχς αΟικόχνόχμικη ο Πρόχσφόχραο περιεοχει συμπληρωμεον όχ τόχ χόχρηγηθεον απόχ ο την
αναθεοτόχυσα αρχηο εοντυπόχ Οικόχνόχμικηος Πρόχσφόχραος τόχυ αορθρόχυ 2 δ) της παρόχυοσας.
Επισημαίνεται ότι:
α) απόχκλειοόχνται απόχο τόχν διαγωνισμόχο πρόχσφόχρεος, στις όχπόχιοες δεν αναγραοφεται εοστω και εονα επιμεορόχυς
πόχσόχστόχο εοκπτωσης όχμαοδας εργασιωον τόχυ εντυοπόχυ της όχικόχνόχμικηος πρόχσφόχραος στην περιπτ. α) της παρ.
2 τόχυ αορθρόχυ 95 τόχυ ν.4412/2016 (Α ηο τόχ ενιαιοόχ πόχσόχστόχο εοκπτωσης στην περιπτ. β) της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ
95 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, όχλόχγραοφως και αριθμητικωος.
β) η όχλόχογραφη αναγραφηο των επιμεορόχυς πόχσόχστωον εοκπτωσης υπερισχυοει της αντιοστόχιχης αριθμητικηο ς.
γ) Αν παρόχυσιαστόχυον ελλειοψεις στην αναγραφη ο των στόχιχειοων της όχικόχνόχμικηος πρόχσφόχραος πλην
εκειονων πόχυ επιφεορόχυν απόχκλεισμόχο), διαφόχρεος μεταξυ ο της όχλόχογραφης και της αριθμητικηος τιμηος ηο
λόχγιστικα ο σφαολματα στα αθρόχιοσματα, τα γινόχομενα η ο τη στρόχγγυλόχπόχιοηση, η Επιτρόχπη ο Διαγωνισμόχυο
διόχρθωονει τα σφαολματα και αναγραοφει την όχρθηο όχικόχνόχμικηο πρόχσφόχραο.
24.4
Οι πρόχσφόχρεος υπόχγραοφόχνται και μόχνόχγραοφόχνται αναο φυολλόχ απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα ηο, σε
περιοπτωση νόχμικωον πρόχσωοπων, απόχ ο τόχ νόχομιμόχ εκπρόχοσωπόχ αυτωον. Η εονωση όχικόχνόχμικωον φόχρεοων
υπόχβαολλει κόχινηο πρόχσφόχραο, η όχπόχιοα υπόχγραοφεται υπόχχρεωτικαο ειοτε απόχο όχολόχυς τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος
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πόχυ απόχτελόχυον την εονωση ειοτε απόχο εκπρόχοσωπόχο τόχυς νόχμιομως εξόχυσιόχδόχτημεονόχ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο πρόχσφεορων όχικόχνόχμικόχος φόχρεοας αναφεορει στην πρόχσφόχρα ο τόχυ τόχ τμηομα της συομβασης πόχυ
πρόχτιοθεται να αναθεοσει υπόχ ο μόχρφη ο υπεργόχλαβιοας σε τριοτόχυς, καθωος και τόχυς υπεργόχλαοβόχυς πόχυ
πρόχτειονει.
25.2. Η τηορηση των υπόχχρεωοσεων της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 18 τόχυ ν 4412/2016 (Α απόχο υπεργόχλαοβόχυς δεν
αιορει την ευθυονη τόχυ κυριοόχυ αναδόχοχόχυ.
25.3. .................................................................... 6 (Α8
25.4. Η αναθεοτόχυσα αρχηο
α) επαληθευοει υπόχχρεωτικαο τη συνδρόχμηο των λόχογων απόχκλεισμόχυο τόχυ αορθρόχυ 22 Α της παρόχυοσας για
τόχυς υπεργόχλαοβόχυς και όχοτι διαθεοτόχυν τα αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για την εκτεολεση τόχυ εοργόχυ πόχυ
αναλαμβαονόχυν συομφωνα με τόχ αορθρόχ 16 (Α5 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, με τόχ Τυπόχπόχιημεονόχ Έντυπόχ Υπευοθυνης
Δηολωσης ΤΕΥΔ ).
β) απαιτειο υπόχχρεωτικαο απόχο τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα να αντικαταστηοσει εοναν υπεργόχλαοβόχ, όχοταν απόχο την
ως αονω επαληοθευση πρόχκυοπτει όχοτι συντρεοχόχυν λόχογόχι απόχκλεισμόχυ ο τόχυ και όχοτι δεν καλυοπτει τα
αντιοστόχιχα πρόχσόχοντα για την εκτεολεση τόχυ εοργόχυ πόχυ αναλαμβαονει συομφωνα με τόχ αορθρόχ 16 (Α5 τόχυ ν.
4412/2016 (Α.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εογκριση κατασκευηος τόχυ δημόχπρατόχυομενόχυ εοργόχυ, απόχφασιοστηκε με την αριθμ. 251/201κ
Α.Δ.Α. 6 (ΑΠ59Ω6 (Α2-ΝΩΥ ) απόχοφαση Δ.Σ.
26.2 Ο Κυορ ιόχς τόχυ Έργόχυ μπόχρειο να εγκαταστηοσει για τόχ εοργόχ αυτόχο Τεχνικόχο Συομβόχυλόχ. Ο Αναοδ όχχόχς
τόχυ εοργόχυ, εοχει την υπόχχρεοωση να διευκόχλυονει τις δραστηριόχοτητες τόχυ Τεχνικόχυ ο Συμβόχυολόχυ, πόχυ
πηγαοζόχυν απόχο τη συμβατικηο σχεοση της Υπηρεσιοας με αυτόχον.
26.3........................................................................................... 6 (Α9

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 228/2017 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. 6Γ5ΨΩ62-ΦΞ4)
Αγ.Ανάργυροι, 11-07-2017

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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1

Συμπληρωονόχνται τα στόχιχειοα της αναθεοτόχυσας αρχηος.
Αναγραοφεται όχ κωδικόχος ταυτόχπόχιοησης της διατιθεομενης πιοστωσης π.χ. κωδικόχος εναοριθμόχυ εοργόχυ στόχ ΠΔΕ ηο κωδικόχος
πιοστωσης τόχυ τακτικόχυ ο πρόχυοπόχλόχγισμόχυ ο τόχυ φόχρεοα υλόχπόχιοησης). Σε περιοπτωση συγχρηματόχδόχτόχυομενων εοργων απόχο
πόχορόχυς της Ευρωπαιοκηος Ένωσης, αναγραοφεται και όχ τιοτλόχς τόχυ Επιχειρησιακόχυ ο Πρόχγραομματόχς τόχυ ΕΣΠΑ η ο αολλόχυ
συγχρηματόχδόχτόχυομενόχυ απόχο πόχορόχυς ΕΕ πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δημόχπρατόχυομενόχ εοργόχ.
3
Συμπληρωονεται η επωνυμιοα της αναθεοτόχυσας αρχηος.
2

4

Σε περιοπτωση πόχυ η αναθεοτόχυσα αρχηο διαθεοτει γραφειοα σε περισσόχοτερες απόχο μια ταχυδρόχμικεος διευθυονσεις, θα πρεοπει να
αναγραφειο στην Πρόχκηορυξη μόχονόχ η ταχυδρόχμικηο διευοθυνση στην όχπόχιοα θα διενεργηθειο η απόχσφραογιση των πρόχσφόχρωον
των υπόχψηφιοων, για την απόχφυγηο τυχόχον συογχυσης.
5
Τιοθεται όχ τιοτλόχς της Υπηρεσιοας πόχυ θα διεξαογει τόχ διαγωνισμόχο.
6
Στόχ τευοχόχς Διακηρυοξεων Δημόχσιοων Συμβαοσεων της Εφημεριοδας της Κυβεορνησης.
7
Η περιοπτωση ι) συμπληρωονεται και περιλαμβαονεται στη Διακηορυξη, εφόχοσόχν η αναθεοτόχυσα αρχηο πρόχβλεοπει υπόχδειογματα
εγγραοφων πρόχς υπόχβόχληο απόχο τόχυς όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος, π.χ εγγυητικωον επιστόχλωον.
8
Συμπληρωονόχνται τυχόχον αολλα εογγραφα συομβασης η ο τευοχη πόχυ η αναθεοτόχυσα αρχη ο κριον ει αναγκαιοα με σκόχπόχ ο να
περιγραοψόχυν ηο να πρόχσδιόχριοσόχυν στόχιχειοα της συομβασης ηο της διαδικασιοας αναοθεσης.
9
Σε περιοπτωση πόχυ ειοναι δυνατη ο η με ηλεκτρόχνικόχ ο μεοσόχ ελευοθερη, αομεση πληορης και δωρεαον πρόχοσβαση των
ενδιαφερόχμεονων στη συγγραφηο υπόχχρεωοσεων και στα λόχιπαο εογγραφα της συομβασης, θα πρεοπει να πρόχσδιόχριοζεται
στην παρόχυοσα διακηορυξη η ηλεκτρόχνικηο διευοθυνση στην όχπόχιοα διατιοθεται η εν λόχογω τεκμηριοωση. Στην περιοπτωση αυτηο
δεν υπαορχει πρόχοβλεψη για δαπαονη αναπαραγωγηος των τευχωον τόχυ διαγωνισμόχυο.
10
Όταν η αναθεοτόχυσα αρχηο πρόχτιοθεται να εφαρμόχοσει την παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 21 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, αναφεορόχνται, στόχ
παρόχον αορθρόχ της διακηορυξης, τα μεοτρα πρόχστασιοας τόχυ εμπιστευτικόχυ ο χαρακτηορα των πληρόχφόχριωον, τα όχπόχιοα
απαιτόχυονται, και τόχν τρόχοπόχ με τόχν όχπόχιοόχ ειοναι δυνατη ο η πρόχοσβαση στα σχετικα ο εογγραφα. Ενδεικτικαο, λ.χ., η
αναθεοτόχυσα αρχη ο θα μπόχρόχυοσε να αναφεορει όχοτι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρωφ.
11
Συμπληρωονεται απόχο την Αναθεοτόχυσα Αρχηο με σαφηονεια συγκεκριμεονη ημερόχμηνιοα “εγκαιορως, ηοτόχι ως την... ), πρόχς
απόχφυγηο όχιασδηοπόχτε συογχυσης και αμφιβόχλιοας.
12
Συμπληρωονεται ημεορα πόχυ καθόχριοζει η αναθεοτόχυσα αρχηο καταο τρόχοπόχ ωοστε όχολόχι όχι ενδιαφερόχομενόχι όχικόχνόχμικόχιο φόχρειος να
μπόχρόχυον να λαοβόχυν γνωοση όχολων των αναγκαιοων πληρόχφόχριωον για την καταορτιση των πρόχσφόχρωον.
13
Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 18 της παρόχυοσας.
14
Σκόχοπιμόχ ειοναι η επιστρoφηο της σφραγισμεονης πρόχσφόχραος να λαοβει χωορα μεταο την απόχοφαση εογκρισης τόχυ πρακτικόχυο τόχυ
αορθρόχυ 4.1. ζ) της παρόχυοσας και της παρεολευσης τόχυ δικαιωοματόχς υπόχβόχληος εονστασης , συομφωνα με τα όχριζόχομενα στόχ
αορθρόχ 4.3 της παρόχυοσας. Μεοχρι τόχοτε η πρόχσφόχραο διακρατειοται σφραγισμεονη στην Επιτρόχπηο Διαγωνισμόχυο.
15
Σημειωονεται όχοτι όχ Αριθμόχος πτυχιοόχυ, η Κατηγόχριοα και η Ταοξη τόχυ όχικόχνόχμικόχυο φόχρεοα αναγραοφεται, ειοτε στόχ Μεορόχς ΙΙ :
Πληρόχφόχριοες σχετικαο με τόχν όχικόχνόχμικόχο φόχρεοα εγγραφηο σε επιοσημόχ καταολόχγόχ), ειοτε στόχ Μεορόχς Iυ : Κριτηορια Επιλόχγηος Α'
Καταλληλόχοτητα) τόχυ Τυπόχπόχιημεονόχυ Εντυοπόχυ Υπευοθυνης Δηολωσης ΤΕΥΔ ).
16
Συμπληρωονόχνται αολλες τυπικεος πρόχυοπόχθεοσεις πόχυ τυχόχον απαιτειο η αναθεοτόχυσα αρχηο. Εαον όχοχι, διαγραοφεται η φραοση
“καθωος καιφ.
17
Όταν εφαρμόχοζεται τόχ αορθρόχ 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (Α πρωοτα εολεγχόχς όχικόχνόχμικωον πρόχσφόχρωον Α εολεγχόχς όχμαλόχοτητας
και ακόχλόχυοθως εολεγχόχς δικαιόχλόχγητικωον συμμετόχχηος). Αν η αναθεοτόχυσα αρχηο επιλεοξει να μην εφαρμόχοζει τόχ αορθρόχ 101
παρ. 1, πρόχσαρμόχοζει αναλόχογως την ακόχλόχυθόχυομενη διαδικασιοα αορθρόχ 98 παρ. 1 περ. γ) ν. 4412/2016 (Α).
18
Όταν εφαρμόχοζεται η περιπτ. α) της παρ. 2 τόχυ αορθρόχυ 95 τόχυ ν. 4412/2016 (Α. Όταν εφαρμόχοζεται η περιπτ. β) της παρ. 2
τόχυ αορθρόχυ 95 ηο τα αορθρα 124-126 (Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α, γιονόχνται όχι αναγκαιοες πρόχσαρμόχγεος στη Διακηορυξη.
19
Επισημαιονεται όχοτι αν η αναθεοτόχυσα αρχηο θεωρηοσει όχοτι πρόχσφόχρεος φαιονόχνται ασυνηοθιστα χαμηλεος, απαιτειο απόχο τόχυς
όχικόχνόχμικόχυος φόχρειος να εξηγηοσόχυν την τιμηο ηο τόχ κόχοστόχς πόχυ πρόχτειονόχυν στην πρόχσφόχραο τόχυς, εντόχος απόχκλειστικηος
πρόχθεσμιοας, καταο ανωοτατόχ όχοριόχ δεοκα ημερωον απόχο την κόχινόχπόχιοηση της σχετικηος πρόχοσκλησης. Στην περιοπτωση αυτηο
εφαρμόχοζόχνται τα αορθρα 88 και 89 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
20
Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 103 παρ. 1 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, η πρόχθεσμιοα δεν μπόχρειο να ειοναι μικρόχοτερη των δεοκα 10 ) όχυοτε
μεγαλυοτερη των ειοκόχσι 20 ) ημερωον απόχο την κόχινόχπόχιοηση της σχετικηος εογγραφης ειδόχπόχιοησης στόχν πρόχσωρινόχο αναοδόχχόχ.
21
Με την επιφυολαξη των παρ. κ και 8 τόχυ αορθρόχυ κ8 τόχυ ν. 4412/2016 (Α ληοψη επανόχρθωτικωον μεοσων ).
22
Στόχ εν λόχογω σημειοόχ της διακηορυξης, πρεοπει να πρόχσδιόχριοζεται όχ τόχοπόχς πχ. στα γραφειοα της αναθεοτόχυσας αρχηος), καθωος
και τόχ χρόχνικόχ ο διαοστημα εντόχος τόχυ όχπόχιοόχυ όχοσόχι υπεοβαλαν παραδεκτεος πρόχσφόχρεος μπόχρόχυον να λαμβαονόχυν γνωοση των
δικαιόχλόχγητικωον κατακυορωσης πόχυ κατατεοθηκαν, δηλ. εντόχος ... εργαοσιμων ημερωον απόχο την ημερόχμηνιοα πόχυ κόχινόχπόχιηοθηκε
σε αυτόχυος, επιο απόχδειοξει, η απόχοφαση κατακυορωσης.
23
Η περιοπτωση αυτη ο πρόχστιοθεται στη Διακηορυξη μόχονόχ στις περιπτωοσεις εκειονες, στις όχπόχιοες πρόχβλεοπεται υπόχχρεοωση
πρόχσυμβατικόχυο ελεογχόχυ, συομφωνα με τα άρθρα 35 και 36 τόχυ ν. 4129/2013, αολλως διαγραοφεται.

24

Τιοθεται μόχονόχ εφόχοσόχν πρόχοκειται για συγχρηματόχδόχτόχυομενόχ εοργόχ απόχο πόχορόχυς της Ευρωπαιοκηος Ένωσης.
Τιοθεται μόχονόχ εφόχοσόχν επιλεγειο η διενεοργεια κληορωσης για τη συγκρόχοτηση συλλόχγικωον όχργαονων.
26
Απόχο 1-1-201κ τιοθεται σε ισχυο τόχ π.δ 80/2016 (Α Α' 145 ), τόχ όχπόχιοόχ με τόχ αορθρόχ 13 καταργειο τόχ π.δ 113/2010.
27
Τιοθεται μόχονόχ όχοταν εκ τόχυ συμβατικόχυο πόχσόχυο 1.000.000 ΕΥΡΩ χωριος ΦΠΑ), πρόχκυοπτει εφαρμόχγηο των διαταοξεων για
τόχν εολεγχόχ τόχυ ΕΣΡ.
28
Νόχομόχι, ΠΔ και υπόχυργικεος απόχφαοσεις πόχυ εκδιοδόχνται μετα ο την εοναρξη της διαδικασιοας συοναψης της συομβασης
συομφωνα με τόχ αορθρόχ 120 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, δεν απόχτελόχυον μεορόχς τόχυ εφαρμόχστεοόχυ θεσμικόχυο πλαισιοόχυ της.
29
Όταν πρόχοκειται για συγχρηματόχδόχτόχυομενόχ απόχ ο την Ε.Ε. εοργόχ, τόχυοτόχ να αναγραοφεται στη
Διακηορυξη και ειδικόχοτερα να αναγραοφεται όχ τιοτλόχς της Πραοξης και τόχυ Επιχειρησιακόχυο Πρόχγραομματόχς στόχ πλαιοσιόχ τόχυ
όχπόχιοόχυ ειοναι ενταγμεονόχ τόχ δημόχπρατόχυομενόχ εοργόχ, καθωος και τα πόχσόχσταο συγχρηματόχδόχοτησης της δαπαονης τόχυ εοργόχυ απόχο
εθνικόχυος και ενωσιακόχυος πόχορόχυς με αναφόχραο στόχ διαρθρωτικόχο ταμειοόχ). Επιοσης, η σχετικη ο συμπληορωση ακόχλόχυθει ο τη
διακριτη ο όχρόχλόχγιοα Συλλόχγικεος Απόχφαοσεις ΣΑ ) εοργων η ο ΚΑΕ, αναολόχγα την πηγη ο χρηματόχδόχοτησης ΠΔΕ η ο Τακτικόχος
πρόχυοπόχλόχγισμόχος). Για τόχ ζηοτημα της αναοληψης δαπανωον δημόχσιοων επενδυοσεων, βλ. και αορθρόχ 5 τόχυ π.δ. 80/2016 (Α.
30
Οι κρατηοσεις πρόχσαρμόχοζόχνται αναολόχγα με τόχν φόχρεοα εκτεολεσης τόχυ εοργόχυ.
31
Συομφωνα με τόχ αορθρόχ 4 παρ. 4 τόχυ π.δ 80/2016 (Α “Αναοληψη υπόχχρεωοσεων απόχο τόχυς διαταοκτεςφ Α΄ 145 ): “ Οι διακηρύξεις,
οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά
βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επιοσης, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 12 παρ. 2 γ) τόχυ ιοδιόχυ π.δ : “Διακηρύξεις,
όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του
παρόντος. "
32
Τόχ πόχσόχ ο των απρόχοβλεπτων δαπανωον επαναυοπόχλόχγιοζεται κατα ο την υπόχγραφη ο της συομβασης, αναολόχγα με την
πρόχσφερθειοσα εοκπτωση, ωοστε να διατηρειοται η εν λόχογω πόχσόχστιαιοα αναλόχγιοα τόχυ 9% επιο της δαπαονης εργασιωον με
ΓΕ&ΟΕ, συομφωνα με την παραογραφόχ 3 τόχυ αορθρόχυ 156 (Α ν. 4412/2016 (Α.
33
Πρβλ. αορθρόχ 6 (Α παρ. κ τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
34
Μπόχρει ο η εοναρξη της πρόχθεσμιοας να όχριοζεται διαφόχρετικαο, αν λόχογόχυ χαορη δεν πρόχβλεοπεται η αομεση εοναρξη των
εργασιωον αορθρόχ 14κ παρ.2 ν. 4412/2016 (Α).
35
Με την επιφυολαξη της επόχομενης υπόχσημειοωσης.
36
Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρει ο να επιτρεοπόχυν την υπόχβόχλη ο εναλλακτικωον πρόχσφόχρωον και στην περιοπτωση αυτηο
πρόχσαρμόχοζεται αντιστόχιοχως τόχ 13.4. πρβλ αορθρόχ 5κ τόχυ ν. 4412/2016 (Α ).
37
Τόχ πόχσόχστόχο της εγγυοησης συμμετόχχηος δεν μπόχρειο να υπερβαιονει τόχ 2% της εκτιμωομενης αξιοας της συομβασης, χωριος τόχ
Φ.Π.Α., με αναολόχγη στρόχγγυλόχπόχιοηση αορθρόχ κ2 παρ. 1 περ. α εδαοφιόχ πρωοτόχ τόχυ ν. 4412/2016 (Α).
38
Εφόχοσόχν συντρεοχει περιοπτωση, κατα ο τόχ αορθρόχ 149 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, όχπόχοτε μνημόχνευοόχνται και όχι απαραιοτητες
λεπτόχμεορειες.
39
Συμπληρωονεται αν πρόχβλεοπεται ηο όχοχι η χόχρηογηση πρόχκαταβόχληος. Συομφωνα με την παραογραφόχ 10 εδ. α τόχυ αορθρόχυ 25
τόχυ ν. 36 (Α14/200κ όχοπως πρόχστεοθηκε με την παρ. 3 τόχυ αορθρόχυ 242 τόχυ ν. 40κ2/2012), στις περιπτωοσεις
συγχρηματόχδόχτόχυομενων δημόχοσιων εοργων στις διακηρυοξεις υπόχχρεωτικα ο περιλαμβαονεται δυνατόχοτητα χόχρηογησης
πρόχκαταβόχληος. Η υπόχχρεοωση αυτηο εξακόχλόχυθειο να ισχυοει και για τα πρόχγραομματα της περιόχοδόχυ 2014-2020 δυναομει της
παρ. 15 τόχυ αορθρόχυ 59 τόχυ ν. 4314/2014.
40
Εφόχοσόχν πρόχβλεοπεται πρόχκαταβόχληο συμπληρωονόχνται όχι όχορόχι για την εγγυητικηο επιστόχληο πρόχκαταβόχληος. Επισημαιονεται
όχοτι η εγγυοηση καληος εκτεολεσης καλυοπτει και την παρόχχη ο ισόχοπόχσης πρόχκαταβόχληος πρόχς τόχν αναοδόχχόχ, χωριος να
απαιτειοται η καταοθεση εγγυοησης πρόχκαταβόχληος. Στην περιοπτωση πόχυ με την παρόχυοσα όχριοζεται μεγαλυοτερόχ υοψόχς
πρόχκαταβόχληος πχ 15%), αυτη ο λαμβαονεται με την καταοθεση απόχ ο τόχν αναοδόχχόχ εγγυοησης πρόχκαταβόχληος πόχυ θα
καλυοπτει τη διαφόχρα ο μεταξυ ο τόχυ πόχσόχυ ο της εγγυοησης καληος εκτεολεσης και τόχυ πόχσόχυ ο της καταβαλλόχομενης
πρόχκαταβόχληος παρ. 1 δ αορθρόχυ κ2 τόχυ ν. 4412/2016 (Α).
41
Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να ζητόχυον απόχο τόχυς πρόχσφεορόχντες να παραοσχόχυν αΕγγυοηση καληος λειτόχυργιοας για την
απόχκαταοσταση των ελαττωμαοτων πόχυ ανακυοπτόχυν ηο των ζημιωον πόχυ πρόχκαλόχυονται απόχο δυσλειτόχυργιοα των εοργων καταο
την περιοόχδόχ εγγυοησης καληος λειτόχυργιοας, εφόχοσόχν πρόχβλεοπεται στα εογγραφα της συομβασης. Τόχ υοψόχς της εγγυοησης καληος
λειτόχυργιοας συμπληρωονεται σε συγκεκριμεονόχ χρηματικόχο πόχσόχο. Οι εγγυητικεος επιστόχλεος καληος λειτόχυργιοας περιλαμβαονόχυν
κατ’ ελαοχιστόχν τα αναφερόχομενα στην παραογραφόχ 15.2 της παρόχυοσας και επιπρόχοσθετα, τόχν αριθμόχ ο και τόχν τιοτλόχ της
σχετικηος συομβασης.
42
Η πρόχθεσμιοα παραλαβηος των πρόχσφόχρωον καθόχριοζεται συομφωνα με τόχ αορθρόχ 121 τόχυ ν. 4412/2016 (Α .
43
Οριοζεται όχ χρόχονόχς απόχο την Αναθεοτόχυσα Αρχηο κατ΄ εκτιομηση των ιδιαιτερόχτηοτων της διαδικασιοας. Για τόχν καθόχρισμόχο τόχυ
χρόχονόχυ ισχυοόχς της πρόχσφόχραος, πρβ. Άρθρόχ 9κ παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016 (Α.
44
Κατ’ αντιστόχιχιοα με τα όχυσιωοδη χαρακτηριστικα ο τόχυ εοργόχυ συομφωνα με τόχ αορθρόχ 11 της παρόχυοσας αναφεορεται η
κατηγόχριοα ηο όχι κατηγόχριοες στις όχπόχιοες εμπιοπτει τόχ εοργόχ συομφωνα με τόχ αορθρόχ 100 τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008 και τόχυς ειδικόχοτερόχυς
όχορόχυς τόχυ αορθρόχυ κ6 (Α ν. 4412/2016 (Α).
25

45
46

Πρβλ περ. ε παρ. 1 αορθρόχυ 91 ν. 4412/2016 (Α.

Τα κριτηορια επιλόχγηος σχεδιαοζόχνται καταο τρόχοπόχ, ωοστε να μην περιόχριοζεται δυσαναολόχγα η συμμετόχχηο των ενδιαφερόχομενων
όχικόχνόχμικωον φόχρεοων στόχυς διαγωνισμόχυος δημόχσιοων εοργων. Κατα ο τόχ σταοδιόχ τόχυ πρόχσδιόχρισμόχυ ο των κριτηριοων
καταλληλόχοτητας των υπόχψηφιοων, ειοναι αναγκαιοόχ να τηρόχυονται απόχο τις αναθεοτόχυσες αρχεος, όχι θεμελιωοδεις ενωσιακεος αρχεος,
ιδιοως η αρχηο της ιοσης μεταχειορισης των συμμετεχόχοντων, της απόχφυγηος των διακριοσεων, της διαφαονειας και της αναοπτυξης
τόχυ ελευοθερόχυ ανταγωνισμόχυο.

47

Επισημαιονεται όχοτι η εν λόχογω πρόχοβλεψη για παρεοκκλιση απόχο τόχν υπόχχρεωτικόχο απόχκλεισμόχο απόχτελειο δυνατόχοτητα της ανα θεοτόχυσας αρχηος πρβλ. Άρθρόχ κ3 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016 (Α). Σε περιοπτωση πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τη σχετικηο δυνα τόχοτητα, η αναθεοτόχυσα αρχηο διαγραοφει την παραογραφόχ αυτηο.
48

Επισημαιονεται όχοτι η εν λόχογω πρόχοβλεψη για παρεοκκλιση απόχο τόχν υπόχχρεωτικόχο απόχκλεισμόχο απόχτελειο δυνατόχοτητα της ανα θεοτόχυσας αρχηος πρβλ. Άρθρόχ κ3 παρ. 3 τόχυ ν. 4412/2016 (Α). Σε περιοπτωση πόχυ δεν επιθυμειο να πρόχβλεοψει τη σχετικηο δυνα τόχοτητα, η αναθεοτόχυσα αρχηο διαγραοφει την παραογραφόχς αυτηο.
49

Οι λόχογόχι της παραγραοφόχυ 22.Α.4. απόχτελόχυον δυνητικόχυος λόχογόχυς απόχκλεισμόχυ ο συομφωνα με τόχ αορθρόχ κ3 παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α. Καταο συνεοπεια, η αναθεοτόχυσα αρχηο δυοναται να επιλεοξει εοναν, περισσόχοτερόχυς, όχολόχυς ηο ενδεχόχμεονως και κανεοναν
απόχο τόχυς λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο συνεκτιμωοντας τα ιδιαιοτερα χαρακτηριστικαο της υπόχο αναοθεση συομβασης εκτιμωομενη αξιοα
αυτηος, ειδικεος περισταοσεις κλπ), με σχετικη ο πρόχοβλεψη στόχ παρόχον σημειοόχ της διακηορυξης. αναλυτικα ο βλ. ΚΟ για τη
συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων εοργόχυ).
50
Σημειωονεται όχοτι όχ ανωτεορω εθνικόχος λόχογόχς απόχκλεισμόχυο συμπληρωονεται στόχ Μεορόχς ΙΙΙ Δ τόχυ ΤΕΥΔ.
51

Υπενθυμιοζεται όχοτι αναφόχραο στην παραογραφόχ 4, θα γιονει μόχονόχ στην περιοπτωση πόχυ η Αναθεοτόχυσα Αρχηο επιλεοξει καοπόχιόχν
απόχο τόχυς δυνητικόχυος λόχογόχυς απόχκλεισμόχυο 22.Α. 4 ) .
52
Για τόχν τρόχοπόχ συμπληορωσης τόχυ 22.Γ, βλ. Αναλυτικαο ΚΟ για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων
εοργόχυ και τη σχετικηο Εγκυοκλιόχ τόχυ Υπόχυργειοόχυ Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο.
53
Για τόχν τρόχοπόχ συμπληορωσης τόχυ 22.Δ, βλ. Αναλυτικαο ΚΟ για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων
εοργόχυ και τη σχετικηο Εγκυοκλιόχ τόχυ Υπόχυργειοόχυ Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο.
54
Πρόχαιρετικηο επιλόχγηο: Η παρ. 22.Ε τιοθεται καταο διακριτικηο ευχεορεια της αναθεοτόχυσας αρχηος και συμπληρωονεται συομφωνα
με τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν. 4412/2016 (Α. Επισημαιονεται όχοτι όχολες όχι απαιτηοσεις πρεοπει να σχετιοζόχνται και να ειοναι αναολόχγες με τόχ
αντικειομενόχ της συομβασης αορθρόχ κ5 παρ. 1 ν. 4412/2016 (Α).
55
Πρόχαιρετικη ο επιλόχγηο. Συομφωνα με τόχ αορθρόχ κ8 παρ. 2 τόχυ ν. 4412/2016 (Α, στην περιοπτωση συμβαοσεων εοργων όχι
αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να απαιτόχυον την εκτεολεση όχρισμεονων κριοσιμων καθηκόχοντων απευθειοας απόχ ο τόχν ιοδιόχ τόχν
πρόχσφεορόχντα πρόχαιρετικηο σημειοωση τόχυ ανωτεορω εδαφιοόχυ ).
56
Η εν λόχογω πρόχθεσμιοα απόχσκόχπειο στην υπόχβόχληο επιοκαιρων απόχδεικτικωον μεοσων . Η αναθεοτόχυσα αρχηο δυοναται, εαον στις
ειδικεος διαταοξεις πόχυ διεοπόχυν την εοκδόχσηο τόχυς, δεν πρόχβλεοπεται χρόχονόχς ισχυοόχς τόχυς, να θεοσει με τη Διακηορυξη συγκεκριμεονόχ
χρόχνικόχο διαοστημα σε σχεοση με την ημερόχμηνιοα υπόχβόχληος των δικαιόχλόχγητικωον, εντόχος τόχυ όχπόχιοόχυ πρεοπει να εκδιοδόχνται π.χ
εντόχος ενόχος μηνόχος ).
57
Συομφωνα με τόχ αορθρόχ κ3 παρ. 2 τελευταιοόχ εδαοφιόχ τόχυ ν. 4412/2016 (Α : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."
58

Εφόχοσόχν συντρεοχει περιοπτωση λόχογω τόχυ πρόχυοπόχλόχγισμόχυ ο της συομβασης, πρεοπει να πρόχβλεοπεται και η δυνατόχοτητα
συμμετόχχηος επιχειρηοσεων εγγεγραμμεονων στα Νόχμαρχιακαο Μητρωοα βλεοπετε αορθρα 105 και 106 (Α τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008). Στην
περιοπτωση αυτηο να τιοθεται η αντιοστόχιχη πρόχοβλεψη.
59

Για τόχ 22.Γ β), όχι Αναθεοτόχυσες Αρχεος όχριοζόχυν, καταο περιοπτωση τα καταολληλα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ αναφεορόχνται στόχ
Μεορόχς Ι τόχυ Παραρτηοματόχς ΧΙΙ Απόχδεικτικαο μεοσα για τα κριτηορια επιλόχγηος) τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α βλ.
αναλυτικόχοτερα Κατευθυντηορια Οδηγιοα συμπληορωσης πρόχοτυπης Διακηορυξης εοργόχυ της ΕΑΑΔΗΣΥ και σχετικηο Εγκυοκλιόχ τόχυ
Υπόχυργειοόχ Υπόχδόχμωον & Μεταφόχρωον ).
60
Συμπληρωονόχνται τα απαιτόχυομενα δικαιόχλόχγητικα ο κατα ο την κριοση της αναθεοτόχυσας αρχηος σε συναορτηση με τη
δημόχπρατόχυομενη συομβαση εοργόχυ πρβλ Μεορόχς Ι Παραρτηοματόχς XII τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α - βλ.
αναλυτικόχοτερα ΚΟ για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων εοργόχυ και σχετικη ο Εγκυοκλιόχ τόχυ
Υπόχυργειοόχ Υπόχδόχμωον & Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο ).
61
Για τόχ 22.Δ β), όχι Αναθεοτόχυσες Αρχεος όχριοζόχυν καταο περιοπτωση τα καταολληλα απόχδεικτικαο μεοσα πόχυ αναφεορόχνται στόχ
Μεορόχς ΙΙ τόχυ Παραρτηοματόχς ΧΙΙ Απόχδεικτικαο μεοσα για τα κριτηορια επιλόχγηος) τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α βλ.
αναλυτικόχοτερα βλ. ΚΟ για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων εοργόχυ και σχετικηο Εγκυοκλιόχ τόχυ
Υπόχυργειοόχ Υπόχδόχμωον & Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο).
62
Συμπληρωονόχνται τα καταολληλα απόχδεικτικα ο μεοσα κατα ο την κριοση της αναθεοτόχυσας αρχηος σε συναορτηση με τη
δημόχπρατόχυομενη συομβαση εοργόχυ πρβλ Μεορόχς ΙI Παραρτηοματόχς XII τόχυ Πρόχσαρτηοματόχς Α τόχυ ν. 4412/2016 (Α - βλ.
αναλυτικόχοτερα ΚΟ για τη συμπληορωση πρόχοτυπης διακηορυξης δημόχσιοων συμβαοσεων εοργόχυ και σχετικη ο Εγκυοκλιόχ τόχυ
Υπόχυργειοόχ Υπόχδόχμωον & Μεταφόχρωον πόχυ αναμεονεται να εκδόχθειο).
63
Εφόχοσόχν εοχει αναφερθειο σχετικηο απαιοτηση στόχ αορθρόχ 22.Ε συμπληρωονεται αναλόχογως συομφωνα με τόχ αορθρόχ 82 τόχυ ν.
4412/2016 (Α.
64
Συομφωνα με τη διαοταξη τόχυ αορθρόχυ 20 παρ. 5 τόχυ ν. 36 (Α6 (Α9/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαιονεται όχοτι, συομφωνα με τόχ αορθρόχ 22 Τρόχπόχπόχιηοσεις τόχυ Ν. 4412/2016 (Α ) περ.
6 (Α6 (Α τόχυ ν. 4441/2016 (Α Α΄ 22κ ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176 .
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Η σχετικηο Υπόχυργικηο απόχοφαση για την Ενημερόχοτητα Πτυχιοόχυ, αναμεονεται να επικαιρόχπόχιηθειο .
Στην περιοπ τωση όχομως πόχυ η Ενημερόχοτ ητα Πτυχιοόχυ δεν καλυοπτει τις εισφόχρεος επικόχυρικηος ασφαολ ισης, τα σχετικαο
δικαιόχλόχγητικαο υπόχβαολ λόχνται ξεχωρισταο.
67
Μόχονόχ στην περιοπτωση πόχυ εοχει επιλεγειο απόχο την αναθεοτόχυσα αρχηο ως λόχογόχς απόχκλεισμόχυο.
68
Οι αναθεοτόχυσες αρχεος μπόχρόχυον να πρόχβλεοπόχυν στα εογγραφα της συομβασης όχοτι, κατόχοπιν αιτηοματόχς τόχυ υπεργόχλαοβόχυ και
εφόχοσόχν η φυοση της συομβασης τόχ επιτρεοπει, η αναθεοτόχυσα αρχηο καταβαολλει απευθειοας στόχν υπεργόχλαοβόχ την αμόχιβηο τόχυ για
την εκτεολεση πρόχμηοθειας, υπηρεσιοας ηο εοργόχυ, δυναομει συομβασης υπεργόχλαβιοας με τόχν αναοδόχχόχ. Στην περιοπτωση αυτηο, στα
εογγραφα της συομβασης καθόχριοζόχνται τα ειδικόχοτερα μεοτρα ηο όχι μηχανισμόχιο πόχυ επιτρεοπόχυν στόχν κυοριόχ αναοδόχχόχ να εγειορει
αντιρρηοσεις ως πρόχς αδικαιόχλόχογητες πληρωμεος, καθωος και όχι ρυθμιοσεις πόχυ αφόχρόχυον αυτόχον τόχν τρόχοπόχ πληρωμηος. Στην
περιοπτωση αυτηο δεν αιορεται η ευθυονη τόχυ κυοριόχυ αναδόχοχόχυ. Συμπληρωονεται αναλόχογως.
69
Εφόχοσόχν στη Διακηορυξη τιοθενται επιπλεοόχν όχορόχι τεχνικηος ικανόχοτητας, αναφεορεται η σχετικη ο απόχοφαση τόχυ Υπόχυργόχυο
Υπόχδόχμωον και Μεταφόχρωον, όχοπως απαιτειοται απόχο τόχ αορθρόχ κ6 (Α παρ. 2 τόχυ ν. 4412/2016 (Α ηο η αντιοστόχιχη απόχοφαση τόχυ αορθρόχυ
53 παρ. κ β τόχυ ν. 4412/2016 (Α για επιπλέον όρους τεχνικής και οικονομικής ικανότητας.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6009
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61, 13561 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΜΙΔΗ]
- Τηλέφωνο: [2132023625]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [meletes@agankam.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.agan.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [45453000-7]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17PROC001689635]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2 ΟΜΑΔΕΣ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Μ. 136/17

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους5;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 6
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτη11·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 12·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας13·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]16
17
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
7

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]18
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
19
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν20:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;22
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 23
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
εργατικού δικαίου24;
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις 25
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις26
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα27;
[.......................]
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
[….................]
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/200531:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής32; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

14

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 33:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίες35 που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και y36 -και η αντίστοιχη
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:[……][…]νόμισμα
α1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος [……..........]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής37; του:
α2) Ο οικονομικός φορέας που είναι [……..........]
εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.ΕΠ. να μην έχει
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων
ανώτερο του νόμιμου ορίου.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

16

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες39, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων40 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

17

έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
41
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής42; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

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

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά43, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι44

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]45
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται46, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν47.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στ....... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της κατασκευής του
έργου: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων, με Α.Μ. 136/17.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2

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

3

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4

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

5

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

6

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
8

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
9

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

10

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
11

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
12

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

13

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
14

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
15

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
16

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
21

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
22

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
23

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

24

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
25

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
26

27

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

28

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

29

Πρβλ άρθρο 48.

30

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
31

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
32

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
33

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
35

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

36

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

37

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
38

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
40

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
41

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
42

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
43

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

44

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

45

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

47

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
email: meletes@agankam.gov.gr

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση δημοτικών
κτιρίων »
(Α.Μ. 136/17)

Λ. Δημοκρατίας 61
13561 Αγ. Ανάργυροι
Ιστοσελίδα www.agan.gov.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 §2α του Ν. 4412/16)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
email: meletes@agankam.gov.gr

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση δημοτικών
κτιρίων »
(Α.Μ. 136/17)

Λ. Δημοκρατίας 61
13561 Αγ. Ανάργυροι
Ιστοσελίδα www.agan.gov.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00ΕΥΡΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 95 §2α του Ν. 4412/16)
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ……………………………………οδός …………………………………………αριθμ……
Τ.Κ. …………………Τηλ. ……………..…….……..………….Fax…………………………….……

Προς:
Το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού
…………………………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα
ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης
και για κάθε ομάδα αυτού.
---------------------------

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Ομάδα

Α

Β

Εργασίες

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)
Ολογράφως
Αριθμ.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αγιοι Ανάργυροι, ……./……../2017
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων

B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα

Α

Β

Εργασίες

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ
ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δαπάνη ομάδας
κατά τον
Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

20.200,00

8.000,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών
κατά τη μελέτη Σς(Ι)=

28.200,00

Κατά τη
προσφορά
Σπ=

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ=

5.076,00

18% ΧΣπ=

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη
μελέτη ΣΣ=

Δαπάνη ομάδας μετά
την έκπτωση σε
ευρώ

33.276,00

Κατά τη
προσφορά
ΣΔΕ=

ΣΣ-ΣΔΕ
33.276,00 Μέση έκπτωση Εμ=-------------------- = ------------------------------------------------------- =
ΣΣ
33.276,00

%

Από μεταφορά

33.276,00

Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ=

4.991,40

15% Χ ΣΔΕ=

Σύνολο Σ1

38.267,40

Π1=

Εφαρμόζεται
έκπτωση επί του
2.000,00 Γ.Ε. & Ο.Ε.
(1-0.18/1.18*Εμ)*
ΣΑ

Απολογιστικά

Αναθεώρηση

55,18 (1-Εμ)* 55,18=

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά
τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=

40.322,58

Κατά τη
προσφορά
Π2=

…………………………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

Εγκρίθηκε με την αριθμ. 228/2017 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. 6Γ5ΨΩ62-ΦΞ4)

Α/Α εντύπου: ……………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………………………………….……………………....................…...
Αγιοι Ανάργυροι, ……………………..
ο χορηγών
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 136/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου των Αγίων
Αναργύρων - Καματερού για το έτος 2017. Με αυτή θα γίνουν επεμβάσεις σε τοιχοποιίες όπως
καθαιρέσεις, κατασκευή νέων, επιχρίσματα, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών. θα γίνει επισκευή
θυρών, θα κατασκευασθούν προθήκες εξ’ αλουμινίου, τοποθέτηση νέων ντουλαπιών, υαλοπίνακων
όπου χρειάζεται, θα γίνουν υγρομονώσεις, στεγανοποιήσεις αρμών διαστολής και θα
αντικατασταθούν στα WC τα κατεστραμμένα είδη υγιεινής και όπου χρειασθεί θα τοποθετηθούν
είδη για ΑΜΕΑ.Τέλος θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα και θα επισκευασθούν ή θα
αντικατασταθούν υπάρχοντα, θα γίνουν αποκαταστάσεις σε βραχυκυκλώματα και εν γένει
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες απαραίτητες για την τοποθέτηση των νέων υλικών, που θα
χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση των κτιρίων.
Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τις
προτεραιότητες που θα δώσει η Προϊσταμένη αρχή, με υποχρέωση συντήρησης σε οποιοδήποτε
δημοτικό κτίριο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Στον προϋπολογισμό του έργου προβλέπεται κονδύλι απολογιστικών που θα καλύψει δαπάνες
πιθανής έκδοσης πιστοποιητικών (πυρασφάλειας, ηλεκτρολόγου κλπ).
Η σύνταξη του προϋπολογισμού της παρούσας έγινε βάσει των άρθρων 125 και 53 παρ. 7 ι,
του Ν. 4412/16.
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 50.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%
και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε.2017, στον οποίο έχει γραφτεί με Κ.Α.
10.6261.0012.

Η

ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΕΡΓΟ : Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 136/2017

Πίνακας Περιεχομένων Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
α\α

Περιγραφή

Άρθρο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Αντικείμενο συγγραφής

1.2

Ισχύουσες διατάξεις

1.3

Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές

Άρθρο 2

Εκτέλεση της σύμβασης

2.1

Αντικείμενο του έργου

2.2

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

2.3

Σύμβαση κατασκευής του έργου

2.4

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

2.5

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

2.6

Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος Εγγύησης

2.7

Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

2.8

Διοικητική παραλαβή για χρήση

Άρθρο 3

Προσωπικό του αναδόχου

Άρθρο 4

Αμοιβή – Κρατήσεις

4.1

Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου

4.2

Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου

4.3

Φόροι –Τέλη

4.4

Δασμοί – Ατέλειες

4.5

Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών

4.6

Επιμέτρηση εργασιών

4.7

Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός Τιμών Μονάδας
Νέων Εργασιών – Υπερσυμβατικές εργασίες

4.8

Αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 5

Εγγυήσεις

5.1

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

5.2

Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8

Ποινικές ρήτρες
Ευθύνη του αναδόχου
Γενικά καθήκοντα – Ευθύνες – Υποχρεώσεις του αναδόχου

8.1

Χωροθέτηση του έργου

8.2

Απαλλοτριώσεις

8.3

Ασφάλιση

8.4

Αρτιότητα των κατασκευών

8.5

Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων

8.6

Δοκιμές εγκαταστάσεων

8.7

Μέτρα υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία
περιβάλλοντος

8.8

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

8.9

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

8.10
Άρθρο 9

Κατασκευαστικά σχέδια – Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
Εργοτάξιο – Προμήθεια υλικών

9.1

Μηχανικός εξοπλισμός

9.2

Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές
κατασκευές

9.3

Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας

9.4

Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων

9.5

Προμήθεια υλικών – Ποιότητα – Προέλευση – Δείγματα

Άρθρο 10

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους
αναδόχους

Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αντικείμενο Συγγραφής
1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους για την
εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και κοινοτικών έργων, η δαπάνη της κατασκευής των
οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους
όρους των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και των άλλων στοιχείων της μελέτης του
συγκεκριμένου έργου.
1.2 Ισχύουσες διατάξεις
1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι:
i. της διακήρυξης της δημοπρασίας, σε περίπτωση δημοπράτησης του έργου.
ii. της Ε.Σ.Υ.
iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου.
2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις:
i. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

ii.Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
1.3 Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 134-181 του Ν 4412/16.( ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)..
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που
ορίζονται παρακάτω:
1. Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή:
i.Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» ή ως «Κείμενα
εναρμόνισης».
ii.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας
εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
iii. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΑ) οι οποίες δημοσιεύονται από τους Οργανισμούς
Εγκρισης, του Κράτους Μέλους και οι οποίοι τους κοινοποιούν σε όλους τους άλλους
αναγνωρισμένους οργανισμούς.
iv. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), Ελληνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), οι Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε). Σε περίπτωση
που οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε
ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα,
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
ii.Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).
iii.Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές της §2 υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται
στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ.
3. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις
των Ελληνικών Κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ
(όπως ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός
Φόρτισης Δομικών Εργων κ.λ.π), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς της ΔΕΗ κλπ. Οταν δεν
υπάρχουν ελληνικοί κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς
ή τους διεθνείς κανονισμούς.
4. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη
έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόμενα, από κατάλληλα
πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης (Βεβαιώσεις Πιστότητας προς τις τεχνικές προδιαγραφές).

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 της Γ.Σ.Υ.
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Αντικείμενο του έργου
1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου :
«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων »

προϋπολογισμού 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με Δημοπρασία.
Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου των Αγίων
Αναργύρων - Καματερού για το έτος 2017. Με αυτή θα γίνουν επεμβάσεις σε τοιχοποιίες όπως
καθαιρέσεις, κατασκευή νέων, επιχρίσματα, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών. θα γίνει επισκευή
θυρών, θα κατασκευασθούν προθήκες εξ’ αλουμινίου, τοποθέτηση νέων ντουλαπιών, υαλοπίνακων
όπου χρειάζεται, θα γίνουν υγρομονώσεις, στεγανοποιήσεις αρμών διαστολής και θα αντικατασταθούν
στα WC τα κατεστραμμένα είδη υγιεινής και όπου χρειασθεί θα τοποθετηθούν
είδη για
ΑΜΕΑ.Τέλος θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα και θα επισκευασθούν ή θα αντικατασταθούν
υπάρχοντα, θα γίνουν αποκαταστάσεις σε βραχυκυκλώματα και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες απαραίτητες για την τοποθέτηση των νέων υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση
των κτιρίων.
2.1.2)Αρχικό συμβατικό αντικείμενο θεωρείται η συνολική, κατά τη μελέτη, αξία του έργου μειωμένη κατά
το ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και αυξημένη με το ποσό των απροβλέπτων που περιλαμβάνει και
τις τυχόν απολογιστικές.
2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει
πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών
συνθηκών κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση,
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες
που επικρατούν συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα
παρόμοια φυσικά φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το
είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα,
μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το
κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
1. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα σχέδια,
διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία
της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με
τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία.
2. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
3. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως,
με την επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει από τις παρ.3α και 3εε του άρθρου 156 του
Ν.4412/16. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα
έργα, που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε επείγουσες
περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των
έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίδει ο επιβλέπων, οφείλει να
ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.
2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου

1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του
Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες
δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων.
2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης
έγκρισης της δημοπρασίας, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
(10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου
80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74,.
3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.β

2.4 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και
αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. (Οι μήνες νοούνται πάντοτε σύμφωνα με την
ημερολογιακή διαδοχή των ημερών.) Μέσα στη συνολική αυτή προθεσμία, πρέπει να έχουν γίνει
όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την κατασκευή του έργου.
2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και στα επί
μέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες
Εργασιών με καθορισμένη προθεσμία περάτωσης εργασιών, που θα επέχει θέση συμβατικής
προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών.
3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα
του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία , εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου
147 παρ.10 του Ν.4412/16.
2.5 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση,
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες
και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την

παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16
2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 145 του Ν.4412/16 και θα
κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2§4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με
βασική επιδίωξη τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθούν, κατά το εφικτό,
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).
3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 138 και 139 του
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει
τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη
της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους
προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε
οποιοδήποτε άλλο χρόνο.
2.6 Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε
άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή
ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16

4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του
έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων
έργων και ειδικότερα του άρθρου 171 του Ν.4412/16
5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή.
2.7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων
170 και 172 του Ν.4412/16
2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 152 του Ν.4412/16 μετά τη διενέργεια της προσωρινής
παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις
ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει
"Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού
ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της
σύμβασης
2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
2. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής
παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε
υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της
υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την
σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της,
αποδεκτό από την Υπηρεσία. Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός
αντιπρόσωπος του ανάδοχου θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Mηχανικός ή πτυχιούχος
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης.
2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς,
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.
3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου
1. Οι τιμές μονάδας του ισχύοντος συμβατικού τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως
περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους
του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη
επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση
του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών.
3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:

i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.

Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων,
δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών
που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού
από εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους
εργάτες, για τα ημερομίσθια τους, τις ημιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, έκτακτες
χρηματικές παροχές κ.λ.π.
Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των
έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για τη προσωρινή
κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.
Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία
αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε
σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και
υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.

4.2 Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου
1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 παρ.7θ του Ν.4412/16 του ποσοστού γενικών εξόδων και
οφέλους του αναδόχου το οποίο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης και το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων
εργασιών περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την
κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
ii. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης
επιβαρύνσεις.
v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για
την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης
αποζημίωση προς τρίτους.
vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων
σε θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία.
viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη και
σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την εκτέλεση
των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους
επισφαλή έξοδα.
ix. Το όφελος του αναδόχου.
2. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%.
3. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου.
4.3 Φόροι - Τέλη
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
2. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στις διάφορες κρατήσεις ή άλλους φόρους του Δημοσίου που
βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν,
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές αυξομειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.
3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού.
4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
4.4 Δασμοί – Ατέλειες

1. Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου,
περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους
ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και
από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και
λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμεία, ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα
γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.
3. Σε όσες περιπτώσεις επιτευχθεί απαλλαγή (ατέλεια) από δασμούς, φόρους κ.λ.π., τα
απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου υπέρ
του εργοδότη.
4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών
1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και
152 του Ν.4412/16
2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 152
του Ν.4412/16
3. Προ της πληρωμής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις των
υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταμεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των
υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α.,
Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π).
4. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/16.
4.6 Επιμέτρηση εργασιών
1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο
της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων.
2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται
και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.
3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.4412/16.
4.7 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών Υπερσυμβατικές εργασίες
1.
Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν.4412/16 αναφέρονται στην, κατά τον
προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το ποσόν της αναθεώρησης.
Για την αυξομείωση των εργασιών, τις νέες εργασίες, τις υπερσυμβατικές εργασίες και την
τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και του
άρθρου 155 του Ν.4412/16
2. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επιμέρους
εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
(άρθρο 156 του Ν.4412/16).
3. Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16 όπως ισχύει
σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται δε ότι
αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο
για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, του
γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, της χρησιμοποίησης εργατικών χεριών
μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.).
4.8 Αναθεώρηση τιμών
1. Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του
Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1 β του
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης .

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
2. Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να
καταθέσει εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα για την “καλή εκτέλεση” γραμμένη στα Ελληνικά ή
τουλάχιστον συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή
Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύμφωνα με το
άρθρο Αρθρο 72 παρ. 1.β του Ν.4412/16) ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%)επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
3. Σύμφωνα με την παρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν.4412/16, σε κάθε τυχόν συμπληρωματική
σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει πριν την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται
στο ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχοντα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ.3
του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά
διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση
του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/16 και θα
απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το Δήμο Αγ.Αναργύρων - Καματερού.
3. Η αρχική και η τυχόν πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την
υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72, του Ν.4412/16 Οι κρατήσεις
μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική
επιστολή.
4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή τα άρθρα
147 και 148 (περί προθεσμιών - ποινικής ρήτρας) και 160 (περί έκπτωσης αναδόχου) του
Ν.4412/16.
2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160
του Ν.4412/16.
3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται
οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.4412/16 και στα χρονικά
διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό.
4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.

Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των
μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή του έργου, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος, οι δε έλεγχοι, που τυχόν ενεργούνται από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.
2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των υλικών,
που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε εργασίας,
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών και σχεδίων.
3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.
4. Οφείλει δε να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1 Χωροθέτηση του έργου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας,
στην εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές
πασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου (όπου αυτές απαιτούνται) και στη
σήμανση της περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο.
2. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στον έλεγχο και στη λήψη των
συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση των
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.
8.2 Απαλλοτριώσεις
1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του εργοδότου
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου
πλην της παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως, στην περίπτωση καθυστερήσεως, του έργου
ένεκα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του ανάδοχου.
3. Σε περίπτωση που η ανωτέρω καθυστέρηση υπερβεί την προθεσμία του άρθρου 147 του
Ν.4412/16, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συμβάσεως.
8.3 Ασφάλιση
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που απασχολεί, και
στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο εκτείνεται
μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του.
2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.
3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από
το Κράτος.
4. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο.
5. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94.
6. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων
του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται
από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Αν
καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η
διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να
εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δέκα πέντε μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους
δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου
και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν
οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.
8.4 Αρτιότητα των κατασκευών
1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.
2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια,
επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή
και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή
γειτονικά) τμήματα του έργου.
3. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με
τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με
την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό
και αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει
έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να
τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη γιατί σύμφωνα με την
σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.
8.5 Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζημιώσεων
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία
του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε
μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ.1
του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τις βλάβες
που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.
8.6 Δοκιμές εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να
εκτελέσει τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του μέσα, όργανα και
δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής.
2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους,
να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλλει στην Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα,
πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της
επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο
προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.
8.7 Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την
πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που καθορίζονται στο
άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και στα
Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.»,
εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη
ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και
Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) της απόφασης ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
(άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.
2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης
και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται
στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του
έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί
ατύχημα σ’ αυτό.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου και
στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα με τη φύση του έργου (οικοδομικό,
συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, φροντίζοντας και
για τη συντήρησή τους.
6. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα απαραίτητα μέτρα κατά την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση των μηχανικών του

μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής.
Δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί καμία γενικά εργασία εκσκαφών ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου
πριν ολοκληρωθεί τελείως και εγκριθεί αρμόδια η κατασκευή από τον ανάδοχο προσωρινής
διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών.
7. Υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας
των οχημάτων ως και νυχτερινά φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης οφείλει με δαπάνες του να
περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θέση και να επισημαίνει
αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά
με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
8. Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται, υποχρεωτικά, αυτόματα
σπινθηρίζοντα σήματα (flash lights) και θα χρησιμοποιούνται, όπου είναι ανάγκη, τροχονόμοι
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές του
εργοταξίου.
9. Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας σε
οποιοδήποτε σημείο του έργου, πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται προηγουμένως με την
Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως.
10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. Υποχρεούται δε να
συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος.
11. Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε. Γενικά δε επιπρόσθετα, τα ορύγματα μέσα σε
κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα.
12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν έργα και
στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα
αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου.
13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος. Επίσης προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή
δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.
8.8 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες ή
υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους.
2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη στην εκτέλεση των εργασιών
μεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφείλει όμως να διευκολύνει χωρίς προσκόμματα την
εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138
του Ν.4412/16.
3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας,
που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.
Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών
με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες και
φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής
Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΟΚΩ.
4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να εκτελούνται
με μέγιστη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος.
5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές παροχές
(εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που απαιτούνται για
την κατασκευή του έργου. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα έξοδα σύνδεσης, χρήσης και
αποσύνδεσης των παροχών.
8.9 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού περιλαμβάνονται οι παρακάτω ειδικές
δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό
τιμολόγιο:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την
εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της.

ii. Ο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου εργαστηριακός έλεγχος για τη διαπίστωση της
καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο.
iii. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων μετά των απαραιτήτων
σχεδίων, λογαριασμών και δακτυλογράφησης αυτών σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων. Τα
παραπάνω στοιχεία θα προσκομίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα προτού
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.
iv. Η σύνταξη τελικών κατασκευαστικών σχεδίων και η λήξη φωτογραφιών όπως αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 8.10.
8.10 Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή
παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και
οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
ii. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές
εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το το βάθος ροής κ.λ.π.
των φρεατίων.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του, έγχρωμες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά
το πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα
εκτυπώνονται δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την
επίβλεψη, σε μέγεθος 13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα
αρνητικά τους ή τα αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.
Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1 Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν
δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.
9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, εργαστήρια,
γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα,
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.
2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε άλλο μέτρο για την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.
3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία του
περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.
4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’
αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες
του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει
καμία ευθύνη.
9.3 Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σ’ αντίθετη δε περίπτωση τα μέτρα
φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η

διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
9.4: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου
καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις
προσωρινές εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από το προηγούμενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ.,
καθώς και όλα τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα και χρήσιμα ή άχρηστα
πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασμα, που θα του υποδείξει η
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις
κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε κατάσταση τέλειας καθαριότητας,
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε προστατευτική
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες,
οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά
την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος ύπαρξης της, και να απομακρύνει τα περιφράγματα του
εργοταξίου.
3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν αρχίσει
και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε
βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή
του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του έργου ή του τμήματος,
που αφορούν.
9.5 Προμήθεια υλικών - Ποιότητα - Προέλευση - Δείγματα
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας,
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές,
τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων
Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου
της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση,
κ.λ.π.
2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα,
καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και αναφέρονται ρητά, στα αντίστοιχα άρθρα του
συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού.
3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται
για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.
4. Όταν απαιτείται τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη
σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από τη
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων
πηγών. Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από
τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.
6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος
ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, μηχανημάτων και
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να
ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.
7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση
των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της
αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.
8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

9. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια
που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.
10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του
έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16.
Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους
1. Ο ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138 του Ν.4412/16, να μην
παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα
που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του και που δεν
περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και
ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα
εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή
να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Αγ. Ανάργυροι, / /17
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

Αγ. Ανάργυροι, 06 /07/17
η Προϊσταμένη
του Τμήματος Μελετών
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
 ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με τη μελέτη αυτή θα γίνουν επεμβάσεις σε τοιχοποιίες όπως καθαιρέσεις, κατασκευή
νέων, επιχρίσματα, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών. θα γίνει επισκευή θυρών, θα
κατασκευασθούν προθήκες εξ’ αλουμινίου, τοποθέτηση νέων ντουλαπιών, υαλοπίνακων όπου
χρειάζεται, θα γίνουν υγρομονώσεις, στεγανοποιήσεις αρμών διαστολής και θα αντικατασταθούν
στα WC τα κατεστραμμένα είδη υγιεινής και όπου χρειασθεί θα τοποθετηθούν
είδη για
ΑΜΕΑ.Τέλος θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα και θα επισκευασθούν ή θα
αντικατασταθούν υπάρχοντα, θα γίνουν αποκαταστάσεις σε βραχυκυκλώματα και εν γένει
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες απαραίτητες για την τοποθέτηση των νέων υλικών, που θα
χρησιμοποιηθούν στη συντήρηση των κτιρίων.

 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες του έργου εκτελούνται στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίων
Αναργύρων – Καματερού.
 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος του έργου είναι :
Δήμος Αγίων Αναργύρων –
Καματερού
Δνση Τεχνικής Υπηρεσίας
 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Φ.Α.Υ
Είναι ο ανάδοχος του έργου
 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι μελέτες εφαρμογής έγιναν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και
τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ και της Υπηρεσίας.

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες εκτελούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Από τις
εκάστοτε καταγραφόμενες ανάγκες εξαρτάται και η φάση εκτέλεσής τους.
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Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι εξής:
1. Καθαιρέσεις
1.

2.

3.

2. Αποξηλώσεις
3. Επιστρώσεις
4. Χρωματισμοί κ.λ.π.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ
Η σήμανση των εκτελουμένων έργων πρέπει να ακολουθεί τις γενικές
αρχές ορθής σήμανσης. Η ενημέρωση των κινουμένων στις οδούς οφείλει να
είναι έγκαιρη, επαρκής και σταδιακή ώστε:
 Να μην αιφνιδιάζονται οι οδηγοί των οχημάτων από ανωμαλίες στην κανονική
διεξαγωγή της κυκλοφορίας λόγω εκτελουμένων έργων.
 Να προειδοποιούνται επαρκώς για τη μορφή και το είδος του εμποδίου.
 Να ρυθμίζεται η κίνησή τους, ώστε η διέλευση τους από την περιοχή
εκτελέσεως των έργων να γίνεται με ασφάλεια.
 Να μην γίνεται πολύ πριν τη θέση εκτελέσεως των έργων, επειδή σ' αυτή την
περίπτωση, οι οδηγοί τείνουν να ξεχάσουν την πληροφόρηση ή να δυσπιστούν
προς αυτήν.
Η βασική αρχή πάντως που πρέπει να εφαρμόζεται είναι να μη λείπει
ούτε μια πινακίδα από αυτές που είναι απολύτως αναγκαίες αλλά και να μην
υπάρχει ούτε μια παραπάνω από αυτές που είναι απαραίτητες.
Την ευθύνη για τα παραπάνω έχει ο μηχανικός ασφαλείας της αναδόχου
εταιρίας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Όλοι

οι

εργαζόμενοι

φορούν,

ανεξαρτήτως

της

ασχολίας

τους,

προστατευτικό κράνος (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 103).
Τα υποδήματα είναι τύπου μποτίνι με γερή και αντιολισθηρή σόλα και
σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από πτώση βαρέων αντικειμένων
(Π.Δ. 1073/81 άρθρο 106), και όχι σαγιονάρες, πέδιλα κα γενικά ακατάλληλα
υποδήματα.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα ατομικά μέτρα προστασίας επιμελήθηκαν ώστε
να είναι τα απολύτως κατάλληλα για την αποφυγή του συγκεκριμένου κάθε
φορά κινδύνου. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να βρίσκονται σε
καλή κατάσταση, να συντηρούνται και να καθαρίζονται. (Π.Δ. 1073/81
άρθρα 104 και 105).
Όπου υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με
ενεργοποιημένο εξοπλισμό ή όπου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια ώστε να
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παραμονεύει παρόμοιος κίνδυνος, τηρούνται οι παρακάτω κανονισμοί σε σχέση
με την ενδυμασία των εργαζόμενων.


Τα ρούχα των εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζουν στο σώμα. Δεν
επιτρέπεται να φορούν κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δακτυλίδια

ή

παρόμοια αντικείμενα.


Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου
υπάρχει

ο

κίνδυνος

τραυματισμού

των

ποδιών,

πρέπει

να

φορούν

προστατευτικά υποδήματα.


Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούμενων οχημάτων πρέπει να
φέρουν ευδιάκριτη ένδυση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



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



Η σόλα και τακούνια των παπουτσιών πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό,
ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήματα που έχουν φτάσει
σε σημείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία, δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται.



Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους
χώρους

όπου

είναι

ενδεχόμενος

ο

κίνδυνος

πτώσης

ή

εκτόξευσης

αντικειμένων, ή κίνδυνος από άλλες επικίνδυνες επαφές.


Όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους ή άλλες συνθήκες που
ίσως επιφέρουν την απώλεια τοu εξοπλισμού αυτού, πρέπει να δένεται με
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του.



Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε καλή
κατάσταση από άποψη Υγιεινής και λειτουργίας.

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Ο κινητός εξοπλισμός διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η
λειτουργία επιθεώρηση, επισκευή συντήρηση και τροποποίηση έγιναν
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 Η συντήρηση και η επισκευή του κινητού εξοπλισμού γίνεται μόνο όταν ο
εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται.
 Κανένας εργαζόμενος δεν επιβιβάζεται ούτε εγκαταλείπει όχημα ενώ αυτό
βρίσκεται σε κίνηση, εκτός από περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 Ο χειρισμός του κινητού εξοπλισμού γίνεται μόνο από άτομο ειδικευμένο στο
χειρισμό του εξοπλισμού.
 Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο
είναι επικίνδυνο, τότε λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα.
 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Οι εργαζόμενοι οφείλουν πάντα να έχουν μαζί τους φαρμακείο (κουτί), το
οποίο μεριμνεί ο εργοδότης ώστε να έχει επαρκείς ποσότητες φαρμακευτικών
ειδών (Π.Δ. 1073/81 άρθρο 110 παρ 3).
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 ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όλες οι εργασίες που εμπεριέχουν πιθανούς κινδύνους γίνονται μόνο εφόσον
παρασχεθεί ο αναγκαίος εξοπλισμός για την ασφαλή εκτέλεσή τους.
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Από την διοίκηση του αναδόχου θα οριστεί τεχνικός υγείας και ασφάλειας
του έργου ο οποίος θα μεριμνεί για τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής των
εργαζομένων κατά την εκτέλεση των εργασιών, προς αποφυγή

εργατικών

ατυχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/85 και του Π.Δ. 305/96.
Ο υπεύθυνος ασφαλείας και υγιεινής του έργου μεριμνεί για την επίβλεψη
της εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. Τα καθήκοντα του είναι τα ακόλουθα:
Να επικοινωνεί με τους αρμόδιους φορείς, όπως τροχαία - αστυνομία,
πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κ.λ.π. και να φροντίζει για την
ενημέρωση και γενικά για την πρόγνωση και επίλυση των προβλημάτων που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς
συνθήκες στον εργασιακό χώρο, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του
έργου και των εργαζομένων κ.λ.π.
Να συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου, πληροφορώντας
τους για το βαθμό τήρησης των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται και
να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται
η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας και η χρήση του
προσωπικού εξοπλισμού ασφάλειας από κάθε εργαζόμενο.
Να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τις θέσεις
εργασίας

του

εργοταξίου

και

να

αναφέρει

τις

αποκλίσεις

που

επισημαίνονται.
Σε περίπτωση ατυχήματος
Να ερευνά τα αίτια που το προκάλεσαν και διατηρεί ημερολόγιο
καταγραφής τους, για την εξαγωγή συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων
παρόμοιων.
Να αναφέρει στον διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις
προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.
Να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά
με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται.
 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας που καθιερώθηκαν,
ώστε να προστατευτούν οι ίδιοι και οι τρίτοι από τυχόν κίνδυνο.
Τα βασικά μέτρα ασφαλείας που οφείλουν να τηρούν είναι τα εξής :
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συνεχής χρήση τοu εξοπλισμού ασφαλείας και των προστατευτικών
μέσων που τους παρέχονται, όπως ειδικά υποδήματα, κράνη κ.λ.π.
άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφαλείας για έλλειψη εξοπλισμού
ασφάλειας και η τυχόν επικινδυνότητα στις συνθήκες εργασίας.
Απαγόρευση της μετακίνησης ή τροποποίησης του εξοπλισμού ασφάλειας
και των προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση.
Απαγόρευση οποιασδήποτε ενέργειας με πρωτοβουλία των εργαζόμενων,
που δεν συμβιβάζεται με τα μέτρα ασφαλείας, διότι θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλεια τους και την ασφάλεια των άλλων.
 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Οι πρώτες βοήθειες καθώς και η παροχή αυτών που τηρούνται σε όλες τις
εκτελούμενες εργασίες της εργολαβίας είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες και
είναι οι ακόλουθες:
Ο τεχνικός ασφαλείας και Υγείας, και κάθε εργαζόμενος έχουν τη
φροντίδα να δοθούν αμέσως βοήθειες σε κάθε τραυματισμένο άτομο από
τις διαθέσιμες πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Το φαρμακείο να είναι εφοδιασμένο με επαρκή εφόδια πρώτων
βοηθειών, για την περίπτωση μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο.
Αν ένας εργαζόμενος τραυματίζεται ή προκύπτει άλλο σοβαρό
πρόβλημα Υγείας, οι ενέργειες που θα γίνονται αφού κληθεί αμέσως η
κατάλληλη βοήθεια με τηλέφωνο, ή άλλο τρόπο, είναι οι ακόλουθες:
 Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς τις αισθήσεις του,

ελέγχεται ο σφυγμός του και διατηρείται ζεστός και στεγνός.
 Αποφεύγεται όσο το δυνατόν η μετακίνησή του εκτός αν πρέπει να

απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο.
 Αν διαπιστωθεί ότι το θύμα αναπνέει με δυσκολία, πρέπει αμέσως να

αρχίσει τεχνητή αναπνοή.
 Αν το θύμα υποφέρει από αιμορραγία, πρέπει να εφαρμοστεί πίεση στην

πληγή.
 Αν η αιμορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε

ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία.

Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γενικά πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση που αφορά την
εκτροπή της κυκλοφορίας και την προειδοποίηση πεζών και οχημάτων για τη
διεξαγωγή ασφαλτικών έργων, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την
ασφάλεια των εργαζόμενων στο έργο όσο και για την ασφάλεια των κατοίκων
και γενικά όσων κινούνται στην περιοχή κατά την περίοδο της εκτέλεσής του.
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Πρέπει να τοποθετούνται ειδικές πινακίδες που ενημερώνουν τους
κατοίκους σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και απαγορεύουν
τη στάθμευση από την ημερομηνία αυτή για την ομαλή διεξαγωγή των
εργασιών.
Κατά την έναρξη των εργασιών τοποθετούνται οι κατάλληλοι κώνοι και οι
ταινίες που οριοθετούν την περιοχή εργασιών και απαγορεύουν την πρόσβαση
στους μη έχοντες εργασία.
Όπου είναι απαραίτητο:

Καλύπτεται προσωρινά η υπάρχουσα σήμανση

προς αποφυγή σύγχυσης των οδηγών για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των
εργασιών και τοποθετείται η κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση, σχετικά με τις
παρακάμψεις που θα κάνουν τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή.
Τα σήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα :

Α1. Σήματα Απαγόρευσης
Τα σήματα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ απαγορεύουν να κάνουμε κάποια ενέργεια. Τα
σήματα

αυτά

έχουν

σχήμα

κυκλικό

και

η

ενέργεια

που

απαγορεύουν

παριστάνεται με ένα μαύρο σύμβολο σε λευκό φόντο που περιβάλλεται από
κόκκινη γραμμή. Επίσης μία κόκκινη γραμμή διασχίζει το σήμα από αριστερά
προς τα δεξιά με κλίση 45°.

Α2. Σήματα Προειδοποίησης
Τα σήματα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ προειδοποιούν για έναν υπαρκτό ή πιθανό
κίνδυνο. Τα σήματα αυτά έχουν ισοπλεύρου τριγώνου με τη μια του κορυφή
προς τα πάνω και ο κίνδυνος που προειδοποιούν παριστάνεται με ένα μαύρο
σύμβολο σε κίτρινο φόντο που περιβάλλεται από μαύρη γραμμή.

Α3. Σήματα Υποχρέωσης
Τα σήματα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Τα
σήματα αυτά έχουν κυκλικό σχήμα και η ενέργεια που μας υποχρεώνουν να
κάνουμε παριστάνεται με άσπρο σύμβολο σε μπλε φόντο. Για παράδειγμα
προκειμένου να δουλεύουμε σε θέση εργασίας που έχει ένα ή περισσότερα από
αυτά τα σύμβολα είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πρώτα αυτό που λέει το
σήμα.

Α4. Σήματα Πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισμού
Τα σήματα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δείχνουν τη θέση του
εξοπλισμού. Τα σήματα αυτά έχουν σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο και η ένδειξη
του υλικού ή του εξοπλισμού παριστάνεται με λευκό σύμβολο σε κόκκινο φόντο.
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Α6. Σήμανση εμποδίων, επικίνδυνων σημείων και οδών κυκλοφορίας
Η σήμανση των κινδύνων από εμπόδια και των επικίνδυνων σημείων στο
εσωτερικό των κτιριακών χώρων γίνεται με κίτρινο χρώμα που εναλλάσσεται με
μαύρο ή με κόκκινο που εναλλάσσεται με άσπρο.
Οι κίτρινες, οι μαύρες, οι κόκκινες και οι άσπρες λωρίδες είναι ίσες
μεταξύ τους και έχουν κλίση 45° όπως φαίνεται στα παρακάτω σκίτσα.

Όπου είναι απαραίτητο να επισημανθούν οι οδοί κυκλοφορίας, η
επισήμανσή τους γίνεται και από τις δύο πλευρές τους με συνεχή λωρίδα
ιδιαίτερα ορατού χρώματος, κατά προτίμηση άσπρου ή κίτρινου ανάλογα με το
χρώμα του δαπέδου.
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Β. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Β1. Φωτεινά σήματα
Χρησιμοποιήθηκε αναλάμποντας κόκκινος φανός στην κίνηση των βαρέων
οχημάτων.
Β2. Προφορική ανακοίνωση
Η

προφορική

ανακοίνωση

που

χρησιμοποιήθηκε

στη

θέση

ή

ως

συμπλήρωμα σημάτων με χειρονομίες, περιλάμβανε λέξεις-κωδικούς όπως π.χ.
έναρξη, στοπ, τέλος,

προχώρησε, οπισθοχώρησε, δεξιά, αριστερά, κίνδυνος,

γρήγορα.
B4. Σήματα με Χειρονομίες

Α. Γενικές χειρονομίες
Α/Α

Σημασία
ΕΝΑΡΞΗ

Α1

Περιγραφή

Προσοχή

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση και οι

Ανάληψη

παλάμες είναι στραμμένες προς τα εμπρός.

καθοδήγησης

Εικόνα

ΣΤΟΠ

Α2

Διακοπή

Τέλος της

Ο δεξιός βραχίονας τεντωμένος προς τα άνω, η
δεξιά παλάμη στραμμένη προς τα εμπρός.

κίνησης

Α3

ΤΕΛΟΣ
των ενεργειών

Τα δύο χέρια είναι ενωμένα στο ύψος του στήθους.

Β. Κατακόρυφες κινήσεις
Α/Α

Σημασία

Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ

Β2 ΚΑΘΟΔΟΣ

Περιγραφή
Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωμένος προς τα άνω
και η δεξιά παλάμη στραμμένη προς τα εμπρός
διαγράφει αργά ένα κύκλο.

Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωμένος προς τα
κάτω και η δεξιά παλάμη στραμμένη προς το
εσωτερικό διαγράφει αργά έναν κύκλο.
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Εικόνα

Β3

ΚΑΘΕΤΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση.

Γ. Οριζόντιες κινήσεις
Α/Α

Σημασία

Περιγραφή

Εικόνα

Με τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις
Γ1

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ

παλάμες στραμμένες προς το εσωτερικό, το

πρόσθιο μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις
αργές προς το σώμα.
Με τους δύο βραχίονες διπλωμένους και τις

Γ2

ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ

παλάμες στραμμένες προς τα έξω, το πρόσθιο
μέρος των βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές
απομακρυνόμενες από το σώμα.

ΔΕΞΙΑ
Γ3

Γ4

ως προς τον
σηματωρό

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ως προς τον
σηματωρό

Γ5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Με τον δεξιό βραχίονα τεντωμένο περίπου

οριζοντίως; η παλάμη του δεξιού χεριού βλέπει
προς τα κάτω και εκτελούνται μικρές αργές
κινήσεις κατά τη . διεύθυνση αυτή.

Με τον αριστερό βραχίονα τεντωμένο περίπου
οριζοντίως και την παλάμη του αριστερού χεριού
στραμμένη προς τα κάτω εκτελούνται μικρές
αργές κινήσεις κατά τη διεύθυνση αυτή

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση.

Δ. Κίνδυνος
Α/Α

Σημασία
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δ1 επείγουσα διακοπή
ή στάση

Δ2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
Δ3 ΒΡΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ

Περιγραφή

Εικόνα

Οι δύο βραχίονες είναι τεντωμένοι προς τα άνω
και οι παλάμες στραμμένες προς τα εμπρός.

Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις
εκτελούνται με ταχύτητα.
Οι κωδικοποιημένες χειρονομίες που καθοδηγούν τις κινήσεις
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εκτελούνται με μεγάλη βραδύτητα.

Ε. ΚΙΝΔΥΝΟΙ
που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου
Οι

επισυναπτόμενοι

προκαταγεγραμμένες
προκαθορισμένες

πίνακες,

"πηγές

"φάσεις

συντάχθηκαν

κινδύνων",
και

οριζόντια

κατακόρυφα

υποφάσεις

εργασίας",

δε

μεν

από

από

όπως

μη
αυτές

απαριθμούνται παραπάνω.
Για

κάθε

επί

μέρους

φάση/

υποφάση

εκτέλεσης

της

εργασίας,

επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι που, ενδέχεται να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε
έργο συντήρησης ασφαλτικών. Η επισήμανση έγινε με την αναγραφή των
αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίστηκε
πιθανή πηγή κινδύνου.
Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του
συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
 η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ.
κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών),
 δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την
κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),
 ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι
μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες
καύσωνα).
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
 η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση
εργασίας,
 οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων
καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι
μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί κλπ),
 ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι
περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή
γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)

σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και κάθε άλλη σχετική διάταξη

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες του έργου εκτελούνται στα

δημοτικά

κτίρια

του Δήμου Αγίων

Αναργύρων – Καματερού.
 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κύριος του έργου είναι :
Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
Δνση Τεχνικής Υπηρεσίας
 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Φ.Α.Υ
Είναι ο ανάδοχος του έργου
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Διεύθυνση

Ημερομηνία
αναπαραγωγής

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ,

06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
αρχιτέκτονας μηχανικός

