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ΕΡΓΟ:

Μονώσεις και λοιπές εργασίες
επισκευής
και
συντήρησης
σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού
71/2018

Α.Μ.:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών
(ΣΑΕ 055 (2017ΣΕΟ05500010) του
ΠΔΕ του Υπ.Εσ.)
Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
(Κ.Α. 60.7351.0001 του Π/Υ του
Δήή μου)
CPV:

[45320000-6]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
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(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
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Προκήρυξη σύμβασης
Έργα
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
13561
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
Τηλέφωνο: +30 2132023618/617/625
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@agankam.gov.gr
Φαξ: +30 2132023626
Κωδικός NUTS: EL302
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.eprocurment.gov.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.eprocurment.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγ.Αναργύρων Καματερού
Αριθμός αναφοράς: 71/2018

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45320000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Eργασίες συντήρησης/επισκευής/αποκατάστασης των υγρομονώσεων των δωμάτων σχολικών μονάδων του
Δ.Α.Α.Κ.
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II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 173 387.10 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL302
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εργασίες συντήρησης/επισκευής/αποκατάστασης των υγρομονώσεων των δωμάτων σχολικών μονάδων του
Δ.Α.Α.Κ.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 173 387.10 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράτασητηςεγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμεναστο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα
με ταοριζόμενα στα άρθρα 132 και 147 του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016)

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες, κατά τους όρους της
παρ.1α) του άρθ.72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
3.467,005ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους.Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72παρ.1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτόςΦΠΑ,και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο
ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς τουπεριβαλλοντικού,κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,το εθνικό δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού καιεργατικού δίκαιο, οιοποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/10/2018
Τοπική ώρα: 14:05

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ)
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)ΑΘΗΝΑ??????
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον
τηςΑΕΠΠ κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

ΣΥΜΦΩΝΑ με τους ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
που εγκρίθηκαν με την αριθμό 250/2018 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ω8ΑΒΩ62-ΥΣΠ)
Αγ.Ανάργυροι, 17-09-2018

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΑΔΑΜ: 18PROC003698144

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ. 6ΞΝΗΩ62-Υ23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Μονώσεις και λοιπές εργασίες
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
επισκευής και συντήρησης σχολικών
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ κτιρίων του Δήμου Αγ.Αναργύρων Καματερού
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 17424/18-09-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: «Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών
κτιρίων του Δήμου Αγ.Αναργύρων - Καματερού », με προϋπολογισμό 173.387,10€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α. 41.612,90€, δηλαδή συνολικά
215.000,00ΕΥΡΩ.
2. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:05.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην A2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που
περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά
ευρώ (3.467,00€).
6. Χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των
143.400,00€ και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Αγ.Αναργύρων – Καματερού με το ποσό
των 71.600€.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού.
Αγιοι Ανάργυροι, 18/09/2018
η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Α.Δ.Α.Μ. 18PROC003698144

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
1
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

Μονώσεις και λοιπές εργασίες
επισκευής
και
συντήρησης
σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Α.Μ.:

71/2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2

Υπουργείο Εσωτερικών
(ΣΑΕ 055 (2017ΣΕΟ05500010) του
ΠΔΕ του Υπ.Εσ.)
Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
(Κ.Α. 60.7351.0001 του Π/Υ του
Δήή μου)

CPV:

[45320000-6]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ ΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδοή χου κατασκευήή ς του εή ργου:
Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων
του Δήμου Αγ.Αναργύρων - Καματερού
Εκτιμώμενης αξίας 173.387,10 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθειή συή μφωνα με:
α) τις διαταή ξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους οή ρους τής παρουή σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Οδοή ς
: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ.Κωδ.
: 13561
Τήλ.
: 2132023618, 625, 617, 613
Telefax
: 2132023626
E-mail
: meletes@agankam.gov.gr
Πλήροφοριή ες:
: ............................................
1.2
Εργοδοή τής ήή Κυή ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3
Φορεή ας κατασκευήή ς του εή ργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4
Προιϋσταμεή νή Αρχήή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.5
Διευθυή νουσα ήή Επιβλεή πουσα Υπήρεσιήα :ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6
Αρμοή διο Τεχνικοή Συμβουή λιο :…………………………
Εφοή σον οι ανωτεή ρω υπήρεσιήες μεταστεγασθουή ν καταή τή διαή ρκεια τής διαδικασιήας συή ναψής ήή
εκτεή λεσής του εή ργου, υποχρεουή νται να δήλωήσουν αή μεσα τα νεή α τους στοιχειήα στους προσφεή ροντες ήή
στον αναή δοχο.
Εφοή σον οι ανωτεή ρω υπήρεσιήες ήή /και τα αποφαινοή μενα οή ργανα του Φορεή α Κατασκευήή ς
καταργήθουή ν, συγχωνευτουή ν ήή με οποιονδήή ποτε τροή πο μεταβλήθουή ν καταή τή διαή ρκεια τής
διαδικασιήας συή ναψής ήή εκτεή λεσής του εή ργου, υποχρεουή νται να δήλωήσουν αή μεσα, στους
προσφεή ροντες4 ήή στον αναή δοχο τα στοιχειήα των υπήρεσιωήν ήή αποφαινοή μενων οργαή νων, τα οποιήα
καταή τον νοή μο αποτελουή ν καθολικοή διαή δοχο των εν λοή γω οργαή νων που υπεισεή ρχονται στα
δικαιωήματα και υποχρεωήσεις τους.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εή γγραφα τής συή μβασής καταή τήν εή ννοια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 του αή ρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροή ντα ήλεκτρονικοή διαγωνισμοή , ειήναι τα ακοή λουθα :
α) ή προκήή ρυξή συή μβασής οή πως δήμοσιευή θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ5,
β) ή παρουή σα διακήή ρυξή,
γ) το Τυποποιήμεή νο Έντυπο Υπευή θυνής Δήή λωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)
δ) το εή ντυπο οικονομικήή ς προσφοραή ς, οή πως παραή γεται αποή τήν ειδικήή ήλεκτρονικήή φοή ρμα του
υποσυστήή ματος,
ε) ο προυϋ πολογισμοή ς δήμοπραή τήσής,
στ) το τιμολοή γιο δήμοπραή τήσής,
ζ) ή ειδικήή συγγραφήή υποχρεωήσεων,
ή) ή τεχνικήή συγγραφήή υποχρεωήσεων
θ) το τευή χος συμπλήρωματικωήν τεχνικωήν προδιαγραφωήν,
ι) το υποή δειγμα ….6
ια) το τευή χος τεχνικήή ς περιγραφήή ς,
ιβ) ή τεχνικήή μελεή τή,
ιγ) τυχοή ν συμπλήρωματικεή ς πλήροφοριήες και διευκρινιήσεις που θα παρασχεθουή ν αποή τήν
αναθεή τουσα αρχήή επιή οή λων των ανωτεή ρω
ιδ) ............................7
2.2 Προσφεή ρεται ελευή θερή, πλήή ρής, αή μεσή και δωρεαή ν ήλεκτρονικήή προή σβασή στα εή γγραφα τής
συή μβασής στον ειδικοή , δήμοή σια προσβαή σιμο, χωήρο “ήλεκτρονικοιή διαγωνισμοιή ” τής πυή λής
www.promitheus.gov.gr, καθωής και στήν ιστοσελιήδα τής αναθεή τουσας αρχήή ς (www.agan.gov.gr).
................................................................................. 8 9
2.3 Εφοή σον εή χουν ζήτήθειή εγκαιήρως, ήή τοι εή ως και τήν Δευτέρα 08/10/18 και ώρα 14:3010 ή
αναθεή τουσα αρχήή παρεή χει σε οή λους τους προσφεή ροντες που συμμετεή χουν στή διαδικασιήα συή ναψής
συή μβασής συμπλήρωματικεή ς πλήροφοριήες σχετικαή με τα εή γγραφα τής συή μβασής, το αργοή τερο στις
11/10/2018 ήμεή ρα Πεή μπτή11
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορεή ς υποβαή λλονται αποή τους ενδιαφερομεή ν ους ήλεκτρονικαή , μεή σω τής
διαδικτυακήή ς πυή λής www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεή χρι τήν καταλήκτικήή ήμερομήνιή α
και ωήρα που οριή ζεται στο αή ρθρο 18 τής παρουή σας διακήή ρυξής, σε ήλεκτρονικοή φαή κελο του
υποσυστήή ματος.
Για τή συμμετοχήή στήν παρουή σα διαδικασιήα οι ενδιαφεροή μενοι οικονομικοιή φορειής απαιτειήται να
διαθεή τουν ψήφιακήή υπογραφήή , χορήγουή μενή αποή πιστοποιήμεή νή αρχήή παροχήή ς ψήφιακήή ς
υπογραφήή ς και να εγγραφουή ν στο ήλεκτρονικοή συή στήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακήή πυή λή
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωήντας τή διαδικασιήα εγγραφήή ς του αή ρθρου 5 παρ. 1.2 εή ως 1.4 τής
Κοινήή ς Υπουργικήή ς Αποή φασής με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η εή ν ωσή οικονομικωήν φορεή ων υποβαή λλει κοινήή προσφοραή , ή οποιή α υποχρεωτικαή υπογραή φεται
ψήφιακαή , ειή τε αποή οή λους τους οικονομικουή ς φορειή ς που αποτελουή ν τήν εή ν ωσή, ειή τε αποή
εκπροή σωποή τους, νομιή μως εξουσιοδοτήμεή ν ο. Στήν προσφοραή , επιή ποινήή αποή ρριψής τής
προσφοραή ς, προσδιοριή ζεται ή εή κτασή και το ειή δος τής συμμετοχήή ς του καή θε μεή λους τής εή ν ωσής,
συμπεριλαμβανομεή νής τής κατανομήή ς αμοιβήή ς μεταξυή τους, καθωής και ο εκπροή σωπος/
συντονιστήή ς αυτήή ς.
3.2 Στον ήλεκτρονικοή φαή κελο προσφοραή ς περιεή χονται:
(α) εή νας (υπο)φαή κελος με τήν εή νδειξή «Δικαιολογήτικαή Συμμετοχήή ς».
(β) εή νας (υπο)φαή κελος με τήν εή νδειξή «Οικονομικήή Προσφοραή ».
3.3 Αποή τον προσφεή ροντα σήμαιήνονται, με χρήή σή του σχετικουή πεδιήου του υποσυστήή ματος, καταή τήν
συή νταξή τής προσφοραή ς, τα στοιχειήα εκειήνα που εή χουν εμπιστευτικοή χαρακτήή ρα, συή μφωνα με τα
οριζοή μενα στο αή ρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στήν περιήπτωσή αυτήή , ο προσφεή ρων υποβαή λει στον οικειήο (υπο)φαή κελο σχετικήή αιτιολοή γήσή με τή
μορφήή ψήφιακαή υπογεγραμμεή νου αρχειήου pdf, αναφεή ροντας ρήταή οή λες τις σχετικεή ς διαταή ξεις νοή μου ήή
διοικήτικεή ς πραή ξεις που επιβαή λλουν τήν εμπιστευτικοή τήτα τής συγκεκριμεή νής πλήροφοριήας, ως
συνήμμεή νο τής ήλεκτρονικήή ς του προσφοραή ς. Δεν χαρακτήριήζονται ως εμπιστευτικεή ς πλήροφοριήες
σχετικαή με τις τιμεή ς μοναή δος, τις προσφεροή μενες ποσοή τήτες και τήν οικονομικήή προσφοραή .
3.4 Στήν περιήπτωσή τής υποβολήή ς στοιχειήων με χρήή σή μορφοή τυπου φακεή λου συμπιεσμεή νων
ήλεκτρονικωήν αρχειήων (π.χ. ήλεκτρονικοή αρχειήο με μορφήή ZIP), εκειήνα τα οποιήα επιθυμειή ο
προσφεή ρων να χαρακτήριήσει ως εμπιστευτικαή , συή μφωνα με τα ανωτεή ρω αναφεροή μενα, θα πρεή πει να
τα υποβαή λλει ως χωρισταή ήλεκτρονικαή αρχειήα με μορφήή Portable Document Format (PDF) ήή ως
χωριστοή ήλεκτρονικοή αρχειήο μορφοή τυπου φακεή λου συμπιεσμεή νων ήλεκτρονικωήν αρχειήων που να
περιλαμβαή νει αυταή .
3.5 Ο χρήή στής – οικονομικοή ς φορεή ας υποβαή λλει τους ανωτεή ρω (υπο)φακεή λους μεή σω του
υποσυστήή ματος, οή πως περιγραή φεται κατωτεή ρω:
α)Τα στοιχειήα και δικαιολογήτικαή που περιλαμβαή νονται στον (υπο)φαή κελο με τήν εή νδειξή
«Δικαιολογήτικαή Συμμετοχήή ς» ειήναι τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 24.2 τής παρουή σας και υποβαή λλονται
αποή τον οικονομικοή φορεή α ήλεκτρονικαή σε μορφήή αρχειήου Portable Document Format (PDF) και
εφοή σον εή χουν συνταχθειή/παραχθειή αποή τον ιήδιο, φεή ρουν εγκεκριμεή νή προήγμεή νή ήλεκτρονικήή
υπογραφήή ήή προήγμεή νή ήλεκτρονικήή υπογραφήή με χρήή σή εγκεκριμεή νων πιστοποιήτικωήν συή μφωνα με
τήν παρ. 3 του αή ρθρου 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β)Εντοή ς τριωήν (3) εργασιήμων ήμερωήν αποή τήν ήλεκτρονικήή υποβολήή των ως αή νω στοιχειήων και
δικαιολογήτικωήν προσκομιήζεται υποχρεωτικαή αποή τον οικονομικοή φορεή α στήν αναθεή τουσα αρχήή , σε
εή ντυπή μορφήή και σε σφραγισμεή νο φαή κελο, ή πρωτοή τυπή εγγυήτικήή επιστολήή συμμετοχήή ς 12.
Επισήμαιήνεται οή τι ή εν λοή γω υποχρεή ωσή δεν ισχυή ει για τις εγγυήή σεις ήλεκτρονικήή ς εή κδοσής (π.χ.
εγγυήή σεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιήες φεή ρουν προήγμεή νή ψήφιακήή υπογραφήή .
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γ)Οι προσφεή ροντες συνταή σσουν τήν οικονομικήή τους προσφοραή συμπλήρωήνοντας τήν αντιήστοιχή
ειδικήή ήλεκτρονικήή φοή ρμα του υποσυστήή ματος και επισυναή πτοντας, στον ήλεκτρονικοή χωήρο
«Συνήμμεή να Ηλεκτρονικήή ς Προσφοραή ς» και στον καταή περιήπτωσή (υπο)φαή κελο, οή λα τα στοιχειήα τής
προσφοραή ς τους σε μορφήή αρχειήου Portable Document Format (PDF).
δ)Οι προσφεή ροντες δυή νανται να προβαιήνουν, μεή σω των λειτουργιωήν του υποσυστήή ματος, σε
εκτυή πωσή ελεή γχου ομαλοή τήτας των επιμεή ρους ποσοστωήν εή κπτωσής αναή ομαή δα εργασιωήν, στήν
περιήπτωσή εφαρμογήή ς τής παρ. 2α του αή ρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε)Στή συνεή χεια, οι προσφεή ροντες παραή γουν αποή το υποσυή στήμα τα ήλεκτρονικαή αρχειήα
(«εκτυπωήσεις» των Δικαιολογήτικωήν Συμμετοχήή ς και τής Οικονομικήή ς Προσφοραή ς τους σε μορφήή
αρχειήου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχειήα αυταή υπογραή φονται αποή τους προσφεή ροντες
με εγκεκριμεή νή προήγμεή νή ήλεκτρονικήή υπογραφήή ήή προήγμεή νή ήλεκτρονικήή υπογραφήή με χρήή σή
εγκεκριμεή νων πιστοποιήτικωήν συή μφωνα με τήν παρ. 3 του αή ρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναή πτονται στους αντιήστοιχους (υπο)φακεή λους τής προσφοραή ς. Καταή τή συστήμικήή
υποβολήή τής προσφοραή ς το υποσυή στήμα πραγματοποιειή αυτοματοποιήμεή νους ελεή γχους
επιβεβαιήωσής τής ήλεκτρονικήή ς προσφοραή ς σε σχεή σή με τα παραχθεή ντα ήλεκτρονικαή αρχειήα
(Δικαιολογήτικαή Συμμετοχήή ς και Οικονομικήή Προσφοραή ) και εφοή σον οι εή λεγχοι αυτοιή αποβουή ν
επιτυχειής ή προσφοραή υποβαή λλεται στο υποσυή στήμα. Διαφορετικαή , ή προσφοραή δεν υποβαή λλεται και
το υποσυή στήμα ενήμερωήνει τους προσφεή ροντες με σχετικοή μήή νυμα σφαή λματος στή διεπαφήή του
χρήή στή των προσφεροή ντων, προκειμεή νου οι τελευταιήοι να προβουή ν στις σχετικεή ς ενεή ργειες
διοή ρθωσής.
στ) Εφοή σον τα δικαιολογήτικαή συμμετοχήή ς και οι οικονομικοιή οή ροι δεν εή χουν αποτυπωθειή στο συή νολοή
τους στις ειδικεή ς ήλεκτρονικεή ς φοή ρμες του υποσυστήή ματος, οι προσφεή ροντες επισυναή πτουν ψήφιακαή
υπογεγραμμεή να τα σχετικαή ήλεκτρονικαή αρχειήα, συή μφωνα με τους οή ρους τής παρουή σας διακήή ρυξής. 13
ζ) Αποή το υποσυή στήμα εκδιήδεται ήλεκτρονικήή αποή δειξή υποβολήή ς προσφοραή ς, ή οποιήα αποστεή λλεται
στον οικονομικοή φορεή α με μήή νυμα ήλεκτρονικουή ταχυδρομειήου.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι προσφεή ροντες δυή νανται να ζήτήή σουν τήν αποή συρσή υποβλήθειήσας προσφοραή ς, πριν τήν
καταλήκτικήή ήμερομήνιήα υποβολήή ς των προσφορωήν, με εή γγραφο αιήτήμα τους προς τήν αναθεή τουσα
αρχήή , σε μορφήή ήλεκτρονικουή αρχειήου Portable Document Format (PDF) που φεή ρει εγκεκριμεή νή
προήγμεή νή ήλεκτρονικήή υπογραφήή ήή προήγμεή νή ήλεκτρονικήή υπογραφήή με χρήή σή εγκεκριμεή νων
πιστοποιήτικωήν συή μφωνα με τήν παρ. 3 του αή ρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μεή σω
τής λειτουργικοή τήτας «Επικοινωνιήα» του υποσυστήή ματος. Πιστοποιήμεή νος χρήή στής τής αναθεή τουσας
αρχήή ς, μεταή αποή σχετικήή αποή φασή τής αναθεή τουσας αρχήή ς, ή οποιήα αποδεή χεται το σχετικοή αιήτήμα
του προσφεή ροντα, προβαιήνει στήν αποή ρριψή τής σχετικήή ς ήλεκτρονικήή ς προσφοραή ς στο υποσυή στήμα
πριν τήν καταλήκτικήή ήμερομήνιήα υποβολήή ς τής προσφοραή ς. Κατοή πιν, ο οικονομικοή ς φορεή ας δυή ναται
να υποβαή λει εκ νεή ου προσφοραή μεή σω του υποσυστήή ματος εή ως τήν καταλήκτικήή ήμερομήνιήα
υποβολήή ς των προσφορωήν.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις
4.1
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μεταή τήν καταλήκτικήή ήμερομήνιήα υποβολήή ς προσφορωήν, οή πως οριήζεται στο αή ρθρο 18 τής
παρουή σας, και πριν τήν ήλεκτρονικήή αποσφραή γισή, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το
υποσύστημα.
β) Στή συνεή χεια, τα μεή λή τής Επιτροπήή ς Διαγωνισμουή , καταή τήν ήμερομήνιή α και ωήρα που οριήζεται στο
αή ρθρο 18 τής παρουή σας, προβαιήνουν σε ήλεκτρονικήή αποσφραή γισή του υποφακεή λου
«Δικαιολογήτικαή Συμμετοχήή ς» και του υποφακεή λου “Οικονομικήή Προσφοραή ”.
γ) Στον ήλεκτρονικοή χωήρο «Συνήμμεή να Ηλεκτρονικουή Διαγωνισμουή », αναρταή ται αποή τήν Επιτροπήή
Διαγωνισμουή ο σχετικοή ς καταή λογος μειοδοσιή ας, προκειμεή νου να λαή βουν γνωήσή οι προσφεή ροντες.
δ) Ακολουή θως, ή Επιτροπήή Διαγωνισμουή προβαιήνει, καταή σειραή μειοδοσιήας, σε εή λεγχο τής ολοή γραφής
και αριθμήτικήή ς αναγραφήή ς των επιμεή ρους ποσοστωήν εή κπτωσής και τής ομαλήή ς μεταξυή τους σχεή σής,
βαή σει τής παραγωγήή ς σχετικουή ψήφιακουή αρχειήου, μεή σα αποή το υποσυή στήμα.
Για τήν εφαρμογήή του ελεή γχου ομαλοή τήτας, χρήσιμοποιειήται αποή τήν Επιτροπήή Διαγωνισμουή ή μεή σή
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εή κπτωσή προσφοραή ς (Εμ), συή μφωνα με τα οριζοή μενα στα αή ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονομικεή ς προσφορεή ς, μεταή τις τυχοή ν αναγκαιήες διορθωήσεις, καταχωριήζονται, καταή τή
σειραή μειοδοσιήας, στο πρακτικοή τής επιτροπήή ς, το οποιήο και υπογραή φεται αποή τα μεή λή τής.
στ) Στή συνεή χεια, ή Επιτροπήή Διαγωνισμουή , τήν ιήδια ήμεή ρα, ελεή γχει τα δικαιολογήτικαή συμμετοχήή ς
του αή ρθρου 24.2 τής παρουή σας καταή τή σειραή τής μειοδοσιήας, αρχιήζοντας αποή τον πρωήτο μειοδοή τή. Αν
ή ολοκλήή ρωσή του ελεή γχου αυτουή δεν ειήναι δυνατήή τήν ιήδια μεή ρα, λοή γω του μεγαή λου αριθμουή των
προσφορωήν και του ελεή γχου των εγγυήτικωήν επιστολωήν, ή διαδικασιήα συνεχιήζεται τις εποή μενες
εργαή σιμες ήμεή ρες.
ζ) Η Επιτροπήή Διαγωνισμουή , πριν τήν ολοκλήή ρωσή τής συή νταξής του πρακτικουή τής, επικοινωνειή με
τους εκδοή τες που αναγραή φονται στις υποβλήθειήσες εγγυήτικεή ς επιστολεή ς, προκειμεή νου να
διαπιστωήσει τήν εγκυροή τήταή τους. Αν διαπιστωθειή πλαστοή τήτα εγγυήτικήή ς επιστολήή ς, ο υποψήή φιος
αποκλειήεται αποή τον διαγωνισμοή , υποβαή λλεται μήνυτήή ρια αναφοραή στον αρμοή διο εισαγγελεή α και
κινειήται διαδικασιήα πειθαρχικήή ς διήωξής, συή μφωνα με τις διαταή ξεις των αή ρθρων 82 και εποή μενα του ν.
3669/2008.
ή) Η περιγραφοή μενή διαδικασιήα καταχωρειήται στο πρακτικοή τής Επιτροπήή ς Διαγωνισμουή ήή σε
παραή ρτήμαή του, που υπογραή φεται αποή τον Προή εδρο και τα μεή λή τής.
Η Επιτροπήή Διαγωνισμουή ολοκλήρωήνει τή συή νταξή του σχετικουή πρακτικουή με το αποτεή λεσμα τής
διαδικασιήας, με το οποιήο εισήγειήται τήν αναή θεσή τής συή μβασής στον μειοδοή τή (ήή τή ματαιήωσή τής
διαδικασιήας), και υποβαή λλει στήν αναθεή τουσα αρχήή το σχετικοή ήλεκτρονικοή αρχειήο, ως “εσωτερικοή ”,
μεή σω τής λειτουργιήας “επικοινωνιήα” του υποσυστήή ματος, προς εή γκρισή . 14
θ) Στή συνεή χεια, ή αναθεή τουσα αρχήή κοινοποιειή τήν αποή φασή εή γκρισής του πρακτικουή σε οή λους τους
προσφεή ροντες και παρεή χει προή σβασή στα υποβλήθεή ντα στοιχειήα των λοιπωήν συμμετεχοή ντων. Καταή
τής αποή φασής αυτήή ς χωρειή εή νστασή, καταή τα οριζοή μενα στήν παραή γραφο 4.3 τής παρουή σής.
ι) Επισήμαιήνεται οή τι, σε περιήπτωσή που οι προσφορεή ς εή χουν τήν ιήδια ακριβωής τιμήή (ισοή τιμες), ή
αναθεή τουσα αρχήή επιλεή γει τον (προσωρινοή ) αναή δοχο με κλήή ρωσή μεταξυή των οικονομικωήν φορεή ων
που υπεή βαλαν ισοή τιμες προσφορεή ς. Η κλήή ρωσή γιήνεται ενωήπιον τής Επιτροπήή ς Διαγωνισμουή και
παρουσιήα των οικονομικωήν φορεή ων που υπεή βαλαν τις ισοή τιμες προσφορεή ς, σε ήμεή ρα και ωήρα που θα
τους γνωστοποιήθειή μεή σω τής λειτουργικοή τήτας “επικοινωνιήα” του υποσυστήή ματος.
4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μεταή τήν αξιολοή γήσή των προσφορωήν, ή αναθεή τουσα αρχήή προσκαλειή, στο πλαιήσιο τής σχετικήή ς
ήλεκτρονικήή ς διαδικασιήας συή ναψής συή μβασής και μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής «Επικοινωνιήας»,
τον προσωρινοή αναή δοχο να υποβαή λει εντοή ς προθεσμιήας ειήκοσι (20) ήμερολογιακωήν ήμερωήν15 τα
προβλεποή μενα στις κειήμενες διαταή ξεις δικαιολογήτικαή προσωρινουή αναδοή χου και τα αποδεικτικαή
εή γγραφα νομιμοποιήήσής16.
β) Τα δικαιολογήτικαή του προσωρινουή αναδοή χου υποβαή λλονται αποή τον οικονομικοή φορεή α
ήλεκτρονικαή , μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής «Επικοινωνιήας» στήν αναθεή τουσα αρχήή .
γ) Αν δεν υποβλήθουή ν τα ως αή νω δικαιολογήτικαή ήή υπαή ρχουν ελλειήψεις σε αυταή που υποβλήή θήκαν,
παρεή χεται προθεσμιήα στον προσωρινοή αναή δοχο να τα υποβαή λει ήή να τα συμπλήρωήσει εντοή ς πεή ντε (5)
ήμερωήν αποή τήν κοινοποιήήσή σχετικήή ς ειδοποιήήσής σε αυτοή ν μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής
“Επικοινωνιήας” του υποσυστήή ματος. Η αναθεή τουσα αρχήή μπορειή να παρατειήνει τήν ως αή νω
προθεσμιήα, εφοή σον αιτιολογειήται αυτοή επαρκωής και κατ’ ανωήτατο οή ριο για δεκαπεή ντε (15) επιπλεή ον
ήμεή ρες.
Εντοή ς τριωήν (3) εργασιήμων ήμερωήν αποή τήν ήλεκτρονικήή υποβολήή των ως αή νω στοιχειήων και
δικαιολογήτικωήν, συή μφωνα με τα ανωτεή ρω υποή β) και γ) αναφεροή μενα, προσκομιήζονται
υποχρεωτικαή αποή τον οικονομικοή φορεή α στήν αναθεή τουσα αρχήή , σε εή ντυπή μορφήή και σε
σφραγισμεή νο φαή κελο, τα εή γγραφα που απαιτειήται να προσκομισθουή ν σε πρωτοή τυπή μορφήή ,
συή μφωνα με τις διαταή ξεις του αή ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωήδικας Διοικήτικήή ς
Διαδικασιήας'', οή πως τροποποιήή θήκε με τις διαταή ξεις του αή ρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν καταή τον εή λεγχο των παραπαή νω δικαιολογήτικωήν διαπιστωθειή οή τι:
i) τα στοιχειή α που δήλωήθήκαν με το Τυποποιήμεή νο Έντυπο Υπευή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ), ειήναι ψευδήή
ήή ανακριβήή ήή
ii) αν δεν υποβλήθουή ν στο προκαθορισμεή νο χρονικοή διαή στήμα τα απαιτουή μενα πρωτοή τυπα ήή
αντιήγραφα, των παραπαή νω δικαιολογήτικωήν, ήή

Διακήρυξη της Α.Μ. 71/2018

6

ii) αν αποή τα δικαιολογήτικαή που προσκομιήσθήκαν νομιήμως και εμπροθεή σμως, δεν αποδεικνυή ονται οι
οή ροι και οι προυϋ ποθεή σεις συμμετοχήή ς συή μφωνα με τα αή ρθρα 21, 22 και 23 τής παρουή σας, 17
απορριή πτεται ή προσφοραή του προσωρινουή αναδοή χου, καταπιή πτει υπεή ρ τής αναθεή τουσας αρχήή ς ή
εγγυή ήσή συμμετοχήή ς του και ή κατακυή ρωσή γιήνεται στον προσφεή ροντα που υπεή βαλε τήν αμεή σως
εποή μενή πλεή ον συμφεή ρουσα αποή οικονομικήή αή ποψή προσφοραή βαή σει τής τιμήή ς τήρουμεή νής τής
ανωτεή ρω διαδικασιήας.
Σε περιήπτωσή εή γκαιρής και προσήή κουσας ενήμεή ρωσής τής αναθεή τουσας αρχήή ς για μεταβολεή ς στις
προυϋ ποθεή σεις τις οποιήες ο προσωρινοή ς αναή δοχος ειήχε δήλωήσει με το Τυποποιήμεή νο Έντυπο
Υπευή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ) οή τι πλήροιή και οι οποιήες επήή λθαν ήή για τις οποιήες εή λαβε γνωήσή ο
προσωρινοή ς αναή δοχος μεταή τήν δήή λωσή και μεή χρι τήν ήμεή ρα τής ειδοποιήήσής/προή σκλήσής για τήν
προσκοή μισή των δικαιολογήτικωήν κατακυή ρωσής (οψιγενειής μεταβολεή ς), δεν καταπιήπτει υπεή ρ τής
αναθεή τουσας αρχήή ς ή εγγυή ήσή συμμετοχήή ς του, που ειή χε προσκομισθειή, συή μφωνα με το αή ρθρο 15 τής
παρουή σας.
Αν κανεή νας αποή τους προσφεή ροντες δεν υπεή βαλε αλήθήή ήή ακριβήή δήή λωσή, ήή αν κανεή νας αποή τους
προσφεή ροντες δεν προσκομιήζει εή να ήή περισσοή τερα αποή τα απαιτουή μενα δικαιολογήτικαή , ήή αν κανεή νας
αποή τους προσφεή ροντες δεν αποδειήξει οή τι πλήροιή τα κριτήή ρια ποιοτικήή ς επιλογήή ς του αή ρθρου 22, ή
διαδικασιήα συή ναψής τής συή μβασής ματαιωήνεται.
Η διαδικασιήα ελεή γχου των ως αή νω δικαιολογήτικωήν ολοκλήρωήνεται με τή συή νταξή πρακτικουή αποή
τήν Επιτροπήή Διαγωνισμουή , ή οποιήα, στή συνεή χεια, το κοινοποιειή, μεή σω τής «λειτουργικοή τήτας τής
«Επικοινωνιήας», στήν αναθεή τουσα αρχήή για τή λήή ψή αποή φασής.
Η αναθεή τουσα αρχήή προβαιήνει, μεταή τήν εή γκρισή του ανωτεή ρω πρακτικουή , στήν κοινοποιήήσή τής
αποή φασής κατακυή ρωσής, μαζιή με αντιήγραφο οή λων των πρακτικωήν, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, συή μφωνα με τις κειήμενες διαταή ξεις, μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής
«Επικοινωνιήας», και επιπλεή ον αναρταή τα Δικαιολογήτικαή του προσωρινουή αναδοή χου στον χωήρο «Συνήμμεή να Ηλεκτρονικουή Διαγωνισμουή ».
ε) Μεταή τήν ολοκλήή ρωσή του προσυμβατικουή ελεή γχου αποή το Ελεγκτικοή Συνεή δριο, εφοή σον
απαιτειήται, συή μφωνα με τα αή ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 18, ο προσωρινοή ς αναή δοχος, υποβαή λλει
επικαιροποιήμεή να τα δικαιολογήτικαή του αή ρθρου 23.3-23.10 τής παρουή σας, μεταή αποή σχετικήή
προή σκλήσή τής αναθεή τουσας αρχήή ς, μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής “Επικοινωνιήας” του
υποσυστήή ματος, προκειμεή νου να διαπιστωθειή οή τι δεν εή χουν εκλειήψει οι προυϋ ποθεή σεις συμμετοχήή ς
του αή ρθρου 21, οή τι εξακολουθουή ν να πλήρουή νται τα κριτήή ρια επιλογήή ς του αή ρθρου 22 και οή τι δεν
συντρεή χουν οι λοή γοι αποκλεισμουή του ιήδιου αή ρθρου.
Μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής “Επικοινωνιήας” του υποσυστήή ματος κοινοποιειήτα ή αποή φασή
κατακυή ρωσής στον προσωρινοή αναή δοχο 19. Με τήν ιήδια αποή φασή καλειήται ο αναή δοχος οή πως
προσεή λθει σε ορισμεή νο τοή πο και χροή νο για τήν υπογραφήή του συμφωνήτικουή , θεή τονταή ς του ή
αναθεή τουσα αρχήή προθεσμιήα που δεν μπορειή να υπερβαιήνει τις ειήκοσι (20) ήμερολογιακεή ς ήμεή ρες αποή
τήν κοινοποιήήσή ειδικήή ς ήλεκτρονικήή ς προή σκλήσής, μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής “Επικοινωνιήας”
του υποσυστήή ματος, προσκομιήζοντας, και τήν απαιτουή μενή εγγυήτικήή επιστολήή καλήή ς εκτεή λεσής. Η
εν λοή γω κοινοποιήήσή επιφεή ρει τα εή ννομα αποτελεή σματα τής αποή φασής κατακυή ρωσής, συή μφωνα με
οριζοή μενα στήν παρ. 3 του αή ρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εαή ν ο αναή δοχος δεν προσεή λθει να υπογραή ψει το συμφωνήτικοή , μεή σα στήν προθεσμιήα που οριήζεται
στήν ειδικήή προή κλήσή, κήρυή σσεται εή κπτωτος, καταπιήπτει υπεή ρ τής αναθεή τουσας αρχήή ς ή εγγυή ήσή
συμμετοχήή ς του και ή κατακυή ρωσή γιήνεται στον προσφεή ροντα που υπεή βαλε τήν αμεή σως εποή μενή
πλεή ον συμφεή ρουσα αποή οικονομικήή αή ποψή προσφοραή βαή σει τιμήή ς. Αν κανεή νας αποή τους
προσφεή ροντες δεν προσεή λθει για τήν υπογραφήή του συμφωνήτικουή , ή διαδικασιήα συή ναψής τής
συή μβασής ματαιωήνεται, συή μφωνα με τήν περιή πτωσή β τής παραγραή φου 1 του αή ρθρου 106 του ν.
4412/2016.
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία
Καή θε ενδιαφεροή μενος, ο οποιήος εή χει ήή ειήχε συμφεή ρον να του ανατεθειή ή συγκεκριμεή νή συή μβασή και
εή χει ήή ειήχε υποστειή ήή ενδεή χεται να υποστειή ζήμιήα αποή εκτελεστήή πραή ξή ήή παραή λειψή τής αναθεή τουσας
αρχήή ς καταή παραή βασή τής νομοθεσιήας τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής ήή τής εσωτερικήή ς νομοθεσιήας,
δικαιουή ται να ασκήή σει προδικαστικήή προσφυγήή ενωήπιον τής ΑΕΠΠ καταή τής σχετικήή ς πραή ξής ήή
παραή λειψής τής αναθεή τουσας αρχήή ς, προσδιοριήζοντας ειδικωής τις νομικεή ς και πραγματικεή ς αιτιαή σεις
που δικαιολογουή ν το αιήτήμαή του20.
Σε περιήπτωσή προσφυγήή ς καταή πραή ξής τής αναθεή τουσας αρχήή ς, ή προθεσμιήα για τήν αή σκήσή τής
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προδικαστικήή ς προσφυγήή ς ειήναι:
(α) δεή κα (10) ήμεή ρες αποή τήν κοινοποιήήσή τής προσβαλλοή μενής πραή ξής στον ενδιαφεροή μενο
οικονομικοή φορεή α αν ή πραή ξή κοινοποιήή θήκε με ήλεκτρονικαή μεή σα ήή τήλεομοιοτυπιήα ήή
(β) δεκαπεή ντε (15) ήμεή ρες αποή τήν κοινοποιήήσή τής προσβαλλοή μενής πραή ξής σε αυτοή ν αν
χρήσιμοποιήή θήκαν αή λλα μεή σα επικοινωνιήας, αή λλως
(γ) δεή κα (10) ήμεή ρες αποή τήν πλήή ρή, πραγματικήή ήή τεκμαιροή μενή, γνωήσή τής πραή ξής που βλαή πτει τα
συμφεή ροντα του ενδιαφεροή μενου οικονομικουή φορεή α.
Σε περιήπτωσή παραή λειψής, ή προθεσμιήα για τήν αή σκήσή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς ειήναι
δεκαπεή ντε (15) ήμεή ρες αποή τήν επομεή νή τής συντεή λεσής τής προσβαλλοή μενής παραή λειψής 21.
Η προδικαστικήή προσφυγήή , με βαή σή και τα οή σα
ήλεκτρονικαή βαή σει του τυποποιήμεή νου εντυή που και
υποσυστήή ματος προς τήν Αναθεή τουσα Αρχήή ,
«Προδικαστικήή Προσφυγήή » και επισυναή πτοντας το
αή ρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

προβλεή πονται στο π.δ. 39/2017, κατατιήθεται
μεή σω τής λειτουργικοή τήτας «Επικοινωνιήα» του
επιλεή γοντας καταή περιήπτωσή τήν εή νδειξή
σχετικοή εή γγραφο συή μφωνα με τήν παρ. 3 του

Για το παραδεκτοή τής αή σκήσής τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς κατατιήθεται παραή βολο αποή τον
προσφευή γοντα υπεή ρ του Δήμοσιήου, καταή τα ειδικαή οριζοή μενα στο αή ρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποιή ο επιστρεή φεται στον προσφευή γοντα σε περιή πτωσή ολικήή ς ήή μερικήή ς αποδοχήή ς τής προσφυγήή ς
του ήή σε περιήπτωσή που πριν τήν εή κδοσή τής αποή φασής τής ΑΕΠΠ επιή τής προσφυγήή ς, ή αναθεή τουσα
αρχήή ανακαλειή τήν προσβαλλοή μενή πραή ξή ήή προβαιήνει στήν οφειλοή μενή ενεή ργεια.
Η προθεσμιήα για τήν αή σκήσή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς και ή αή σκήσήή τής κωλυή ουν τή συή ναψή
τής συή μβασής επιή ποινήή ακυροή τήτας, ή οποιήα διαπιστωήνεται με αποή φασή τής ΑΕΠΠ μεταή αποή αή σκήσή
προσφυγήή ς, συή μφωνα με το αή ρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Καταή τα λοιπαή , ή αή σκήσή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς δεν κωλυή ει τήν προή οδο τής διαγωνιστικήή ς
διαδικασιήας, , εκτοή ς αν ζήτήθουή ν προσωριναή μεή τρα προστασιήας καταή το αή ρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθεή τουσα αρχήή , μεή σω τής λειτουργιήας τής «Επικοινωνιήας»:
α. κοινοποιειή τήν προδικαστικήή προσφυγήή σε καή θε ενδιαφεροή μενο τριήτο συή μφωνα με τα
προβλεποή μενα στήν περ. α τής παρ. 1 του αή ρθρου 365 του ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ. 1 του
αή ρθρου 9 του π.δ. 39/2017,
β. ειδοποιειή, παρεή χει προή σβασή στο συή νολο των στοιχειήων του διαγωνισμουή και διαβιβαή ζει στήν Αρχήή
Εξεή τασής Προδικαστικωήν Προσφυγωήν (ΑΕΠΠ) τα προβλεποή μενα στήν περ. β’ τής παρ. 1 του αή ρθρου
365 του ν. 4412/2016, συή μφωνα και με τήν παρ. 1 του αή ρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαιήνεται αιτιολογήμεή να επιή τής βασιμοή τήτας των προβαλλοή μενων πραγματικωήν και
νομικωήν ισχυρισμωήν τής προσφυγήή ς και των ισχυρισμωήν τής αναθεή τουσας αρχήή ς και, σε περιήπτωσή
παρεή μβασής, των ισχυρισμωήν του παρεμβαιήνοντος και δεή χεται (εν οή λω ήή εν μεή ρει) ήή απορριή πτει τήν
προσφυγήή με αποή φασήή τής, ή οποιήα εκδιήδεται μεή σα σε αποκλειστικήή προθεσμιήα ειήκοσι (20) ήμερωήν
αποή τήν ήμεή ρα εξεή τασής τής προσφυγήή ς 22.
Η αή σκήσή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς αποτελειή προυϋ ποή θεσή για τήν αή σκήσή των εή νδικων
βοήθήμαή των τής αιήτήσής αναστολήή ς και τής αιήτήσής ακυή ρωσής του αή ρθρου 372 του ν. 4412/2016
καταή των εκτελεστωήν πραή ξεων ήή παραλειήψεων τής αναθεή τουσας αρχήή ς.
Όποιος εή χει εή ννομο συμφεή ρον μπορειή να ζήτήή σει τήν αναστολήή τής εκτεή λεσής τής αποή φασής τής
ΑΕΠΠ και τήν ακυή ρωσήή τής ενωήπιον του αρμοδιήου δικαστήριήου 23. Δικαιήωμα αή σκήσής των ιήδιων
ενδιήκων βοήθήμαή των εή χει και ή αναθεή τουσα αρχήή , αν ή ΑΕΠΠ καή νει δεκτήή τήν προδικαστικήή
προσφυγήή . Με τα εή νδικα βοήθήή ματα τής αιήτήσής αναστολήή ς και τής αιήτήσής ακυή ρωσής λογιήζονται ως
συμπροσβαλλοή μενες με τήν αποή φασή τής ΑΕΠΠ και οή λες οι συναφειής προς τήν ανωτεή ρω αποή φασή
πραή ξεις ήή παραλειήψεις τής αναθεή τουσας αρχήή ς, εφοή σον εή χουν εκδοθειή ήή συντελεστειή αντιστοιήχως εή ως
τή συζήή τήσή τής αιήτήσής αναστολήή ς ήή τήν πρωήτή συζήή τήσή τής αιήτήσής ακυή ρωσής.
Η αή σκήσή τής αιήτήσής αναστολήή ς δεν εξαρταή ται αποή τήν προήγουή μενή αή σκήσή τής αιήτήσής
ακυή ρωσής.Η αιήτήσή αναστολήή ς κατατιήθεται στο αρμοή διο δικαστήή ριο μεή σα σε προθεσμιή α δεή κα (10)
ήμερωήν αποή τήν εή κδοσή τής αποή φασής επιή τής προδικαστικήή ς προσφυγήή ς και συζήτειήται το
αργοή τερο εντοή ς τριαή ντα (30) ήμερωήν αποή τήν καταή θεσήή τής. Για τήν αή σκήσή τής αιτήή σεως αναστολήή ς
κατατιήθεται το προβλεποή μενο παραή βολο, συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 372 παρ. 4
του ν. 4412/2016.
Η αή σκήσή αιήτήσής αναστολήή ς κωλυή ει τή συή ναψή τής συή μβασής, εκτοή ς εαή ν με τήν προσωρινήή διαταγήή
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ο αρμοή διος δικαστήή ς αποφανθειή διαφορετικαή .
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος
Σχετικαή με τήν υπογραφήή τής συή μβασής, ισχυή ουν τα προβλεποή μενα στήν παρ. 5 αή ρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα εή γγραφα τής συή μβασής με βαή σή τα οποιή α θα εκτελεσθειή το εή ργο ειή ναι τα αναφεροή μενα
παρακαή τω. Σε περιή πτωσή ασυμφωνιή ας των περιεχομεή ν ων σε αυταή οή ρων, ή σειραή ισχυή ος
καθοριή ζεται ως κατωτεή ρω.
1. Το συμφωνήτικοή .
2. Η παρουή σα Διακήή ρυξή.
3. Η Οικονομικήή Προσφοραή .
4. Το Τιμολοή γιο Δήμοπραή τήσής
5. Η Ειδικήή Συγγραφήή Υποχρεωήσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικήή Συγγραφήή Υποχρεωή σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεή ς Προδιαγραφεή ς και τα
Παραρτήή ματα τους,
7. Η Τεχνικήή Περιγραφήή (Τ.Π.).
8. Ο Προυϋ πολογισμοή ς Δήμοπραή τήσής.
9. Οι εγκεκριμεή νες μελεή τες του εή ρ γου.
10. Το εγκεκριμεή ν ο Χρονοδιαή γραμμα κατασκευήή ς του εή ργου.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.
Τα εή γγραφα τής συή μβασής συνταή σσονται υποχρεωτικαή στήν ελλήνικήή γλωήσσα και
προαιρετικαή και σε αή λλες γλωήσσες, συνολικαή ήή μερικαή . Σε περιήπτωσή ασυμφωνιήας μεταξυή των
τμήμαή των των εγγραή φων τής συή μβασής που εή χουν συνταχθειή σε περισσσοή τερες γλωήσσες,
επικρατειή ή ελλήνικήή εή κδοσή. Τυχοή ν ενσταή σεις υποβαή λλονται στήν ελλήνικήή γλωήσσα.
6.2.

Οι προσφορεή ς και τα περιλαμβανοή μενα σε αυτεή ς στοιχειήα, καθωής και τα αποδεικτικαή εή γγραφα
συνταή σσονται στήν ελλήνικήή γλωήσσα ήή συνοδευή ονται αποή επιήσήμή μεταή φρασήή τους στήν
ελλήνικήή γλωήσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπαή δήμοή σια εή γγραφα και δικαιολογήτικαή εφαρμοή ζεται ή Συνθήή κή τής Χαή γής τής
5.10.1961, που κυρωήθήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαή τα αλλοδαπαή ιδιωτικαή εή γγραφα
μπορουή ν να συνοδευή ονται αποή μεταή φρασήή τους στήν ελλήνικήή γλωήσσα επικυρωμεή νή ειήτε αποή
προή σωπο αρμοή διο καταή τις διαταή ξεις τής εθνικήή ς νομοθεσιήας ειήτε αποή προή σωπο καταή νοή μο
αρμοή διο τής χωήρας στήν οποιήα εή χει συνταχθειή το εή γγραφο24. Επιήσής, γιήνονται υποχρεωτικαή
αποδεκταή ευκρινήή φωτοαντιήγραφα εγγραή φων που εή χουν εκδοθειή αποή αλλοδαπεή ς αρχεή ς και
εή χουν επικυρωθειή αποή δικήγοή ρο, συή μφωνα με τα προβλεποή μενα στήν παρ. 2 περ.β του αή ρθρου
11 του ν. 2690/1999 “Κωήδικας Διοικήτικήή ς Διαδικασιήας”, αντικατασταή θήκε ως αή νω με το
αή ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενήμερωτικαή και τεχνικαή φυλλαή δια και αή λλα εή ντυπα -εταιρικαή ήή μή– με ειδικοή τεχνικοή
περιεχοή μενο μπορουή ν να υποβαή λλονται σε αή λλή γλωήσσα, χωριή ς να συνοδευή ονται αποή
μεταή φρασή στήν ελλήνικήή

6.5.

Η επικοινωνιήα με τήν αναθεή τουσα αρχήή , καθωής και μεταξυή αυτήή ς και του αναδοή χου, θα
γιήνονται υποχρεωτικαή στήν ελλήνικήή γλωήσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.
Για τή δήμοπραή τήσή του εή ργου, τήν εκτεή λεσή τής συή μβασής και τήν κατασκευήή του,
εφαρμοή ζονται οι διαταή ξεις των παρακαή τω νομοθετήμαή των, οή πως ισχυή ουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
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7.2

7.3
7.4

7.5

-2013» 25
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,26
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )27
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
- της με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), οή πως
τροποποιήή θήκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυή ρωσή των στοιχειήων του
αναδοή χου με τα στοιχειήα του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κοινήή αποή φασή
των Υπουργωήν Αναή πτυξής και Επικρατειήας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικαή με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, 28, καθωής και ή αποή φασή του Υφυπουργουή Οικονομιήας και Οικονομικωήν υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.
Οι διαταή ξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κυή ρωσή Κωήδικα Φοή ρου Προστιθεή μενής Αξιήας».
Οι σε εκτεή λεσή των ανωτεή ρω διαταή ξεων εκδοθειήσες κανονιστικεή ς πραή ξεις 29, καθωής και
λοιπεή ς διαταή ξεις που αναφεή ρονται ρήταή ήή απορρεή ουν αποή τα οριζοή μενα στα συμβατικαή τευή χή
τής παρουή σας καθωής και το συή νολο των διαταή ξεων του ασφαλιστικουή , εργατικουή ,
περιβαλλοντικουή και φορολογικουή δικαιήου και γενικοή τερα καή θε διαή ταξή (Νοή μος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμήνευτικήή εγκυή κλιος που διεή πει τήν αναή θεσή και εκτεή λεσή του εή ργου τής παρουή σας
συή μβασής, εή στω και αν δεν αναφεή ρονται ρήταή .
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

8.2.
8.3.

Το εή ργο χρήματοδοτειήται αποή το ΠΔΕ του Υπουργειήου Εσωτερικωήν με το ποσοή των
143.400,00€ και αποή τον Τακτικοή Προυϋ πολογισμοή του Δήή μου Αγ.Αναργυή ρων – Καματερουή με
το ποσοή των 71.600€. 30
Το εή ργο υποή κειται στις κρατήή σεις31 που προβλεή πονται για τα εή ργα αυταή ,
περιλαμβανομεή νής τής κραή τήσής υή ψους 0,06% υπεή ρ των λειτουργικωή ν αναγκωή ν τής
Ενιαιή ας Ανεξαή ρτήτής Αρχήή ς Δήμοσιή ων Συμβαή σεων, συή μφωνα με το αή ρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, τής κραή τήσής υή ψους 0,06% υπεή ρ των λειτουργικωή ν αναγκωή ν τής Αρχήή ς
Εξεή τασής Προδικαστικωήν Προσφυγωή ν, συή μφωνα με το αή ρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθωή ς και τής κραή τήσής 6% 0, συή μφωνα με τις διαταή ξεις του αή ρθρου 53 παρ.
7 περ.θ' του ν.4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
αποή φασής του Υπουργουή Υποδομωή ν και Μεταφορωήν (Β' 2235).
Τα γενικαή εή ξοδα, οή φελος κ.λ.π. του Αναδοή χου και οι επιβαρυή νσεις αποή φοή ρους, δασμουή ς
κ.λ.π. καθοριή ζονται στο αντιή στοιχο αή ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυή νει τον Κυή ριο του
Έργου.
Οι πλήρωμεή ς θα γιή ν ονται συή μφωνα με το αή ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιή στοιχο
αή ρθρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήή του εργολαβικουή τιμήή ματος θα γιή νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεή τουσα αρχήή 32 μπορειή, καταή τή διαδικασιήα αξιολοή γήσής των προσφορωήν, να καλεή σει τους
οικονομικουή ς φορειής, μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής ‘’Επικοινωνιήας” του υποσυστήή ματος να
συμπλήρωήσουν ήή να διευκρινιήσουν τα εή γγραφα ήή δικαιολογήτικαή που εή χουν υποβαή λει,
συμπεριλαμβανομεή νής και τής οικονομικήή ς τους προσφοραή ς, μεή σα σε ευή λογή προθεσμιήα, ή οποιήα δεν
μπορειή να ειήναι μικροή τερή αποή επταή (7) ήμερολογιακεή ς ήμεή ρες αποή τήν ήμερομήνιήα κοινοποιήήσής σε
αυτουή ς τής σχετικήή ς προή σκλήσής, συή μφωνα με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στις διαταή ξεις των αή ρθρων
102 και 103 του ν. 4412/2016 και του αή ρθρου 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδήή ποτε διευκριήνισή ήή συμπλήή ρωσή που υποβαή λλεται αποή τους προσφεή ροντες ήή υποψήφιή ους,
χωριής να εή χει ζήτήθειή αποή τήν αναθεή τουσα αρχήή 33, δεν λαμβαή νεται υποή ψή.
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για τήν παρουή σα διαδικασιήα εή χει εκδοθειή ή αποή φασή με ΑΔΑ ΨΥ3ΨΩ62-4Ω8 για τήν αναή λήψή
υποχρεή ωσής/εή γκρισή δεή σμευσής πιήστωσής για το οικονομικοή εή τος 2018 και με αρ. Α.Α.Υ. 751/18
καταχωήρήσή στο βιβλιή ο εγκριήσεων και εντολωήν πλήρωμήή ς τής Δ.Ο.Υ. ( συμπλήρωήνεται και ο αριθμοή ς
τής αποή φασής εή γκρισής τής πολυετουή ς αναή λήψής σε περιήπτωσή που ή δαπαή νή εκτειήνεται σε
περισσοή τερα του ενοή ς οικονομικαή εή τή, συή μφωνα με το αή ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ). 34
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιήτλος του εή ργου ειήναι:
«Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού ».
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προυϋ πολογισμοή ς δήμοπραή τήσής του εή ργου ανεή ρχεται σε 35 173.387,10 Ευρωή πλεή ον φ.π.α.
24% και αναλυή εται σε:
Δαπαή νή Εργασιωήν 126.601,93 €
Γενικαή εή ξοδα και Όφελος εργολαή βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 22.788,35 €.
Απροή βλεπτα36 (ποσοστουή 15% επιή τής δαπαή νής εργασιωήν και του κονδυλιήου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
22.408,54 €, που αναλωήνονται συή μφωνα με τους οή ρους του αή ρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
.............................................................37
Στο ανωτεή ρω ποσοή προβλεή πεται αναθεωήρήσή στις τιμεή ς ποσουή 1.588,28€ συή μφωνα με το
αή ρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρήή τρα προή σθετής καταβολήή ς (πριμ), συή μφωνα με το αή ρθρο 149 του ν. 4412/2016 ..........
(εφοή σον προβλεή πεται).

11.2.

11.3.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Αφοραή κυριήως εργασιήες συντήή ρήσής/επισκευήή ς/αποκαταή στασής των υγρομονωήσεων των δωμαή των
σχολικωήν μοναή δων του Δ.Α.Α.Κ.
Επισημαίνεται οή τι, το φυσικοή και οικονομικοή αντικειήμενο των δήμοπρατουή μενων εή ργων δεν πρεή πει
να μεταβαή λλεται ουσιωδωής καταή τή διαή ρκεια εκτεή λεσής τής συή μβασής, καταή τα οριζοή μενα στήν παρ.
4 του αή ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοή τήτα μεταβολήή ς υφιήσταται, μοή νο υποή τις προυϋ ποθεή σεις των
αή ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεή πεται ή χρήή σή των «επιή εή λασσον» δαπανωήν με τους ακοή λουθους οή ρους και περιορισμουή ς:


Δεν τροποποιειήται το «βασικοή σχεή διο» τής προκήή ρυξής, ουή τε οι προδιαγραφεή ς του εή ργου, οή πως
περιγραή φονται στα συμβατικαή τευή χή, ουή τε καταργειήται ομαή δα εργασιωήν τής αρχικήή ς συή μβασής.



Δεν θιήγεται ή πλήροή τήτα, ποιοή τήτα και λειτουργικοή τήτα του εή ργου.



Δεν χρήσιμοποιειήται για τήν πλήρωμήή νεή ων εργασιωήν που δεν υπήή ρχαν στήν αρχικήή συή μβασή.



Δεν υπερβαιήνει ή δαπαή νή αυτήή , καταή τον τελικοή εγκεκριμεή νο Ανακεφαλαιωτικοή Πιήνακα Εργασιωήν
του εή ργου, ποσοστοή ειήκοσι τοις εκατοή (20%) τής συμβατικήή ς δαπαή νής ομαή δας εργασιωήν του
εή ργου ουή τε, αθροιστικαή , ποσοστοή δεή κα τοις εκατοή (10%) τής δαπαή νής τής αρχικήή ς αξιήας
συή μβασής χωριής Φ.Π.Α., αναθεωήρήσή τιμωήν και απροή βλεπτες δαπαή νες. Στήν αθροιστικήή αυτήή
ανακεφαλαιήωσή λαμβαή νονται υποή ψή μοή νο οι μεταφορεή ς δαπαή νής αποή μιήα ομαή δα εργασιωήν σε
αή λλή.
Τα ποσαή που εξοικονομουή νται, εφοή σον υπερβαιήνουν τα ανωτεή ρω οή ρια (20% ήή και 10%),
μειωήνουν ισοή ποσα τή δαπαή νή τής αξιήας συή μβασής χωριή ς Φ.Π.Α., αναθεωρήή σεις και απροή βλεπτες
δαπαή νες. Για τή χρήή σή των «επιή εή λασσον δαπανωήν» απαιτειήται σε καή θε περιήπτωσή ή συή μφωνή
γνωήμή του Τεχνικουή Συμβουλιήου, υή στερα αποή εισήή γήσή του φορεή α υλοποιήήσής.
Ο προυϋ πολογισμοή ς των εή ργων στα οποιή α εφαρμοή ζεται ή παραή γραφος αυτήή αναλυή εται σε Ομαή δες
Εργασιωήν, οι οποιήες συντιήθενται αποή εργασιήες που υπαή γονται σε ενιαιή α υποσυή νολα του τεχνικουή
αντικειμεή νου των εή ργων, εή χουν παροή μοιο τροή πο κατασκευήή ς και επιδεή χονται το ιήδιο ποσοστοή
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εή κπτωσής στις τιμεή ς μοναή δας τους. Με αποή φασή του Υπουργουή Υποδομωήν και Μεταφορωήν, ή
οποιήα μεταή τήν εή κδοσήή τής θα εή χει εφαρμογήή σε οή λα τα ως αή νω εή ργα, προσδιοριήζονται οι ομαή δες
εργασιωήν αναή κατήγοριήα εή ργων.
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικήή προθεσμιή α εκτεή λ εσής του εή ργου, οριή ζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες
αποή τήν ήμεή ρα υπογραφήή ς τής συή μβασής38.
Οι αποκλειστικεή ς και ενδεικτικεή ς τμήματικεή ς προθεσμιή ες του εή ργου αναφεή ρονται στήν Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1
Η επιλογήή του Αναδοή χου, θα γιή νει συή μφωνα με τήν «ανοικτήή διαδικασιή α» του αή ρθρου
27 του ν. 4412/2016 και υποή τις προυϋ ποθεή σεις του νοή μου αυτουή .
13.2
Η οικονομικήή προσφοραή των διαγωνιζομεή ν ων, θα συνταχθειή και υποβλήθειή συή μφωνα
με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
13.3
Καή θε προσφεή ρων μπορειή να υποβαή λει μοή νο μιή α προσφοραή . 39
13.4
Δεν επιτρεή πεται ή υποβολήή εναλλακτικωή ν προσφορωήν. 40
13.5
Δε γιή ν ονται δεκτεή ς προσφορεή ς για μεή ρ ος του αντικειμεή ν ου τής συή μβασής.
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήή ριο για τήν αναή θεσή τής συή μβασής ειή ναι ή πλεή ον συμφεή ρουσα αποή οικονομικήή αή ποψή
προσφοραή μοή νο βαή σει τιμήή ς (χαμήλοή τερή τιμήή ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

15.2

15.3

15.4

Για τήν συμμετοχήή στον διαγωνισμοή απαιτειή ται ή καταή θεσή αποή τους συμμετεή χοντες
οικονομικουή ς φορειή ς, καταή τους οή ρους τής παρ. 1 α) του αή ρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυήτικήή ς επιστολήή ς συμμετοχήή ς, που ανεή ρχεται στο ποσοή των 3.467,00 ευρωή. 41
Στήν περιή π τωσή εή ν ωσής οικονομικωήν φορεή ω ν, ή εγγυή ήσή συμμετοχήή ς περιλαμβαή νει
και τον οή ρο οή τι ή εγγυή ήσή καλυή πτει τις υποχρεωή σεις οή λων των οικονομικωή ν φορεή ω ν
που συμμετεή χουν στήν εή ν ωσή.
Οι εγγυήτικεή ς επιστολεή ς συμμετοχήή ς περιλαμβαή νουν, συή μφωνα με το αή ρθρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαή χιστον τα ακοή λουθα στοιχειή α :
α) τήν ήμερομήνιή α εή κ δοσής,
β) τον εκδοή τή,
γ) τον κυή ριο του εή ργου ήή το φορεή α κατασκευήή ς του εή ργου προς τον οποιή ο
απευθυή νονται,
δ) τον αριθμοή τής εγγυή ήσής,
ε) το ποσοή που καλυή πτει ή εγγυή ήσή,
στ) τήν πλήή ρή επωνυμιή α, τον Α.Φ.Μ. και τή διευή θυνσή του οικονομικουή φορεή α υπεή ρ
του οποιή ου εκδιή δ εται ή εγγυή ήσή (στήν περιή π τωσή εή ν ωσής αναγραή φονται οή λα τα
παραπαή νω για καή θε μεή λ ος τής εή ν ωσής),
ζ) τους οή ρους οή τι: αα) ή εγγυή ήσή παρεή χεται ανεή κκλήτα και ανεπιφυή λακτα, ο δε
εκδοή τής παραιτειή ται του δικαιωήματος τής διαιρεή σεως και τής διζήή σεως, και ββ) οή τι σε
περιή π τωσή καταή πτωσής αυτήή ς, το ποσοή τής καταή πτωσής υποή κειται στο εκαή στοτε
ισχυή ον τεή λ ος χαρτοσήή μου,
ή) τα στοιχειή α τής διακήή ρυξής (αριθμοή ς, εή τος, τιή τλος εή ργου ) και τήν καταλήκτικήή
ήμερομήνιή α υποβολήή ς προσφορωήν,
θ) τήν ήμερομήνιή α λήή ξής ήή τον χροή νο ισχυή ος τής εγγυή ήσής,
ι) τήν αναή λήψή υποχρεή ω σής αποή τον εκδοή τή τής εγγυή ήσής να καταβαή λει το ποσοή τής
εγγυή ήσής ολικαή ήή μερικαή εντοή ς πεή ντε (5) ήμερωή ν μεταή αποή απλήή εή γγραφή ειδοποιή ήσή
εκειή ν ου προς τον οποιή ο απευθυή νεται.
(Στο σήμειή ο αυτοή γιή νεται παραπομπήή στα σχετικαή υποδειή γματα, εφοή σον υπαή ρχουν).
Η εγγυή ήσή συμμετοχήή ς πρεή πει να ισχυή ει τουλαή χιστον για τριαή ντα (30) ήμερολογιακεή ς
ήμεή ρες μεταή τή λήή ξή του χροή νου ισχυή ος τής προσφοραή ς του αή ρθρου 19 τής παρουή σας,
ήή τοι μεή χρι και 14/05/2019, αή λλως ή προσφοραή απορριή π τεται. Η αναθεή τουσα αρχήή
μπορειή , πριν τή λήή ξή τής προσφοραή ς, να ζήταή αποή τον προσφεή ροντα να παρατειή νει,
πριν τή λήή ξή τους, τή διαή ρκεια ισχυή ος τής προσφοραή ς και τής εγγυή ήσής συμμετοχήή ς.
Η εγγυή ήσή συμμετοχήή ς καταπιή π τει, υπεή ρ του κυριή ου του εή ργου, μεταή αποή γνωή μή του
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15.5

Τεχνικουή Συμβουλιή ου αν ο προσφεή ρων αποσυή ρει τήν προσφοραή του καταή τή διαή ρκεια
ισχυή ος αυτήή ς και στις περιπτωή σεις του αή ρθρου 4.2 τής παρουή σας.
Η εή ν στασή του αναδοή χου καταή τής αποφαή σεως δεν αναστεή λ λει τήν ειή σπραξή του
ποσουή τής εγγυήή σεως.
Η εγγυή ήσή συμμετοχήή ς επιστρεή φεται στον αναή δοχο με τήν προσκοή μισή τής εγγυή ήσής
καλήή ς εκτεή λ εσής.
Η εγγυή ήσή συμμετοχήή ς επιστρεή φεται στους λοιπουή ς προσφεή ροντες, συή μφωνα με τα
ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 72 του ν. 4412/2016 42.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)43
16.1
16.2

ΔΕΝ 44 προβλεή πεται ή χορήή γήσή προκαταβολήή ς στον Αναή δοχο. 45
ΔΕΝ προβλεή πεται ή πλήρωμήή πριμ στήν παρουή σα συή μβασή.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για τήν υπογραφήή τής συή μβασής απαιτειή ται ή παροχήή εγγυή ήσής καλήή ς εκτεή λεσής, συή μφωνα
με το αή ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υή ψος τής οποιή ας καθοριή ζεται σε ποσοστοή 5% επιή
τής αξιή ας τής συή μβασής, χωριή ς Φ.Π.Α. και κατατιή θεται πριν ήή καταή τήν υπογραφήή τής συή μβασής.
Η εγγυή ήσή καλήή ς εκτεή λ εσής καταπιή π τει στήν περιή π τωσή παραή βασής των οή ρων τής συή μβασής,
οή πως αυτήή ειδικοή τερα οριή ζει.
Σε περιή πτωσή τροποποιή ή σής τής συή μβασής καταή το αή ρθρο 132 ν. 4412/2016, ή οποιή α
συνεπαή γεται αυή ξήσή τής συμβατικήή ς αξιή ας, ο αναή δοχος ειή ναι υποχρεωμεή ν ος να καταθεή σει πριν
τήν τροποποιή ή σή, συμπλήρωματικήή εγγυή ήσή το υή ψος τής οποιή ας ανεή ρχεται σε ποσοστοή 5% επιή
του ποσουή τής αυή ξήσής χωριή ς ΦΠΑ.
Η εγγυή ήσή καλήή ς εκτεή λεσής τής συή μβασής καλυή πτει συνολικαή και χωριή ς διακριή σεις τήν
εφαρμογήή οή λων των οή ρων τής συή μβασής και καή θε απαιή τήσή τής αναθεή τουσας αρχήή ς ήή του
κυριή ου του εή ργου εή ναντι του αναδοή χου.
Η εγγυή ήσή καλήή ς εκτεή λ εσής καταπιή π τει υπεή ρ του κυριή ου του εή ργου, με αιτιολογήμεή νή αποή φασή
του Προιϋ σταμεή ν ου τής Διευθυή νουσας Υπήρεσιή ας, ιδιή ω ς μεταή τήν οριστικοποιή ήσή τής εή κπτωσής
του αναδοή χου. Η εή ν στασή του αναδοή χου καταή τής αποφαή σεως δεν αναστεή λ λει τήν ειή σπραξή του
ποσουή τής εγγυήή σεως.
Οι εγγυήτικεή ς επιστολεή ς καλήή ς εκτεή λεσής περιλαμβαή νουν κατ’ ελαή χιστον τα αναφεροή μενα στήν
παραή γραφο 15.2 τής παρουή σας και επιπροή σθετα, τον αριθμοή και τον τιή τλο τής σχετικήή ς
συή μβασής .
17.2 Εγγυή ήσή καλήή ς λειτουργιή ας
.......................................... 46
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυήτικεή ς επιστολεή ς των αή ρθρων 15, 16 και 17 εκδιήδονται αποή πιστωτικαή ιδρυή ματα που
λειτουργουή ν νοή μιμα στα κραή τή- μεή λή τής Ενωσής ήή του Ευρωπαιϋκουή Οικονομικουή Χωήρου ήή στα
κραή τή-μεή ρή τής ΣΔΣ και εή χουν, συή μφωνα με τις ισχυή ουσες διαταή ξεις, το δικαιήωμα αυτοή . Μπορουή ν,
επιήσής, να εκδιήδονται αποή το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ήή να παρεή χονται με γραμμαή τιο του Ταμειήου
Παρακαταθήκωήν και Δανειήων, με παρακαταή θεσή σε αυτοή του αντιήστοιχου χρήματικουή ποσουή . 47
Αν συσταθειή παρακαταθήή κή με γραμμαή τιο παρακαταή θεσής χρεογραή φων στο Ταμειήο
Παρακαταθήκωήν και Δανειήων, τα τοκομεριήδια ήή μεριήσματα που λήή γουν καταή τή διαή ρκεια τής
εγγυή ήσής επιστρεή φονται μεταή τή λήή ξή τους στον υπεή ρ ου ή εγγυή ήσή οικονομικοή φορεή α.
17.Α.2 Οι εγγυήτικεή ς επιστολεή ς εκδιή δ ονται κατ’ επιλογήή του οικονομικουή φορεή α/ αναδοή χου αποή
εή ναν ήή περισσοή τερους εκδοή τες τής παραπαή νω παραγραή φου, ανεξαρτήή τως του υή ψους των.
Εαή ν ή εγγυή ήσή εκδοθειή αποή αλλοδαποή πιστωτικοή ιήδρυμα μπορειή να συνταχθειή σε μιήα αποή τις επιήσήμες
γλωήσσες τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής, αλλαή θα συνοδευή εται απαραιήτήτα αποή μεταή φρασή στήν ελλήνικήή
γλωήσσα, συή μφωνα και με τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 6.3. τής παρουή σας.
Η αναθεή τουσα αρχήή επικοινωνειή με τους φορειής που φεή ρονται να εή χουν εκδωήσει τις εγγυήτικεή ς
επιστολεή ς, προκειμεή νου να διαπιστωήσει τήν εγκυροή τήταή τους 48.
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Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωήν49 οριήζεται ή 15η
Οκτωβρίου 2018 (15/10/18), ήμεή ρα Δευτέρα και ώρα 14:05.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22α
Οκτωβρίου 2018 (22/10/18), ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.50
Αν, για λοή γους ανωτεή ρας βιήας ήή για τεχνικουή ς λοή γους δεν διενεργήθειή ή αποσφραή γισή καταή τήν
ορισθειήσα ήμεή ρα ήή αν μεή χρι τή μεή ρα αυτήή δεν εή χει υποβλήθειή καμιήα προσφοραή , ή αποσφραή γισή και ή
καταλήκτικήή ήμερομήνιήα αντιήστοιχα μετατιήθενται σε οποιαδήή ποτε αή λλή ήμεή ρα, με αποή φασή τής
αναθεή τουσας αρχήή ς. Η αποή φασή αυτήή κοινοποιειήται στους προσφεή ροντες, μεή σω τής
λειτουργικοή τήτας “Επικοινωνιή α”, πεή ντε (5) τουλαή χιστον εργαή σιμες ήμεή ρες πριν τή νεή α ήμερομήνιήα ,
και αναρταή ται στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσελιήδα τής αναθεή τουσας αρχήή ς, εφοή σον διαθεή τει, καθωής και
στον ειδικοή , δήμοή σια προσβαή σιμο, χωήρο “ήλεκτρονικοιή διαγωνισμοιή ” τής πυή λής
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νεή α αυτήή ήμερομήνιήα δεν καταστειή δυνατήή ή
αποσφραή γισή των προσφορωήν ήή δεν υποβλήθουή ν προσφορεή ς, μπορειή να ορισθειή και νεή α ήμερομήνιήα,
εφαρμοζομεή νων καταή τα λοιπαή των διαταή ξεων των δυή ο προήγουή μενων εδαφιήων.
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καή θε υποβαλλοή μενή προσφοραή δεσμευή ει τον συμμετεή χοντα στον διαγωνισμοή καταή τή διαή ταξή του
αή ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαή στήμα εή ξι (6) μήνωήν51, αποή τήν ήμερομήνιήα λήή ξής τής προθεσμιήας
υποβολήή ς των προσφορωήν.
Η αναθεή τουσα αρχήή μπορειή , πριν τή λήή ξή του χροή νου ισχυή ος τής προσφοραή ς, να ζήταή αποή τους
προσφεή ρ οντες να παρατειή ν ουν τή διαή ρκεια ισχυή ος τής προσφοραή ς τους και τής εγγυή ήσής
συμμετοχήή ς.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκήή ρυξή συή μβασής 52 και ή παρουή σα Διακήή ρυξή δήμοσιευή θήκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ
18PROC003698098, ΑΔΑΜ 18PROC003698144, αντιήστοιχα).
2. Η Διακήή ρυξή αναρταή ται και στήν ιστοσελιή δα τής αναθεή τουσας αρχήή ς (www.agan.gov.gr),
συή μφωνα με το αή ρθρο 2 τής παρουή σας.
3. Περιή λήψή τής παρουή σας Διακήή ρυξής δήμοσιευή εται στον Ελλήνικοή Τυή πο 53, συή μφωνα με το
αή ρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταή ται στο προή γραμμα “Διαυή γεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα εή ξοδα των εκ τής κειήμενής νομοθεσιή ας απαραιήτήτων δήμοσιευή σεων τής προκήή ρυξής τής
δήμοπρασιήας στήν οποιήα αναδειήχθήκε αναή δοχος, βαρυή νουν τον ιήδιο και εισπραή ττονται με τον πρωήτο
λογαριασμοή πλήρωμήή ς του εή ργου. Τα εή ξοδα δήμοσιευή σεων των τυχοή ν προήγουή μενων διαγωνισμωήν
για τήν αναή θεσή του ιήδιου εή ργου, καθωής και τα εή ξοδα των μή απαραιήτήτων εκ του νοή μου
δήμοσιευή σεων βαρυή νουν τήν αναθεή τουσα αρχήή και καταβαή λλονται αποή τις πιστωήσεις του εή ργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συή μβασή ανατιήθεται βαή σει του κριτήριήου του αή ρθρου 14 τής παρουή σας, σε προσφεή ροντα ο οποιή ος
δεν αποκλειήεται αποή τή συμμετοχήή βαή σει τής παρ. Α του αή ρθρου 22 τής παρουή σας και πλήροιή τα
κριτήή ρια επιλογήή ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αή ρθρου 22 τής παρουή σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιήωμα συμμετοχήή ς εή χουν φυσικαή ήή νομικαή προή σωπα, ήή ενωήσεις αυτωήν54 που
δραστήριοποιουή νται σε εή ργα κατήγοριήας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 55 και που ειήναι εγκατεστήμεή να σε:
α) σε κραή τος-μεή λος τής Ένωσής,
β) σε κραή τος-μεή λος του Ευρωπαιϋκουή Οικονομικουή Χωήρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τριήτες χωήρες που εή χουν υπογραή ψει και κυρωήσει τή ΣΔΣ, στο βαθμοή που ή υποή αναή θεσή δήμοή σια
συή μβασή καλυή πτεται αποή τα Παραρτήή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεή ς σήμειωήσεις του σχετικουή με
τήν Ένωσή Προσαρτήή ματος I τής ως αή νω Συμφωνιήας, καθωής και
δ) σε τριήτες χωήρες που δεν εμπιή πτουν στήν περιήπτωσή γ΄ τής παρουή σας παραγραή φου και εή χουν
συναή ψει διμερειής ήή πολυμερειής συμφωνιήες με τήν Ένωσή σε θεή ματα διαδικασιωήν αναή θεσής δήμοσιήων
συμβαή σεων.
21.2 Οικονομικοή ς φορεή ας συμμετεή χει ειήτε μεμονωμεή να ειήτε ως μεή λος εή νωσής. 56,
21.3 Οι ενωήσεις οικονομικωήν φορεή ων συμμετεή χουν υποή τους οή ρους των παρ. 2, 3 και 4 του αή ρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του αή ρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειήται αποή τις εν λοή γω ενωήσεις να περιβλήθουή ν συγκεκριμεή νή νομικήή μορφήή για τήν υποβολήή
προσφοραή ς. Σε περιήπτωσή που ή εή νωσή αναδειχθειή αναή δοχος ή νομικήή τής μορφήή πρεή πει να ειήναι
τεή τοια που να εξασφαλιήζεται ή υή παρξή ενοή ς και μοναδικουή φορολογικουή μήτρωήου για τήν εή νωσή (π.χ.
κοινοπραξιήα).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμεή νοι προσφεή ροντες πρεή πει να ικανοποιουή ν οή λα τα κριτήή ρια ποιοτικήή ς επιλογήή ς. Στήν
περιήπτωσή εή νωσής οικονομικωήν φορεή ων, ή πλήή ρωσή των απαιτήή σεων του αή ρθρου 22 Α και Β πρεή πει
να ικανοποιειήται αποή καή θε μεή λος τής εή νωσής.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καή θε προσφεή ρων αποκλείεται αποή τή συμμετοχήή σε διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής, εφοή σον
συντρεή χει στο προή σωποή του (αν προή κειται για μεμονωμεή νο φυσικοή ήή νομικοή προή σωπο) ήή σε εή να αποή
τα μεή λή του (αν προή κειται περιή εή νωσής οικονομικωήν φορεή ων) εή νας αποή τους λοή γους των παρακαή τω
περιπτωήσεων:
22.A.1. Όταν υπαή ρχει εις βαή ρος του αμεταή κλήτή57 καταδικαστικήή αποή φασή για εή ναν αποή τους
ακοή λουθους λοή γους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οή πως αυτήή οριήζεται στο αή ρθρο 2 τής αποή φασής-πλαιήσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιήου τής 24ής Οκτωβριή ου 2008, για τήν καταπολεή μήσή του οργανωμεή νου
εγκλήή ματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, οή πως οριήζεται στο αή ρθρο 3 τής συή μβασής περιή τής καταπολεή μήσής τής διαφθοραή ς
στήν οποιήα ενεή χονται υπαή λλήλοι των Ευρωπαιϋκωήν Κοινοτήή των ήή των κρατωήν-μελωήν τής Ένωσής (ΕΕ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παραή γραφο 1 του αή ρθρου 2 τής αποή φασής-πλαιήσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιήου τής 22ας Ιουλιή ου 2003, για τήν καταπολεή μήσή τής δωροδοκιήας στον
ιδιωτικοή τομεή α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωής και οή πως οριήζεται στήν κειήμενή νομοθεσιήα ήή
στο εθνικοή διήκαιο του οικονομικουή φορεή α,
γ) απάτη, καταή τήν εή ννοια του αή ρθρου 1 τής συή μβασής σχετικαή με τήν προστασιήα των οικονομικωήν
συμφεροή ντων των Ευρωπαιϋκωήν Κοινοτήή των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποιή α κυρωήθήκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεή ς δραστήριοή τήτες, οή πως
οριήζονται, αντιστοιή χως, στα αή ρθρα 1 και 3 τής αποή φασής-πλαιήσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιήου τής
13ής Ιουνιήου 2002, για τήν καταπολεή μήσή τής τρομοκρατιήας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήή ήθικήή
αυτουργιήα ήή συνεή ργεια ήή αποή πειρα διαή πραξής εγκλήή ματος, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 4 αυτήή ς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήή χρήματοδοή τήσή τής τρομοκρατιήας,
οή πως αυτεή ς οριήζονται στο αή ρθρο 1 τής Οδήγιήας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιϋ κουή Κοινοβουλιήου και του
Συμβουλιήου τής 26ής Οκτωβριήου 2005, σχετικαή με τήν προή λήψή τής χρήσιμοποιήήσής του
χρήματοπιστωτικουή συστήή ματος για τή νομιμοποιήήσή εσοή δων αποή παραή νομες δραστήριοή τήτες και τή
χρήματοδοή τήσή τής τρομοκρατιήας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή οποιήα ενσωματωήθήκε στήν
εθνικήή νομοθεσιήα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οή πως οριήζονται στο αή ρθρο 2 τής
Οδήγιήας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιϋκουή Κοινοβουλιήου και του Συμβουλιήου τής 5ής Απριλιή ου 2011, για
τήν προή λήψή και τήν καταπολεή μήσή τής εμποριήας ανθρωήπων και για τήν προστασιήα των θυμαή των
τής, καθωής και για τήν αντικαταή στασή τής αποή φασής-πλαιήσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιήου (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποιήα ενσωματωήθήκε στήν εθνικήή νομοθεσιήα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικοή ς φορεή ας αποκλειήεται επιήσής οή ταν το προή σωπο εις βαή ρος του οποιήου εκδοή θήκε αμεταή κλήτή καταδικαστικήή αποή φασή ειήναι μεή λος του διοικήτικουή , διευθυντικουή ήή εποπτικουή οργαή νου
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του εν λοή γω οικονομικουή φορεή α ήή εή χει εξουσιήα εκπροσωήπήσής, λήή ψής αποφαή σεων ήή ελεή γχου σε αυτοή .
Στις περιπτωήσεις εταιρειωήν περιορισμεή νής ευθυή νής (Ε.Π.Ε.), προσωπικωήν εταιρειωήν ( Ο.Ε., Ε.Ε. ) και
Ιδιωτικωήν Κεφαλαιουχικωήν Εταιρειωήν (Ι.Κ.Ε.), ή υποχρεή ωσή του προήγουή μενου εδαφιήου, αφοραή
τους διαχειριστεή ς.
Στις περιπτωήσεις ανωνυή μων εταιρειωήν (Α.Ε.), ή υποχρεή ωσή του προήγουή μενου εδαφιήου αφοραή τον
Διευθυή νοντα Συή μβουλο, καθωής και οή λα τα μεή λή του Διοικήτικουή Συμβουλιήου.
Στις περιπτωήσεις των συνεταιρισμωήν, ή εν λοή γω υποχρεή ωσή αφοραή τα μεή λή του Διοικήτικουή Συμβουλιήου58.
22.A.2 Όταν ο προσφεή ρων εή χει αθετήή σει τις υποχρεωήσεις του οή σον αφοραή στήν καταβολήή φοή ρων ήή
εισφορωήν κοινωνικήή ς ασφαή λισής και αυτοή εή χει διαπιστωθειή αποή δικαστικήή ήή διοικήτικήή αποή φασή με
τελεσιήδική και δεσμευτικήή ισχυή , συή μφωνα με διαταή ξεις τής χωήρας οή που ειήναι εγκατεστήμεή νος ήή τήν
εθνικήή νομοθεσιήα ήή /και ή αναθεή τουσα αρχήή μπορειή να αποδειήξει με τα καταή λλήλα μεή σα οή τι ο
προσφεή ρων εή χει αθετήή σει τις υποχρεωήσεις του οή σον αφοραή τήν καταβολήή φοή ρων ήή εισφορωήν
κοινωνικήή ς ασφαή λισής.
Αν ο προσφεή ρων ειήναι Έλλήνας πολιήτής ήή εή χει τήν εγκαταή στασήή του στήν Ελλαή δα, οι υποχρεωήσεις
του που αφορουή ν τις εισφορεή ς κοινωνικήή ς ασφαή λισής καλυή πτουν, τοή σο τήν κυή ρια, οή σο και τήν
επικουρικήή ασφαή λισή.
Δεν αποκλειήεται ο προσφεή ρων, οή ταν εή χει εκπλήρωήσει τις υποχρεωήσεις του, ειήτε καταβαή λλοντας τους
φοή ρους ήή τις εισφορεή ς κοινωνικήή ς ασφαή λισής που οφειή λει, συμπεριλαμβανομεή νων, καταή περιήπτωσή,
των δεδουλευμεή νων τοή κων ήή των προστιήμων, ειήτε υπαγοή μενος σε δεσμευτικοή διακανονισμοή για τήν
καταβολήή τους.
22.Α.2α Η αναθεή τουσα αρχήή γνωριήζει ήή μπορειή να αποδειήξει με τα καταή λλήλα μεή σα οή τι εή χουν
επιβλήθειή σε βαή ρος του οικονομικουή φορεή α, μεή σα σε χρονικοή διαή στήμα δυή ο (2) ετωήν πριν αποή τήν
ήμερομήνιήα λήή ξής τής προθεσμιήας υποβολήή ς προσφοραή ς:
αα) τρεις (3) πραή ξεις επιβολήή ς προστιήμου αποή τα αρμοή δια ελεγκτικαή οή ργανα του Σωήματος
Επιθεωήρήσής Εργασιήας για παραβαή σεις τής εργατικήή ς νομοθεσιή ας που χαρακτήριήζονται, συή μφωνα με
τήν υπουργικήή αποή φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), οή πως εκαή στοτε ισχυή ει, ως «υψήλήή ς» ήή «πολυή
υψήλήή ς» σοβαροή τήτας, οι οποιήες προκυή πτουν αθροιστικαή αποή τρεις (3) διενεργήθεή ντες ελεή γχους, ήή
ββ) δυή ο (2) πραή ξεις επιβολήή ς προστιήμου αποή τα αρμοή δια ελεγκτικαή οή ργανα του Σωήματος
Επιθεωήρήσής Εργασιήας για παραβαή σεις τής εργατικήή ς νομοθεσιή ας που αφορουή ν τήν αδήή λωτή
εργασιήα, οι οποιήες προκυή πτουν αθροιστικαή αποή δυή ο (2) διενεργήθεή ντες ελεή γχους.
Οι υποή αα΄ και ββ΄ κυρωήσεις πρεή πει να εή χουν αποκτήή σει τελεσιήδική και δεσμευτικήή ισχυή 59.
22.A.3 α) Κατ’εξαιήρεσή, για τους πιο καή τω επιτακτικουή ς λοή γους δήμοή σιου συμφεή ροντος .......... 60
(οή πως δήμοή σιας υγειήας ήή προστασιήας του περιβαή λλοντος, οι οποιήοι συμπλήρωήνονται αποή τήν αναθεή τουσα αρχήή ) δεν εφαρμοή ζονται οι παραή γραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαιήρεσή, οή ταν ο αποκλεισμοή ς ειήναι σαφωής δυσαναή λογος, ιδιήως οή ταν μοή νο μικραή ποσαή των
φοή ρων ήή των εισφορωήν κοινωνικήή ς ασφαή λισής δεν εή χουν καταβλήθειή ήή οή ταν ο προσφεή ρων ενήμερωήθήκε σχετικαή με το ακριβεή ς ποσοή που οφειή λεται λοή γω αθεή τήσής των υποχρεωήσεωήν του οή σον αφοραή στήν καταβολήή φοή ρων ήή εισφορωήν κοινωνικήή ς ασφαή λισής σε χροή νο καταή τον οποιήο δεν ειήχε τή δυνατοή τήτα να λαή βει μεή τρα, συή μφωνα με το τελευταιήο εδαή φιο τής περ. β' τής παρ. 2 του αή ρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν αποή τήν εκπνοήή τής προθεσμιήας υποβολήή ς προσφοραή ς του αή ρθρου 18 τής
παρουή σας, δεν εφαρμοή ζεται 61 ή παραή γραφος 22.Α.2.
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:62
(α) εή χει αθετήή σει τις υποχρεωήσεις που προβλεή πονται στήν παρ. 2 του αή ρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εαή ν ο οικονομικοή ς φορεή ας τελειή υποή πτωήχευσή ήή εή χει υπαχθειή σε διαδικασιήα εξυγιήανσής ήή ειδικήή ς
εκκαθαή ρισής ήή τελειή υποή αναγκαστικήή διαχειήρισή αποή εκκαθαριστήή ήή αποή το δικαστήή ριο ήή εή χει
υπαχθειή σε διαδικασιήα πτωχευτικουή συμβιβασμουή ήή εή χει αναστειή λει τις επιχειρήματικεή ς του
δραστήριοή τήτες ήή εαή ν βριήσκεται σε οποιαδήή ποτε αναή λογή καταή στασή προκυή πτουσα αποή παροή μοια
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διαδικασιήα, προβλεποή μενή σε εθνικεή ς διαταή ξεις νοή μου. Η αναθεή τουσα αρχήή μπορειή να μήν αποκλειήει
εή ναν οικονομικοή φορεή α, ο οποιή ος βριήσκεται σε μια εκ των κατασταή σεων που αναφεή ρονται στήν παραπαή νω περιήπτωσή, υποή τήν προυϋ ποή θεσή οή τι ή αναθεή τουσα αρχήή εή χει αποδειήξει οή τι ο εν λοή γω φορεή ας
ειήναι σε θεή σή να εκτελεή σει τή συή μβασή, λαμβαή νοντας υποή ψή τις ισχυή ουσες διαταή ξεις και τα μεή τρα για
τή συνεή χισή τής επιχειρήματικήή ς του λειτουργιήας (παρ. 5 αή ρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπαή ρχουν επαρκωής ευή λογες ενδειήξεις που οδήγουή ν στο συμπεή ρασμα οή τι ο οικονομικοή ς φορεή ας
συνήή ψε συμφωνιήες με αή λλους οικονομικουή ς φορειής με στοή χο τή στρεή βλωσή του ανταγωνισμουή ,
δ) εαή ν μιήα καταή στασή συή γκρουσής συμφεροή ντων καταή τήν εή ννοια του αή ρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειή να θεραπευθειή αποτελεσματικαή με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεή σα,
(ε) εαή ν μιήα καταή στασή στρεή βλωσής του ανταγωνισμουή αποή τήν προή τερή συμμετοχήή των οικονομικωήν
φορεή ων καταή τήν προετοιμασιήα τής διαδικασιήας συή ναψής συή μβασής, καταή τα οριζοή μενα στο αή ρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειή να θεραπευθειή με αή λλα, λιγοή τερο παρεμβατικαή , μεή σα,
(στ) εαή ν ο οικονομικοή ς φορεή ας εή χει επιδειήξει σοβαρήή ήή επαναλαμβανοή μενή πλήμμεή λεια καταή τήν
εκτεή λεσή ουσιωήδους απαιήτήσής στο πλαιήσιο προήγουή μενής δήμοή σιας συή μβασής, προήγουή μενής
συή μβασής με αναθεή τοντα φορεή α ήή προήγουή μενής συή μβασής παραχωήρήσής που ειήχε ως αποτεή λεσμα
τήν προή ωρή καταγγελιήα τής προήγουή μενής συή μβασής, αποζήμιωήσεις ήή αή λλες παροή μοιες κυρωήσεις,
(ζ) εαή ν ο οικονομικοή ς φορεή ας εή χει κριθειή εή νοχος σοβαρωήν ψευδωήν δήλωήσεων καταή τήν παροχήή των
πλήροφοριωήν που απαιτουή νται για τήν εξακριήβωσή τής απουσιήας των λοή γων αποκλεισμουή ήή τήν
πλήή ρωσή των κριτήριήων επιλογήή ς, εή χει αποκρυή ψει τις πλήροφοριήες αυτεή ς ήή δεν ειήναι σε θεή σή να
προσκομιήσει τα δικαιολογήτικαή που απαιτουή νται κατ’ εφαρμογήή του αή ρθρου 23 τής παρουή σας,
(ή) εαή ν ο οικονομικοή ς φορεή ας επιχειήρήσε να επήρεαή σει με αθεή μιτο τροή πο τή διαδικασιήα λήή ψής
αποφαή σεων τής αναθεή τουσας αρχήή ς, να αποκτήή σει εμπιστευτικεή ς πλήροφοριήες που ενδεή χεται να του
αποφεή ρουν αθεή μιτο πλεονεή κτήμα στή διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής ήή να παραή σχει εξ αμελειήας
παραπλανήτικεή ς πλήροφοριήες που ενδεή χεται να επήρεαή σουν ουσιωδωής τις αποφαή σεις που αφορουή ν
τον αποκλεισμοή , τήν επιλογήή ήή τήν αναή θεσή,
(θ) εαή ν ο οικονομικοή ς φορεή ας εή χει διαπραή ξει σοβαροή επαγγελματικοή παραή πτωμα, το οποιή ο θεή τει σε
αμφιβολιήα τήν ακεραιοή τήταή του.
22.Α.5. Αποκλειήεται αποή τή συμμετοχήή στή διαδικασιήα συή ναψής δήμοή σιας συή μβασής (διαγωνισμοή ),
οικονομικοή ς φορεή ας εαή ν συντρεή χουν οι προυϋ ποθεή σεις εφαρμογήή ς τής παρ. 4 του αή ρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 63
22.Α.6. Η αναθεή τουσα αρχήή αποκλειήει οικονομικοή φορεή α σε οποιοδήή ποτε χρονικοή σήμειήο καταή τή
διαή ρκεια τής διαδικασιήας συή ναψής συή μβασής, οή ταν αποδεικνυή εται οή τι αυτοή ς βριήσκεται λοή γω πραή ξεων
ήή παραλειήψεων αυτουή ειήτε πριν ειήτε καταή τή διαδικασιήα, σε μιήα αποή τις περιπτωήσεις των προήγουή μενων παραγραή φων.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.64
22.Α.7. Οικονομικοή ς φορεή ας που εμπιή πτει σε μια αποή τις κατασταή σεις που αναφεή ρονται στις
παραγραή φους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.465 μπορειή να προσκομιήζει στοιχειήα προκειμεή νου να αποδειήξει
οή τι τα μεή τρα που εή λαβε επαρκουή ν για να αποδειήξουν τήν αξιοπιστιήα του, παροή τι συντρεή χει ο σχετικοή ς
λοή γος αποκλεισμουή . Εαή ν τα στοιχειήα κριθουή ν επαρκήή , ο εν λοή γω οικονομικοή ς φορεή ας δεν αποκλειήεται
αποή τή διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής. Τα μεή τρα που λαμβαή νονται αποή τους οικονομικουή ς φορειής
αξιολογουή νται σε συναή ρτήσή με τή σοβαροή τήτα και τις ιδιαιήτερες περισταή σεις του ποινικουή
αδικήή ματος ήή του παραπτωήματος. Αν τα μεή τρα κριθουή ν ανεπαρκήή , γνωστοποιειήται στον οικονομικοή
φορεή α το σκεπτικοή τής αποή φασής αυτήή ς. Οικονομικοή ς φορεή ας που εή χει αποκλειστειή, με τελεσιήδική
αποή φασή, αποή τή συμμετοχήή σε διαδικασιήες συή ναψής συή μβασής ήή αναή θεσής παραχωήρήσής δεν
μπορειή να καή νει χρήή σή τής ανωτεή ρω δυνατοή τήτας καταή τήν περιήοδο του αποκλεισμουή που οριήζεται
στήν εν λοή γω αποή φασή στο κραή τος - μεή λος στο οποιήο ισχυή ει ή αποή φασή.
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22.Α.8. Η αποή φασή για τήν διαπιήστωσή τής επαή ρκειας ήή μή των επανορθωτικωήν μεή τρων καταή τήν
προήγουή μενή παραή γραφο εκδιήδεται συή μφωνα με τα οριζοή μενα στις παρ. 8 και 9 του αή ρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικοή ς φορεή ας που του εή χει επιβλήθειή, με τήν κοινήή υπουργικήή αποή φασή του αή ρθρου 74
του ν. 4412/2016, ή ποινήή του αποκλεισμουή αποκλειήεται αυτοδιήκαια και αποή τήν παρουή σα
διαδικασιήα συή ναψής δήμοή σιας συή μβασής .
Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 66
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφοραή τήν καταλλήλοή τήτα για τήν αή σκήσή τής επαγγελματικήή ς δραστήριοή τήτας, απαιτειήται οι
οικονομικοιή φορειή ς να ειήναι εγγεγραμμεή νοι στο σχετικοή επαγγελματικοή μήτρωήο που τήρειήται στο
κραή τος εγκαταή στασήή ς τους. Ειδικαή οι προσφεή ροντες που ειήναι εγκατεστήμεή νοι στήν Ελλαή δα
απαιτειήται να ειήναι εγγεγραμμεή νοι στο Μήτρωήο Εργολήπτικωήν Επιχειρήή σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ήή στα
Νομαρχιακαή Μήτρωήα στήν κατήγοριήα/-ιες εή ργου του αή ρθρου 21 τής παρουή σας 67. Οι προσφεή ροντες
που ειήναι εγκατεστήμεή νοι σε κραή τος μεή λος τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής απαιτειήται να ειήναι
εγγεγραμμεή νοι στα Μήτρωήα του παραρτήή ματος ΧΙ του Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια68
Πρβ. Κ.Ο. 20 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προ τύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” με ΑΔΑ 7ΝΚΧOΞTB-Δ7Β:
Στο σημείο αυτό, συμπληρώνονται οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που
θα πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 75 παρ. 1
του ν. 4412/2016 ). Επισημαίνεται η υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 20 παρ. 4 ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.
Για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη
Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία για
τις τάξεις, ίδια κεφάλαια, δείκτες βιωσιμότητας, κλπ).
(α1)Οι οικονομικοιή φορειής να πλήρουή ν τις απαιτήή σεις οικονομικήή ς και χρήματοοικονομικήή ς επαή ρκειας που οριήζονται στο αή ρθρο 100 του ν. 3669/2008, στήν κατήγοριήα/-ιες εή ργου του αή ρθρου 21 τής
παρουή σας.
(α2)Καή θε εργολήπτικήή επιχειήρήσή Μ.Ε.ΕΠ. προκειμεή νου να αναλαή βει τήν εκτεή λεσή μεή ρους ήή του συ νοή λου δήμοσιή ου εή ργου, ως αναή δοχος ήή ως μεή λος αναδοή χου κοινοπραξιήας ήή ως μεή λος κατασκευαστικήή ς
κοινοπραξιήας ήή ως αναγνωρισμεή νος υπεργολαή βος, πρεή πει να μήν εή χει μεή σα σε ολοή κλήρή τή χωήρα,
πριν αποή τή συμμετοχήή τής σε διαγωνισμοή , ανεκτεή λεστο μεή ρος εργολαβιωήν δήμοσιήων εή ργων του δή μοή σιου τομεή α, ανωήτερο αποή τα πιο καή τω οή ρια:
Για τις εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις μεή χρι και τήν εή κτή ταή ξή, αποή το τριπλαή σιο του ανωήτατου οριήου τής
ταή ξής τους.
Για τις εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις τής εή βδομής ταή ξής, αποή το τετραπλαή σιο του μεγεή θους «κυή κλος εργασιωήν», οή πως αυτοή οριήζεται στήν περιή πτωσή δ΄ τής παραγραή φου 2 του αή ρθρου 99 του ν. 3669/2008
και χρήσιμοποιειήται σαν παρανομαστήή ς του κλαή σματος α1 του Τμήή ματος Α του Τυή που Καταή ταξής ήή
αποή το τετραπλαή σιο του μεή σου οή ρου του μεγεή θους «κυή κλος εργασιωήν», οή πως αυτοή οριήζεται στήν περιήπτωσή α΄ τής παραγραή φου 2 του αή ρθρου 99 του ν. 3669/2008, εφοή σον αυτοή ειήναι μεγαλυή τερο. Για
τήν εξευή ρεσή του μεή σου οή ρου ο κυή κλος εργασιωήν, οή πως οριήζεται ανωτεή ρω, διαιρειήται δια του τριήα (3).
Ειδικαή οι εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις που ειήναι εγγεγραμμεή νες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεή πει να υπερβαιή νουν τα ανωήτατα επιτρεπταή οή ρια ανεκτεή λεστου υπολοιήπου εργολαβικωήν συμβαή σεων, συή μφωνα με τα
ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008.
(β)Μοή νο για αλλοδαπεή ς Εργ. Επιχειρ., συή μφωνα με τα αναφεροή μενα στήν παραή γραφο 23.5.
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22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα69
Πρβ. Κ.Ο. 20 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προ τύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή” με ΑΔΑ 7ΝΚΧOΞTB-Δ7Β:
Στο σημείο αυτό, συμπληρώνονται οι απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, που θα πρέπει να σχετίζονται και
να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (βλ. άρθρο 75 παρ. 1 ν.4412/2016).
Για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας
που ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (στελέχωση, τεχνικός εξοπλισμός, εμπειρία κλπ).
(α)Οι οικονομικοιή φορειής να πλήρουή ν τις απαιτήή σεις τεχνικήή ς ικανοή τήτας που οριήζονται στο αή ρθρο
100 του ν. 3669/2008, στήν κατήγοριήα/-ιες εή ργου του αή ρθρου 21 τής παρουή σας.
(β)Μοή νο για αλλοδαπεή ς Εργ. Επιχειρ., συή μφωνα με τα αναφεροή μενα στήν παραή γραφο 23.6.
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης70
...............................................................................................................................
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφοραή τα κριτήή ρια τής οικονομικήή ς και χρήματοοικονομικήή ς επαή ρκειας και τα κριτήή ρια σχετικαή
με τήν τεχνικήή και επαγγελματικήή ικανοή τήτα, εή νας οικονομικοή ς φορεή ας μπορειή, να στήριήζεται στις
ικανοή τήτες αή λλων φορεή ων, ασχεή τως τής νομικήή ς φυή σής των δεσμωήν του με αυτουή ς.
Η αναθεή τουσα αρχήή ελεή γχει, συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 23 τής παρουή σας, εαή ν οι φορειής,
στις ικανοή τήτες των οποιήων προτιήθεται να στήριχθειή ο προσφεή ρων, πλήρουή ν τα σχετικαή κριτήή ρια επι λογήή ς και εαή ν συντρεή χουν λοή γοι αποκλεισμουή καταή τα οριζοή μενα στήν παρουή σα διακήή ρυξή. Όσον
αφοραή τα κριτήή ρια που σχετιήζονται με τους τιήτλους σπουδωήν και τα επαγγελματικαή προσοή ντα που
οριήζονται στήν περιή πτωσή στ του Μεή ρους ΙΙ του Παραρτήή ματος ΧΙΙ του Προσαρτήή ματος Α ν.
4412/2016 ήή με τήν σχετικήή επαγγελματικήή εμπειριήα, οι οικονομικοιή φορειής, μπορουή ν να βασιήζονται
στις ικανοή τήτες αή λλων φορεή ων μοή νο εαή ν οι τελευταιήοι θα εκτελεή σουν τις εργασιήες ήή τις υπήρεσιήες για
τις οποιήες απαιτουή νται οι συγκεκριμεή νες ικανοή τήτες.
Όταν ο οικονομικοή ς φορεή ας στήριήζεται στις ικανοή τήτες αή λλων φορεή ων οή σον αφοραή τα κριτήή ρια που
σχετιήζονται με τήν οικονομικήή και χρήματοοικονομικήή επαή ρκεια, ο οικονομικοή ς φορεή ας και αυτοιή οι
φορειή ς ειήναι αποή κοινουή υπευή θυνοι71 για τήν εκτεή λεσή τής συή μβασής.
Στήν περιήπτωσή εή νωσής οικονομικωήν φορεή ων, ή εή νωσή μπορειή να στήριήζεται στις ικανοή τήτες των
συμμετεχοή ντων στήν εή νωσή ήή αή λλων φορεή ων (για τα κριτήή ρια τής οικονομικήή ς και
χρήματοοικονομικήή ς επαή ρκειας και τα κριτήή ρια σχετικαή με τήν τεχνικήή και επαγγελματικήή
ικανοή τήτα).
Η εκτεή λεσή των .................72 γιήνεται υποχρεωτικαή αποή τον προσφεή ροντα ήή , αν ή προσφοραή
υποβαή λλεται αποή εή νωσή οικονομικωήν φορεή ων, αποή εή ναν αποή τους συμμετεή χοντες στήν εή νωσή αυτήή .
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής73
23.1 Καταή τήν υποβολήή προσφορωήν οι οικονομικοιή φορειή ς υποβαή λλουν το Τυποποιήμεή νο Έντυπο
Υπευή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ) του αή ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιή ο αποτελειή ενήμερωμεή νή
υπευή θυνή δήή λωσή, με τις συνεή πειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταή στασή των πιστοποιήτικωήν που εκδιήδουν δήμοή σιες αρχεή ς ήή τριήτα μεή ρή, επιβεβαιωήνοντας οή τι
ο εν λοή γω οικονομικοή ς φορεή ας πλήροιή τις ακοή λουθες προυϋ ποθεή σεις:
α)δεν βριήσκεται σε μιήα αποή τις κατασταή σεις του αή ρθρου 22Α τής παρουή σας,
β)πλήροιή τα σχετικαή κριτήή ρια επιλογήή ς τα οποιήα εή χουν καθοριστειή, συή μφωνα με το αή ρθρο 22 Β-Ε τής
παρουή σας.
Σε οποιοδήή ποτε χρονικοή σήμειή ο καταή τή διαή ρκεια τής διαδικασιήας, μπορειή να ζήτήθειή αποή τους
προσφεή ροντες να υποβαή λλουν οή λα ήή ορισμεή να δικαιολογήτικαή τής εποή μενής παραγραή φου, οή ταν αυτοή
απαιτειήται για τήν ορθήή διεξαγωγήή τής διαδικασιήας.
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Καταή τήν υποβολήή του ΤΕΥΔ, ειήναι δυνατήή , με μοή νή τήν υπογραφήή του καταή περιήπτωσή εκπροσωήπου
του οικονομικουή φορεή α, ή προκαταρκτικήή αποή δειξή των λοή γων αποκλεισμουή που αναφεή ρονται στο
αή ρθρο 22.Α.1 τής παρουή σας, για το συή νολο των φυσικωήν προσωήπων που ειήναι μεή λή του διοικήτικουή ,
διευθυντικουή ήή εποπτικουή οργαή νου του ήή εή χουν εξουσιήα εκπροσωήπήσής, λήή ψής αποφαή σεων ήή
ελεή γχου σε αυτοή ν 74.
Ως εκπροή σωπος του οικονομικουή φορεή α, για τήν εφαρμογήή του παροή ντος, νοειήται ο νοή μιμος
εκπροή σωπος αυτουή , οή πως προκυή πτει αποή το ισχυή ον καταστατικοή ήή το πρακτικοή εκπροσωήπήσήή ς του
καταή το χροή νο υποβολήή ς τής προσφοραή ς ήή το αρμοδιήως εξουσιοδοτήμεή νο φυσικοή προή σωπο να
εκπροσωπειή τον οικονομικοή φορεή α για διαδικασιήες συή ναψής συμβαή σεων ήή για τή συγκεκριμεή νή
διαδικασιήα συή ναψής συή μβασής75.
Στήν περιήπτωσή υποβολήή ς προσφοραή ς αποή εή νωσή οικονομικωήν φορεή ων, το Τυποποιήμεή νο Έντυπο
Υπευή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ), υποβαή λλεται χωρισταή αποή καή θε μεή λος τής εή νωσής.
Στήν περιήπτωσή που προσφεή ρων οικονομικοή ς φορεή ας δήλωήνει στο Τυποποιήμεή νο Έντυπο Υπευή θυνής
Δήή λωσής (ΤΕΥΔ) τήν προή θεσήή του για αναή θεσή υπεργολαβιήας, υποβαή λλει μαζιή με το δικοή του ΤΕΥΔ
και το ΤΕΥΔ του υπεργολαή βου.
Στήν περιήπτωσή που προσφεή ρων οικονομικοή ς φορεή ας στήριήζεται στις ικανοή τήτες ενοή ς ήή
περισσοή τερων φορεή ων υποβαή λλει μαζιή με το δικοή του το δικοή του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καή θε φορεή α στις
ικανοή τήτες του οποιή ου στήριήζεται.
(Διευκρινίζεται ότι στο ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV)
23. 2 . Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιήωμα συμμετοχήή ς και οι οή ροι και προυϋ ποθεή σεις συμμετοχήή ς, οή πως οριήστήκαν στα αή ρθρα 21
και 22 τής παρουή σας, κριήνονται καταή τήν υποβολήή τής προσφοραή ς, καταή τήν υποβολήή των
δικαιολογήτικωήν, συή μφωνα με το αή ρθρο 4.2 (α εως δ) και καταή τή συή ναψή τής συή μβασής, συή μφωνα
με το αή ρθρο 4.2 (ε) τής παρουή σας.
Στήν περιήπτωσή που προσφεή ρων οικονομικοή ς φορεή ας ήή εή νωσή αυτωήν στήριήζεται στις ικανοή τήτες
αή λλων φορεή ων, συή μφωνα με το αή ρθρο 22.ΣΤ τής παρουή σας, οι φορειής στήν ικανοή τήτα των οποιήων
στήριήζεται ο προσφεή ρων οικονομικοή ς φορεή ας ήή εή νωσή αυτωήν, υποχρεουή νται στήν υποβολήή των
δικαιολογήτικωήν που αποδεικνυή ουν οή τι δεν συντρεή χουν οι λοή γοι αποκλεισμουή του αή ρθρου 22 Α τής
παρουή σας και οή τι πλήρουή ν τα σχετικαή κριτήή ρια επιλογήή ς καταή περιήπτωσή (αή ρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικοή ς φορεή ας υποχρεουή ται να αντικαταστήή σει εή ναν φορεή α στήν ικανοή τήτα του οποιή ου
στήριήζεται, εφοή σον ο τελευταιήος δεν πλήροιή το σχετικοή κριτήή ριο επιλογήή ς ήή για τον οποιήο συντρεή χουν
λοή γοι αποκλεισμουή των παραγραή φων 1, 2, 2α και 476 του αή ρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοιή φορειής δεν υποχρεουή νται να υποβαή λλουν δικαιολογήτικαή ήή αή λλα αποδεικτικαή
στοιχειήα, αν και στο μεή τρο που ή αναθεή τουσα αρχήή εή χει τή δυνατοή τήτα να λαμβαή νει τα πιστοποιήτικαή
ήή τις συναφειής πλήροφοριήες απευθειήας μεή σω προή σβασής σε εθνικήή βαή σή δεδομεή νων σε οποιοδήή ποτε
κραή τος - μεή λος τής Ένωσής, ή οποιή α διατιήθεται δωρεαή ν, οή πως εθνικοή μήτρωήο συμβαή σεων, εικονικοή
φαή κελο επιχειήρήσής, ήλεκτρονικοή συή στήμα αποθήή κευσής εγγραή φων ήή συή στήμα προεπιλογήή ς. Η
δήή λωσή για τήν προή σβασή σε εθνικήή βαή σή δεδομεή νων εμπεριεή χεται στο Τυποποιήμεή νο Έντυπο
Υπευή θυνής Δήή λωσής (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοιή φορειής δεν υποχρεουή νται να υποβαή λουν δικαιολογήτικαή , οή ταν ή αναθεή τουσα αρχήή που
εή χει αναθεή σει τή συή μβασή διαθεή τει ήή δή τα δικαιολογήτικαή αυταή .
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινοή ς αναή δοχος, κατοή πιν σχετικήή ς ήλεκτρονικήή ς προή σκλήσής αποή τήν αναθεή τουσα αρχήή ,
υποβαή λλει τα ακοή λουθα δικαιολογήτικαή , καταή τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 4.2 τής
παρουή σας77:
Για τήν αποή δειξή τής μή συνδρομήή ς των λοή γων αποκλεισμουή του άρθρου 22Α ο προσωρινοή ς
αναή δοχος υποβαή λλει αντιήστοιχα τα παρακαή τω δικαιολογήτικαή :
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: αποή σπασμα του ποινικουή μήτρωήου ήή ,
ελλειήψει αυτουή , ισοδυή ναμου εγγραή φου που εκδιήδεται αποή αρμοή δια δικαστικήή ήή διοικήτικήή αρχήή του
κραή τους-μεή λους ήή τής χωήρας καταγωγήή ς ήή τής χωήρας οή που ειήναι εγκατεστήμεή νος ο εν λοή γω
οικονομικοή ς φορεή ας, αποή το οποιή ο προκυή πτει οή τι πλήρουή νται αυτεή ς οι προυϋ ποθεή σεις. Η υποχρεή ωσή
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προσκοή μισής του ως αή νω αποσπαή σματος αφοραή και τα προή σωπα των τελευταιήων τεσσαή ρων
εδαφιήων τής παραγραή φου Α.1 του αή ρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικοή που εκδιήδεται αποή τήν αρμοή δια αρχήή
του οικειήου κραή τους - μεή λους ήή χωήρας, περιή του οή τι εή χουν εκπλήρωθειή οι υποχρεωήσεις του
οικονομικουή φορεή α, οή σον αφοραή στήν καταβολήή φοή ρων (φορολογικήή ενήμεροή τήτα) και στήν
καταβολήή των εισφορωήν κοινωνικήή ς ασφαή λισής (ασφαλιστικήή ενήμεροή τήτα) 78 συή μφωνα με τήν
ισχυή ουσα νομοθεσιήα του κραή τους εγκαταή στασής ήή τήν ελλήνικήή νομοθεσιήα αντιήστοιχα.
Για τους προσφεή ροντες που ειήναι εγκατεστήμεή νοι ήή εκτελουή ν εή ργα στήν Ελλαή δα τα σχετικαή
δικαιολογήτικαή που υποβαή λλονται ειήναι
φορολογικήή ενήμεροή τήτα που εκδιήδεται αποή το Υπουργειή ο Οικονομικωήν (αρμοή δια Δ.Ο.Υ)
για τον οικονομικοή φορεή α και για τις κοινοπραξιήες στις οποιήες συμμετεή χει για τα δήμοή σια εή ργα που
ειήναι σε εξεή λιξή79. Οι αλλοδαποιή προσφεή ροντες θα υποβαή λλουν υπευή θυνή δήή λωσή 80 περιή του οή τι δεν
εή χουν υποχρεή ωσή καταβολήή ς φοή ρων στήν Ελλαή δα. Σε περιήπτωσή που εή χουν τεή τοια υποχρεή ωσή θα
υποβαή λλουν σχετικοή αποδεικτικοή τής οικειήας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστικήή ενήμεροή τήτα που εκδιήδεται αποή τον αρμοή διο ασφαλιστικοή φορεή α 81. Η
ασφαλιστικήή ενήμεροή τήτα καλυή πτει τις ασφαλιστικεή ς υποχρεωήσεις του προσφεή ροντος οικονομικουή
φορεή α α) ως φυσικοή ήή νομικοή προή σωπο για το προσωπικοή τους με σχεή σή εξαρτήμεή νής εργασιήας, β)
για εή ργα που εκτελειή μοή νος του ήή σε κοινοπραξιήα καθωής και γ) για τα στελεή χή του που εή χουν
υποχρεή ωσή ασφαή λισής στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστήμεή νοι στήν Ελλαή δα οικονομικοιή φορειής
υποβαή λλουν αποδεικτικοή ασφαλιστικήή ς ενήμεροή τήτας (κυή ριας και επικουρικήή ς ασφαή λισής) για το
προσωπικοή τους με σχεή σή εξαρτήμεή νής εργασιήας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμεή νους – μεή λή του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιποή προσωπικοή Δεν αποτελουή ν αποή δειξή ενήμεροή τήτας τής προσφεή ρουσας εταιριήας,
αποδεικτικαή ασφαλιστικήή ς ενήμεροή τήτας των φυσικωήν προσωήπων που στελεχωήνουν το πτυχιή ο τής
εταιριήας ως εταιήροι. Οι αλλοδαποιή προσφεή ροντες (φυσικαή και νομικαή προή σωπα), που δεν υποβαή λουν
τα αή νω αποδεικτικαή , υποβαή λλουν υπευή θυνή δήή λωσή περιή του οή τι δεν απασχολουή ν προσωπικοή , για το
οποιή ο υπαή ρχει υποχρεή ωσή ασφαή λισής σε ήμεδαπουή ς ασφαλιστικουή ς οργανισμουή ς. Αν απασχολουή ν
τεή τοιο προσωπικοή , πρεή πει να υποβαή λλουν σχετικοή αποδεικτικοή ασφαλιστικήή ς ενήμεροή τήτας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιήτικοή αποή τή Διευή θυνσή Προγραμματισμουή
και Συντονισμουή τής Επιθεωήρήσής Εργασιακωήν Σχεή σεων, αποή το οποιήο να προκυή πτουν οι πραή ξεις
επιβολήή ς προστιήμου που εή χουν εκδοθειή σε βαή ρος του οικονομικουή φορεή α σε χρονικοή διαή στήμα δυή ο
(2) ετωήν πριν αποή τήν ήμερομήνιήα λήή ξής τής προθεσμιήας υποβολήή ς προσφοραή ς.
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2282: πιστοποιήτικοή που εκδιήδεται αποή τήν αρμοή δια
δικαστικήή ήή διοικήτικήή αρχήή του οικειήου κραή τους - μεή λους ήή χωήρας. Για τους οικονομικουή ς φορειής που
ειήναι εγκαταστήμεή νοι ήή εκτελουή ν εή ργα στήν Ελλαή δα το πιστοποιήτικοή οή τι δεν τελ ουή ν υποή πτωήχευσή, ,
πτωχευτικοή συμβιβασμοή , αναγκαστικήή διαχειήρισή, δεν εή χουν υπαχθειή σε διαδικασιήα εξυγιήανσής
εκδιήδεται αποή το αρμοή διο πρωτοδικειήο τής εή δρας του οικονομικουή φορεή α . Το πιστοποιήτικοή οή τι το
νομικοή προή σωπο δεν εή χει τεθειή υποή εκκαθαή ρισή με δικαστικήή αποή φασή εκδιήδεται αποή το οικειή ο
Πρωτοδικειή ο τής εή δρας του οικονομικουή φορεή α, το δε πιστοποιήτικοή οή τι δεν εή χει τεθειή υποή
εκκαθαή ρισή με αποή φασή των εταιήρων εκδιήδεται αποή το Γ.Ε.Μ.Η., συή μφωνα με τις κειήμενες διαταή ξεις,
ως καή θε φοραή ισχυή ουν. Ειδικαή ή μή αναστολήή των επιχειρήματικωήν δραστήριοτήή των του
οικονομικουή φορεή α, για τους εγκατεστήμεή νους στήν Ελλαή δα οικονομικουή ς φορειής, αποδεικνυή εται
μεή σω τής ήλεκτρονικήή ς πλατφοή ρμας τής Ανεξαή ρτήτής Αρχήή ς Δήμοσιήων Εσοή δων 83.
(δ) Αν το κραή τος-μεή λος ήή χωήρα δεν εκδιήδει τα υποή των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιήτικαή ήή οή που
τα πιστοποιήτικαή αυταή δεν καλυή πτουν οή λες τις περιπτωήσεις υποή 1 και 2 και 4 (β) του αή ρθρου 22 Α.,
το εή γγραφο ήή το πιστοποιήτικοή μπορειή να αντικαθιήσταται αποή εή νορκή βεβαιήωσή ήή , στα κραή τή - μεή λή
ήή στις χωήρες οή που δεν προβλεή πεται εή νορκή βεβαιήωσή, αποή υπευή θυνή δήή λωσή του ενδιαφερομεή νου
ενωήπιον αρμοή διας δικαστικήή ς ήή διοικήτικήή ς αρχήή ς, συμβολαιογραή φου ήή αρμοή διου επαγγελματικουή ήή
εμπορικουή οργανισμουή του κραή τους μεή λους ήή τής χωήρας καταγωγήή ς ήή τής χωήρας οή που ειήναι
εγκατεστήμεή νος ο οικονομικοή ς φορεή ας.
Στήν περιήπτωσή αυτήή οι αρμοή διες δήμοή σιες αρχεή ς παρεή χουν επιήσήμή δήή λωσή στήν οποιήα αναφεή ρεται
οή τι δεν εκδιήδονται τα πιστοποιήτικαή τής παρουή σας παραγραή φου ήή οή τι τα πιστοποιήτικαή αυταή δεν
καλυή πτουν οή λες τις περιπτωήσεις που αναφεή ρονται στα υποή 1 και 2 και 4 (β) του αή ρθρου 22 Α τής
παρουή σας.
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Αν διαπιστωθειή με οποιονδήή ποτε τροή πο οή τι, στήν εν λοή γω χωήρα εκδιήδονται τα υποή ψή πιστοποιήτικαή ,
ή προσφοραή του διαγωνιζοή μενου απορριήπτεται.
(ε) Για τις λοιπεή ς περιπτωήσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 84, υποβαή λλεται υπευή θυνή
δήή λωσή του προσφεή ροντος οή τι δεν συντρεή χουν στο προή σωποή του οι οριζοή μενοι λοή γοι αποκλεισμουή 85.
Ειδικαή για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 2286, για τις εργολήπτικεή ς
επιχειρήή σεις που ειήναι εγγεγραμμεή νες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαή λλονται πιστοποιήτικαή χορήγουή μενα αποή τα
αρμοή δια επιμελήτήή ρια και φορειής (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) αποή τα οποιή α αποδεικνυή εται οή τι τα
προή σωπα με βεβαιήωσή του Μ.Ε.Κ. που στελεχωήνουν τήν εργολήπτικήή επιχειήρήσή, δεν εή χουν διαπραή ξει
σοβαροή επαγγελματικοή παραή πτωμα.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2287
Για τήν αποή δειξή τής μή συνδρομήή ς του λοή γου αποκλεισμουή τής παραγραή φου Α.5 του αή ρθρου 22
υποβαή λλονται, εφοή σον ο προσωρινοή ς αναή δοχος ειήναι ανωήνυμή εταιριήα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουή νται τής υποχρεή ωσής αυτήή ς οι εταιρειήες
που ειήναι εισήγμεή νες στο Χρήματιστήή ριο τής χωήρας εγκαταή στασήή ς τους και υποβαή λλουν περιή τουή του
υπευή θυνή δήή λωσή του νοή μιμου εκπροσωήπου τους].
- Πιστοποιήτικοή αρμοή διας αρχήή ς του κραή τους τής εή δρας, αποή το οποιήο να προκυή πτει οή τι οι μετοχεή ς
ειήναι ονομαστικεή ς
- Αναλυτικήή καταή στασή με τα στοιχειήα των μετοή χων τής εταιρειήας και τον αριθμοή των μετοχωήν καή θε
μετοή χου (μετοχολοή γιο), οή πως τα στοιχειήα αυταή ειήναι καταχωρήμεή να στο βιβλιή ο μετοή χων τής
εταιρειήας, το πολυή τριαή ντα εργαή σιμες ήμεή ρες πριν αποή τήν ήμεή ρα υποβολήή ς τής προσφοραή ς.
Ειδικοή τερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιήζουν μοή νο τήν αναλυτικήή
καταή στασή με τα στοιχειήα των μετοή χων τής εταιρειήας και τον αριθμοή των μετοχωήν καή θε μετοή χου
(μετοχολοή γιο), οή πως τα στοιχειήα αυταή ειήναι καταχωρήμεή να στο βιβλιή ο μετοή χων τής εταιρειήας, το πολυή
τριαή ντα εργαή σιμες ήμεή ρες πριν αποή τήν ήμεή ρα υποβολήή ς τής προσφοραή ς καθωής ή απαιήτήσή για τήν
υποβολήή του πιστοποιήτικουή αποή το οποιήο να προκυή πτει οή τι οι μετοχεή ς ειήναι ονομαστικεή ς,
καλυή πτεται συή μφωνα με τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 23.9 τής παρουή σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφοή σον εή χουν καταή το διήκαιο τής εή δρας τους ονομαστικεή ς
μετοχεή ς, προσκομιήζουν :
αα) Πιστοποιήτικοή αρμοή διας αρχήή ς του κραή τους τής εή δρας, αποή το οποιή ο να προκυή πτει οή τι οι
μετοχεή ς ειήναι ονομαστικεή ς.
ββ) Αναλυτικήή καταή στασή μετοή χων, με αριθμοή των μετοχωήν του καή θε μετοή χου, οή πως τα στοιχειήα
αυταή ειήναι καταχωρήμεή να στο βιβλιήο μετοή χων τής εταιρειήας με ήμερομήνιήα το πολυή 30 εργαή σιμες
ήμεή ρες πριν τήν υποβολήή τής προσφοραή ς.
γγ) Καή θε αή λλο στοιχειήο αποή το οποιήο να προκυή πτει ή ονομαστικοποιήήσή μεή χρι φυσικουή
προσωήπου των μετοχωήν, που εή χει συντελεστειή τις τελευταιήες 30 (τριαή ντα) εργαή σιμες ήμεή ρες πριν τήν
υποβολήή τής προσφοραή ς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εή χουν καταή το διήκαιο τής χωήρας στήν οποιήα εή χουν τήν εή δρα
τους ονομαστικεή ς μετοχεή ς, υποβαή λλουν :
αα) Βεβαιήωσή περιή μή υποχρεή ωσής ονομαστικοποιήήσής των μετοχωήν αποή αρμοή δια αρχήή , εφοή σον
υπαή ρχει σχετικήή προή βλεψή, διαφορετικαή προσκομιήζεται υπευή θυνή δήή λωσή του διαγωνιζοή μενου.
ββ) Έγκυρή και ενήμερωμεή νή καταή στασή μετοή χων που κατεή χουν τουλαή χιστον 1% των μετοχωήν.
γγ) Αν δεν τήρειήται τεή τοια καταή στασή, προσκομιήζεται σχετικήή καταή στασή μετοή χων (με 1%),
συή μφωνα με τήν τελευταιήα Γενικήή Συνεή λευσή, αν οι μεή τοχοι αυτοιή ειήναι γνωστοιή στήν εταιρειήα.
δδ) Αν δεν προσκομισθειή καταή στασή καταή τα ανωτεή ρω, ή εταιρειήα αιτιολογειή τους λοή γους που οι
μεή τοχοι αυτοιή δεν τής ειήναι γνωστοιή. Η αναθεή τουσα αρχήή δεν υπεισεή ρχεται στήν κριήσή τής ως αή νω
αιτιολογιή ας. Δυή ναται ωστοή σο να αποδειήξει τή δυνατοή τήτα υποβολήή ς τής καταή στασής μετοή χων και
μοή νο στήν περιή πτωσή αυτήή ή εταιρειήα αποκλειήεται αποή τήν παρουή σα διαδικασιήα.
Περαιτεή ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαή λλεται ή υπευή θυνή δήή λωσή τής κοινήή ς αποή φασής
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των Υπουργωήν Αναή πτυξής και Επικρατειήας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για τήν περιήπτωσή του αή ρθρου 22.Α.9. τής παρουή σας διακήή ρυξής, υπευή θυνή δήή λωσή του
προσφεή ροντος οή τι δεν εή χει εκδοθειή σε βαή ρος του αποή φασή αποκλεισμουή , συή μφωνα με το αή ρθρο 74
του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφοραή τήν καταλλήλοή τήτα για τήν αή σκήσή τής επαγγελματικήή ς δραστήριοή τήτας, οι
προσφεή ροντες που ειήναι εγκατεστήμεή νοι στήν Ελλαή δα υποβαή λλουν βεβαιήωσή εγγραφήή ς στο Μ.Ε.ΕΠ 88
στήν/στις κατήγοριήα/ες A2 και αή νω ταή ξή για εή ργα κατήγοριήας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
(β) Οι προσφεή ροντες που ειήναι εγκατεστήμεή νοι σε λοιπαή κραή τή μεή λή τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής
προσκομιήζουν τις δήλωήσεις και πιστοποιήτικαή που περιγραή φονται στο Παραή ρτήμα XI του
Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφεή ροντες που ειήναι εγκατεστήμεή νοι σε κραή τος μεή λος του Ευρωπαιϋκουή Οικονομικουή Χωήρου
(Ε.Ο.Χ) ήή σε τριήτες χωήρες που εή χουν υπογραή ψει και κυρωήσει τή ΣΔΣ, στο βαθμοή που ή υποή αναή θεσή
δήμοή σια συή μβασή καλυή πτεται αποή τα Παραρτήή ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεή ς σήμειωήσεις του
σχετικουή με τήν Ένωσή Προσαρτήή ματος I τής ως αή νω Συμφωνιήας, ήή σε τριήτες χωήρες που δεν
εμπιή πτουν στήν προήγουή μενή περιήπτωσή και εή χουν συναή ψει διμερειής ήή πολυμερειής συμφωνιήες με τήν
Ένωσή σε θεή ματα διαδικασιωήν αναή θεσής δήμοσιήων συμβαή σεων, προσκομιήζουν πιστοποιήτικοή
αντιήστοιχου επαγγελματικουή ήή εμπορικουή μήτρωήου. Στήν περιήπτωσή που χωήρα δεν τήρειή τεή τοιο
μήτρωήο, το εή γγραφο ήή το πιστοποιήτικοή μπορειή να αντικαθιήσταται αποή εή νορκή βεβαιήωσή ήή , στα
κραή τή - μεή λή ήή στις χωήρες οή που δεν προβλεή πεται εή νορκή βεβαιήωσή, αποή υπευή θυνή δήή λωσή του
ενδιαφερομεή νου ενωήπιον αρμοή διας δικαστικήή ς ήή διοικήτικήή ς αρχήή ς, συμβολαιογραή φου ήή αρμοή διου
επαγγελματικουή ήή εμπορικουή οργανισμουή τής χωήρας καταγωγήή ς ήή τής χωήρας οή που ειήναι
εγκατεστήμεή νος ο οικονομικοή ς φορεή ας οή τι δεν τήρειήται τεή τοιο μήτρωήο και οή τι ασκειή τή
δραστήριοή τήτα του αή ρθρου 21 τής παρουή σας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικήή και χρήματοοικονομική επαή ρκεια των οικονομικωήν φορεή ων αποδεικνυή εται:
(α) για τις εγγεγραμμεή νες εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

ειήτε αποή τή βεβαιήωσή εγγραφήή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιήα αποτελειή τεκμήή ριο των πλήροφοριωήν
που περιεή χει

ειήτε, στήν περιή πτωσή που οι απαιτήή σεις του αή ρθρου 22.Γ δεν καλυή πτονται αποή τή βεβαιήωσή
εγγραφήή ς, με τήν υποβολήή ενοή ς ήή περισσοή τερων αποή τα αποδεικτικαή μεή σα που προβλεή πονται
στο Μεή ρος Ι του Παραρτήή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαή μεή σα για τα κριτήή ρια επιλογήή ς) του
Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016. 89
Σε καή θε περιή πτωσή, ή βεβαιήωσή εγγραφήή ς μπορειή να υποβαή λλεται για τήν αποή δειξή μοή νο ορισμεή νων
απαιτήή σεων οικονομικήή ς και χρήματοοικονομικήή ς επαή ρκειας του αή ρθρου 22.Γ, ενωή για τήν αποή δειξή
των λοιπωήν απαιτήή σεων μπορουή ν να προσκομιήζονται εή να ήή περισσοή τερα αποή τα αποδεικτικαή μεή σα
που προβλεή πονται στο Μεή ρος Ι του Παραρτήή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναή λογα με τήν τιθεή μενή
στο αή ρθρο 22.Γ απαιήτήσή.
Ειδικαή , για τήν αποή δειξή τής απαιήτήσής τής μή υπεή ρβασής των ανωήτατων επιτρεπτωήν οριήων
ανεκτεή λεστου υπολοιήπου εργολαβικωήν συμβαή σεων:
 με τήν υποβολήή ενήμεροή τήτας πτυχιή ου εν ισχυή ει ήή
 με τήν υποβολήή υπευή θυνής δήή λωσής του προσωρινουή αναδοή χου, συνοδευοή μενής αποή
πιή νακα οή λων των υποή εκτεή λεσή εή ργων (ειήτε ως μεμονωμεή νος αναή δοχος ειήτε στο
πλαιήσιο κοινοπραξιήας ήή υπεργολαβιήας) και αναφοραή για το ανεκτεή λεστο υποή λοιπο
αναή εή ργο και το συνολικοή ανεκτεή λεστο, για τις εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις που δεν
διαθεή τουν ενήμεροή τήτα πτυχιήου καταή τις κειήμενες διαταή ξεις
(β) Οι αλλοδαποιή οικονομικοιή φορειής που ειήναι εγγεγραμμεή νοι σε επίσημους καταλόγους ήή
διαθεή τουν πιστοποιήτικοή αποή οργανισμουή ς πιστοποιήήσής που συμμορφωήνονται με τα ευρωπαιϋκαή
προή τυπα πιστοποιήήσής, καταή τήν εή ννοια του Παραρτήή ματος VII του Προσαρτήή ματος Α΄ του ν.
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4412/2016, μπορουή ν να προσκομιήζουν στις αναθεή τουσες αρχεή ς πιστοποιήτικοή εγγραφήή ς, εκδιδοή μενο
αποή τήν αρμοή δια αρχήή ήή το πιστοποιήτικοή που εκδιήδεται αποή τον αρμοή διο οργανισμοή πιστοποιήήσής,
καταή τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παραή γραφο 9 του παροή ντος αή ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποιή οικονομικοιή φορειής που δεν ειήναι εγγεγραμμεή νοι σε επιήσήμους καταλοή γους ήή
διαθεή τουν πιστοποιήτικοή αποή οργανισμουή ς πιστοποιήήσής καταή τα ανωτεή ρω, υποβαή λλουν ως
δικαιολογήτικαή εή να ήή περισσοή τερα αποή τα αποδεικτικαή μεή σα που προβλεή πονται στο Μεή ρος Ι του
Παραρτήή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικήή και επαγγελματικήή ικανοή τήτα των οικονομικωήν φορεή ω ν αποδεικνυή εται:
(α) για τις εγγεγραμμεή νες εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

ειήτε αποή τή βεβαιήωσή εγγραφήή ς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιήα αποτελειή τεκμήή ριο των πλήροφοριωήν
που περιεή χει

ειήτε, στήν περιήπτωσή που οι απαιτήή σεις του αή ρθρου 22.Δ δεν καλυή πτονται αποή τή

βεβαιήωσή εγγραφήή ς, με τήν υποβολήή ενοή ς ήή περισσοή τερων αποή τα αποδεικτικαή μεή σα
που προβλεή πονται στο Μεή ρος ΙΙ του Παραρτήή ματος ΧΙΙ (Αποδεικτικαή μεή σα για τα
κριτήή ρια επιλογήή ς) του Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016 90 αναή λογα με τήν τιθεή μενή

στο αή ρθρο 22.Δ απαιήτήσή.
Σε καή θε περιή πτωσή, ή βεβαιήωσή εγγραφήή ς μπορειή να υποβαή λλεται για τήν αποή δειξή μοή νο ορισμεή νων
απαιτήή σεων τεχνικήή ς και επαγγελματικήή ς ικανοή τήτας του αή ρθρου 22.Δ, ενωή για τήν αποή δειξή των
λοιπωήν απαιτήή σεων μπορουή ν να προσκομιήζονται εή να ήή περισσοή τερα αποή τα αποδεικτικαή μεή σα που
προβλεή πονται στο Μεή ρος ΙΙ του Παραρτήή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποιή οικονομικοιή φορειή ς που ειή ν αι εγγεγραμμεή ν οι σε επίσημους καταλόγους ήή
διαθεή τουν πιστοποιήτικοή αποή οργανισμουή ς πιστοποιή ήσής που συμμορφωήνονται με τα
ευρωπαιϋ κ αή προή τυπα πιστοποιή ή σής, καταή τήν εή ννοια του Παραρτήή ματος VII του Προσαρτήή ματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουή ν να προσκομιή ζουν στις αναθεή τουσες αρχεή ς πιστοποιήτικοή
εγγραφήή ς εκδιδοή μενο αποή τήν αρμοή δια αρχήή ήή το πιστοποιήτικοή που εκδιή δεται αποή τον αρμοή διο
οργανισμοή πιστοποιή ή σής, καταή τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παραή γραφο 9
του παροή ντος αή ρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποιή οικονομικοιή φορειή ς που δεν ειή ν αι εγγεγραμμεή ν οι σε επιή σήμους καταλοή γους ήή
διαθεή τουν πιστοποιήτικοή αποή οργανισμουή ς πιστοποιή ήσής καταή τα ανωτεή ρω, υποβαή λλουν ως
δικαιολογήτικαή εή ν α ήή περισσοή τερα αποή τα αποδεικτικαή μεή σα που προβλεή πονται στο Μεή ρος ΙΙ του
Παραρτήή ματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 91
................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιή πτωσή νομικουή προσωήπου, υποβαή λλονται ήλεκτρονικαή , στον φαή κελο “Δικαιολογήτικαή
Προσωρινουή Αναδοή χου, τα νομιμοποιήτικαή εή γγραφα αποή τα οποιήα προκυή πτει ή εξουσιήα υπογραφήή ς
του νομιήμου εκπροσωήπου.
Εαή ν ο προσφεή ρων ειήναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συή στασής,
2. Αντιήγραφο του ισχυή οντος καταστατικουή με το ΦΕΚ στο οποιήο εή χουν δήμοσιευτειή οή λες οι
μεή χρι σήή μερα τροποποιήή σεις αυτουή ήή επικυρωμεή νο αντιήγραφο κωδικοποιήμεή νου
καταστατικουή (εφοή σον υπαή ρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιή ο εή χει δήμοσιευτειή το πρακτικοή ΔΣ εκπροσωήπήσής του νομικουή προσωήπου,
4. Πρακτικοή Δ.Σ περιή εή γκρισής συμμετοχήή ς στο διαγωνισμοή , στο οποιήο μπορειή να περιεή χεται
και εξουσιοδοή τήσή (εφοή σον αυτοή προβλεή πεται αποή το καταστατικοή του υποψήφιήου
αναδοή χου) για υπογραφήή και υποβολήή προσφοραή ς σε περιήπτωσή που δεν υπογραή φει ο ιήδιος
ο νοή μιμος εκπροή σωπος του φορεή α τήν προσφοραή και τα λοιπαή απαιτουή μενα εή γγραφα του
διαγωνισμουή και οριήζεται συγκεκριμεή νο αή τομο,
5. Πιστοποιήτικοή αρμοή διας δικαστικήή ς ήή διοικήτικήή ς αρχήή ς περιή τροποποιήή σεων του
καταστατικουή / μή λυή σής τής εταιρειήας, το οποιήο πρεή πει να εή χει εκδοθειή το πολυή τρειής (3)
μήή νες πριν αποή τήν ήμερομήνιήα υποβολήή ς προσφορωήν.
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Εαή ν ο προσφεή ρων ειήναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιήγραφο του καταστατικουή , με οή λα τα μεή χρι σήή μερα τροποποιήτικαή , ήή φωτοαντιήγραφο
επικυρωμεή νου, αποή δικήγοή ρο, κωδικοποιήμεή νου καταστατικουή , εφοή σον υπαή ρχει.
2. Πιστοποιήτικαή αρμοή διας δικαστικήή ς ήή διοικήτικήή ς αρχήή ς περιή των τροποποιήή σεων του
καταστατικουή .
Σε περιήπτωσή εγκαταή στασής τους στήν αλλοδαπήή , τα δικαιολογήτικαή συή στασήή ς τους
εκδιήδονται με βαή σή τήν ισχυή ουσα νομοθεσιήα τής χωήρας που ειήναι εγκατεστήμεή να, αποή τήν
οποιήα και εκδιήδεται το σχετικοή πιστοποιήτικοή .
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοιή φορειή ς που ειή ναι εγγεγραμμεή ν οι σε επιή σήμους καταλοή γους ήή διαθεή τ ουν
πιστοποιή ήσή αποή οργανισμουή ς πιστοποιή ήσής που συμμορφωήνονται με τα ευρωπαιϋ κ αή προή τυπα
πιστοποιή ήσής, καταή τήν εή ννοια του Παραρτήή ματος VII του Προσαρτήή ματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουή ν να υποβαή λλουν στις αναθεή τ ουσες αρχεή ς πιστοποιήτικοή εγγραφήή ς εκδιδοή μενο αποή τήν
αρμοή δια αρχήή ήή το πιστοποιήτικοή που εκδιή δεται αποή τον αρμοή διο οργανισμοή πιστοποιή ήσής.
Στα πιστοποιήτικαή αυταή αναφεή ρ ονται τα δικαιολογήτικαή βαή σει των οποιή ων εή γινε ή εγγραφήή των
εν λοή γω οικονομικωήν φορεή ω ν στον επιή σήμο καταή λογο ήή ή πιστοποιή ήσή και ή καταή ταξή στον εν
λοή γω καταή λογο.
Η πιστοποιουή μενή εγγραφήή στους επιή σήμους καταλοή γους αποή τους αρμοή διους οργανισμουή ς ήή το
πιστοποιήτικοή , που εκδιή δεται αποή τον οργανισμοή πιστοποιή ήσής, συνισταή τεκμήή ριο
καταλλήλοή τήτας οή σον αφοραή τις απαιτήή σεις ποιοτικήή ς επιλογήή ς, τις οποιή ες καλυή πτει ο επιή σήμος
καταή λογος ήή το πιστοποιήτικοή .
Οι οικονομικοιή φορειή ς που ειή ν αι εγγεγραμμεή ν οι σε επιή σήμους καταλοή γους απαλλαή σσονται αποή
τήν υποχρεή ω σή υποβολήή ς των δικαιολογήτικωήν που αναφεή ρονται στο πιστοποιήτικοή εγγραφήή ς
τους.
(β) Οι οικονομικοιή φορειή ς που ειή ναι εγγεγραμμεή ν οι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφοή σον υποβαή λλουν
«Ενήμεροή τήτα Πτυχιή ου» εν ισχυή , απαλλαή σσονται αποή τήν υποχρεή ωσή υποβολήή ς των
δικαιολογήτικωή ν 92:
- αποή σπασμα ποινικουή μήτρωήου του αή ρθρου 23.3.(α) τής παρουή σας για τον Προή εδρο και
Διευθυή νοντα Συή μβουλο εργολήπτικήή ς επιχειή ρήσής. Για τα λοιπαή μεή λή του Δ.Σ τής εταιρειή ας, θα
πρεή πει να υποβλήθειή αυτοτελωής αποή σπασμα ποινικουή μήτρωήου, καθοή σον τα προή σωπα αυταή δεν
καλυή πτονται αποή τήν Ενήμεροή τήτα Πτυχιή ου.
- φορολογικήή και ασφαλιστικήή ενήμεροή τήτα του αή ρθρου 23.3.(β) τής παρουή σας. 93
- τα πιστοποιήτικαή αποή το αρμοή διο Πρωτοδικειή ο και το ΓΕΜΗ του αή ρθρου 23.3.(γ) τής παρουή σας
υποή τήν προυϋ ποή θεσή οή μως οή τι καλυή πτονται πλήή ρως (οή λες οι προβλεποή μενες περιπτωήσεις) αποή
τήν Ενήμεροή τήτα Πτυχιή ου.
- το πιστοποιήτικοή αποή το αρμοή διο επιμελήτήή ριο οή σον αφοραή το λοή γο αποκλεισμουή του αή ρθρου
22. Α.4. (θ). 94
- το πιστοποιήτικοή τής αρμοή διας αρχήή ς για τήν ονομαστικοποιή ήσή των μετοχωή ν του αή ρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικαή εή γγραφα νομιμοποιή ή σής τής εργολήπτικήή ς επιχειή ρήσής.
Σε περιή π τωσή που καή ποιο αποή τα ανωτεή ρω δικαιολογήτικαή εή χει λήή ξει, προσκομιή ζεται το σχετικοή
δικαιολογήτικοή εν ισχυή . Εφοή σον στήν Ενήμεροή τήτα Πτυχιή ου δεν αναφεή ρ εται ρήταή οή τι τα στελεή χή
του πτυχιή ου του προσφεή ρ οντα ειή ναι ασφαλιστικωής ενήή μερα στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφεή ρων
προσκομιή ζει επιπλεή ον τής Ενήμεροή τήτας Πτυχιή ου, ασφαλιστικήή ενήμεροή τήτα για τα στελεή χή
αυταή .
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περιή π τωσή που οικονομικοή ς φορεή ας επιθυμειή να στήριχθειή στις ικανοή τήτες αή λλων φορεή ων,
ή αποή δειξή οή τι θα εή χει στή διαή θεσήή του τους αναγκαιή ους ποή ρους, γιή νεται με τήν υποβολήή
σχετικουή συμφωνήτικουή των φορεή ω ν αυτωή ν για τον σκοποή αυτοή .
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφοραή των διαγωνιζομεή ν ων περιλαμβαή νει τους ακοή λουθους ήλεκτρονικουή ς
υποφακεή λους:
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(α) υποφαή κελο με τήν εή νδειξή «Δικαιολογήτικαή Συμμετοχήή ς»
(β) υποφαή κελο με τήν εή νδειξή «Οικονομικήή Προσφοραή »
συή μφωνα με τα κατωτεή ρ ω:
24.2 Ο ήλεκτρονικοή ς υποφαή κελος «Δικαιολογήτικαή Συμμετοχήή ς» πρεή πει, επιή ποινήή αποκλεισμουή ,
να περιεή χει 95 τα ακοή λουθα:
- α) το Τυποποιήμεή ν ο Έντυπο Υπευή θυνής Δήή λωσής ( ΤΕΥΔ )
- β) τήν εγγυή ήσή συμμετοχήή ς, του αή ρθρου 15 τής παρουή σας.
24.3 Ο ήλεκτρονικοή ς υποφαή κελος «Οικονομικήή Προσφοραή » περιεή χει το ψήφιακαή υπογεγραμμεή νο
αρχειήο pdf, το οποιή ο παραή γεται αποή το υποσυή στήμα, αφουή συμπλήρωθουή ν καταλλήή λως οι σχετικεή ς
φοή ρμες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφεή ρων οικονομικοή ς φορεή ας αναφεή ρει στήν προσφοραή του το τμήή μα τής συή μβασής που
προτιήθεται να αναθεή σει υποή μορφήή υπεργολαβιή ας σε τριήτους, καθωής και τους υπεργολαή βους που
προτειήνει.
25.2. Η τήή ρήσή των υποχρεωήσεων τής παρ. 2 του αή ρθρου 18 του ν 4412/2016 αποή υπεργολαή βους δεν
αιήρει τήν ευθυή νή του κυριήου αναδοή χου.
25.3. .................................................................... 96
25.4 Η αναθεή τουσα αρχήή :
α) επαλήθευή ει υποχρεωτικαή τή συνδρομήή των λοή γων αποκλεισμουή του αή ρθρου 22 Α τής παρουή σας
για τους υπεργολαή βους και οή τι διαθεή τουν τα αντιήστοιχα προσοή ντα για τήν εκτεή λεσή του εή ργου που
αναλαμβαή νουν συή μφωνα με το αή ρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιήμεή νο Έντυπο Υπευή θυνής
Δήή λωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειή υποχρεωτικαή αποή τον οικονομικοή φορεή α να αντικαταστήή σει εή ναν υπεργολαή βο, οή ταν αποή
τήν ως αή νω επαλήή θευσή προκυή πτει οή τι συντρεή χουν λοή γοι αποκλεισμουή του και οή τι δεν καλυή πτει τα
αντιήστοιχα προσοή ντα για τήν εκτεή λεσή του εή ργου που αναλαμβαή νει συή μφωνα με το αή ρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εή γκρισή κατασκευήή ς του δήμοπρατουή μενου εή ργου, αποφασιή στήκε με τήν αριθμ.
136/2018 (ΑΔΑ ΨΣΗ2Ω62-ΤΞΙ) Αποή φασή Δ.Σ.
26.2 Ο Κυή ριος του Έργου μπορειή να εγκαταστήή σει για το εή ργο αυτοή Τεχνικοή Συή μβουλ ο. Ο
Αναή δοχος του εή ρ γου, εή χει τήν υποχρεή ω σή να διευκολυή νει τις δραστήριοή τήτες του Τεχνικουή
Συμβουή λου, που πήγαή ζουν αποή τή συμβατικήή σχεή σή τής Υπήρεσιή ας με αυτοή ν.
26.3........................................................................................... 97
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 250/2018 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. Ω8ΑΒΩ62-ΥΣΠ)
Αγ.Ανάργυροι, 11-09-2018

η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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1

Συμπλήρωήνονται τα στοιχειήα τής αναθεή τουσας αρχήή ς. Επισήμαιήνεται οή τι οι αναθεή τοντες
φορειή ς δυή νανται να χρήσιμοποιουή ν το παροή ν τευή χος διακήή ρυξής για τις συμβαή σεις που αναθεή τουν
συή μφωνα με τις διαταή ξεις του Βιβλιήου ΙΙ του ν. 4412/2016.
2
Αναγραή φεται ο κωδικοή ς ταυτοποιήήσής τής διατιθεή μενής πιήστωσής (π.χ. κωδικοή ς εναή ριθμου εή ργου
στο ΠΔΕ ήή κωδικοή ς πιήστωσής του τακτικουή προυϋ πολογισμουή του φορεή α υλοποιήήσής). Σε
περιήπτωσή συγχρήματοδοτουή μενων εή ργων αποή ποή ρους τής Ευρωπαιϋκήή ς Ένωσής, αναγραή φεται
και ο τιήτλος του Επιχειρήσιακουή Προγραή μματος του ΕΣΠΑ ήή αή λλου συγχρήματοδοτουή μενου αποή
ποή ρους ΕΕ προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιή ου ειήναι ενταγμεή νο το δήμοπρατουή μενο εή ργο.
3
Συμπλήρωήνεται ή επωνυμιήα τής αναθεή τουσας αρχήή ς.
4
Mεή σω τής λειτουργικοή τήτας ''Επικοινωνιήα'' του υποσυστήή ματος
5
Πρβ. αή ρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήή ρυξή συή μβασής περιλαμβαή νει κατ' ελαή χιστον τις
πλήροφοριήες που προβλεή πονται στο Μεή ρος Γ΄ του Παραρτήή ματος V του Προσαρτήή ματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισήμαιήνεται οή τι, μεή χρι τήν εή κδοσή τυποποιήμεή νου εντυή που προκήή ρυξής συή μβασής
για συμβαή σεις καή τω των οριήων, οι αναθεή τουσες αρχεή ς, μπορουή ν να χρήσιμοποιουή ν το αντιήστοιχο
τυποποιήμεή νο εή ντυπο “Προκήή ρυξή Συή μβασής”, αντλωήντας το αποή τή διαδρομήή
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωήνονταή ς το
αναλοή γως.
6
Η περιήπτωσή ι) συμπλήρωήνεται και περιλαμβαή νεται στή Διακήή ρυξή, εφοή σον ή αναθεή τουσα αρχήή
προβλεή πει υποδειήγματα εγγραή φων προς υποβολήή αποή τους οικονομικουή ς φορειής, π.χ εγγυήτικωήν
επιστολωήν.
7
Συμπλήρωήνονται τυχοή ν αή λλα εή γγραφα συή μβασής ήή τευή χή που ή αναθεή τουσα αρχήή κριήν ει αναγκαιή α
με σκοποή να περιγραή ψει ήή να προσδιοριήσει στοιχειήα τής συή μβασής ήή τής διαδικασιήας συή ναψής.
8
Όταν ειήναι αδυή νατο να παρασχεθειή ελευή θερή, πλήή ρής, αή μεσή και δωρεαή ν ήλεκτρονικήή προή σβασή
σε ορισμεή να εή γγραφα τής συή μβασής μπορειή να περιλήφθειή στο παροή ν αή ρθρο τής διακήή ρυξής
προή βλεψή οή τι τα σχετικαή εή γγραφα τής συή μβασής θα διατεθουή ν με μεή σα αή λλα πλήν των
ήλεκτρονικωήν (οή πως το ταχυδρομειήο ήή αή λλο καταή λλήλο μεή σο ήή συνδυασμοή ς ταχυδρομικωήν ήή
αή λλων καταλλήή λων μεή σων και ήλεκτρονικωήν μεή σων). Στήν περιή πτωσή αυτήή προτειήνεται ή
ακοή λουθή διατυή πωσή: «Τα ακοή λουθα εή γγραφα τής συή μβασής ........................... διατιήθενται αποή
…………………………., οδοή ς …………………, πλήροφοριήες …………………. τήλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφεροή μενοι μπορουή ν ακοή μα, να λαή βουν γνωήσή των παρακαή τω εγγραή φων τής συή μβασής ……,
στα γραφειήα τής αναθεή τουσας αρχήή ς καταή τις εργαή σιμες ήμεή ρες και ωήρες.»
9
Όταν δεν μπορειή να προσφερθειή ελευή θερή, πλήή ρής, αή μεσή και δωρεαή ν ήλεκτρονικήή προή σβασή σε
ορισμεή να εή γγραφα τής συή μβασής, διοή τι ή αναθεή τουσα αρχήή προτιήθεται να εφαρμοή σει τήν παρ. 2
του αή ρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφεή ρονται, στο παροή ν αή ρθρο τής διακήή ρυξής, τα μεή τρα
προστασιήας του εμπιστευτικουή χαρακτήή ρα των πλήροφοριωήν, τα οποιήα απαιτουή νται, και τον
τροή πο με τον οποιήο ειήναι δυνατήή ή προή σβασή στα σχετικαή εή γγραφα. Ενδεικτικαή , λ.χ., ή
αναθεή τουσα αρχήή θα μπορουή σε να αναφεή ρει οή τι: “Ο οικονομικοή ς φορεή ας αναλαμβαή νει τήν
υποχρεή ωσή να τήρήή σει εμπιστευτικαή και να μή γνωστοποιήή σει σε τριήτους (συμπεριλαμβανομεή νων
των εκπροσωήπων του ελλήνικουή και διεθνουή ς Τυή που), χωριής τήν προήγουή μενή εή γγραφή
συγκαταή θεσή τής Αναθεή τουσας Αρχήή ς, τα ανωτεή ρω εή γγραφα ήή πλήροφοριήες που προκυή πτουν αποή
αυταή . Οι οικονομικοιή φορειής διασφαλιήζουν τήν τήή ρήσή των απαιτήή σεων αυτωήν αποή το προσωπικοή
τους, τους υπεργολαή βους τους και καή θε αή λλο τριήτο προή σωπο που χρήσιμοποιουή ν καταή τήν
αναή θεσή ήή εκτεή λεσή τής συή μβασής. Για τον σκοποή αυτοή , καταή τήν παραλαβήή των εγγραή φων τής
συή μβασής, υποβαή λλει υπευή θυνή δήή λωσή του ν. 1599/1986 με τήν οποιήα δήλωήνει τα ανωτεή ρω”.
10
Συμπλήρωήνεται αποή τήν Αναθεή τουσα Αρχήή με σαφήή νεια συγκεκριμεή νή ήμερομήνιήα ( “εγκαιήρως,
ήή τοι ως τήν... ), προς αποφυγήή οιασδήή ποτε συή γχυσής και αμφιβολιήας.
11
Συμπλήρωήνεται ή τεή ταρτή ήμεή ρα πριν αποή τή λήή ξή τής προθεσμιή ας του αή ρθρου 14 τής
παρουή σας.Σε περιή πτωσή που ή ήμεή ρα αυτήή ειήναι αργιήα, τιήθεται ή προήγουή μενή αυτήή ς εργαή σιμή
ήμεή ρα. Πρβλ και αή ρθρο 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
12
Πρβλ. αή ρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
13
Σε περιήπτωσή εφαρμογήή ς τής διαδικασιήας του αή ρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν.
4412/2016 “Ελευή θερή συμπλήή ρωσή τιμολογιήου”, οι αναθεή τουσες αρχεή ς περιλαμβαή νουν στήν εν
λοή γω περιή πτωσή (στ) αναφοραή για τήν υποβολήή του σχετικουή τιμολογιήου.
14
Επισήμαιήνεται οή τι αν ή αναθεή τουσα αρχήή θεωρήή σει οή τι προσφορεή ς φαιήνονται ασυνήή θιστα
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χαμήλεή ς, απαιτειή αποή τους οικονομικουή ς φορειής να εξήγήή σουν τήν τιμήή ήή το κοή στος που
προτειήνουν στήν προσφοραή τους, εντοή ς αποκλειστικήή ς προθεσμιήας, καταή ανωήτατο οή ριο δεή κα
ήμερωήν αποή τήν κοινοποιήήσή τής σχετικήή ς προή σκλήσής. Στήν περιήπτωσή αυτήή εφαρμοή ζονται τα
αή ρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Η εν λοή γω προθεσμιήα καθοριήζεται στα εή γγραφα τής συή μβασής και δεν μπορειή να ειήναι μικροή τερή
των δεή κα (10) ουή τε μεγαλυή τερή των ειήκοσι (20) ήμερωήν αποή τήν κοινοποιήήσή τής προή σκλήσής
υποβολήή ς των δικαιολογήτικωήν του προσωρινουή αναδοή χου.
Πρβλ. αή ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκε με το αή ρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
Με τήν επιφυή λαξή των παρ. 7 και 8 του αή ρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήή ψή επανορθωτικωήν
μεή σων ).
Επισήμαιήνεται οή τι, για τις συμβαή σεις καή τω των οριήων, στις οποιήες αφοραή το παροή ν τευή χος, τα
δικαιολογήτικαή του αή ρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβαή λλονται επικαιροποιήμεή να αποή τον
προσωρινοή αναή δοχο, εή πειτα αποή σχετικήή προή σκλήσή τής αναθεή τουσας αρχήή ς, μοή νο στήν
περιήπτωσή του προσυμβατικουή ελεή γχου (πρβ. αή ρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, οή πως
τροποποιήή θήκε αποή τήν περ. 26 του αή ρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετικήή
περιήπτωσή, απαλειή φεται το πρωήτο εδαή φιο του αή ρθρου 4.2 περ. ε).
Η αποή φασή κατακυή ρωσής κοινοποιειήται στον προσωρινοή αναή δοχο: 1) στήν περιήπτωσή υποβολήή ς
επικαιροποιήμεή νων δικαιολογήτικωήν, μεταή τον εή λεγχο αυτωήν καταή το αή ρθρο 4.2 ε' πρωήτο εδαή φιο,
και 2) στήν περιήπτωσή που δεν απαιτειήται ή υποβολήή αυτωήν, μεταή τήν ολοκλήή ρωσή του ελεή γχου
των δικαιολογήτικωήν του προσωρινουή αναδοή χου καταή τα οριζοή μενα στο αή ρθρο 4.2 α' εή ως δ' τής
παρουή σας.
Πρβλ. παρ. 7 του αή ρθρου 379 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκε με το αή ρθρο 43 παρ.
4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και αή ρθρο 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016.
Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 εή ως 3 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. αή ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήήθήκε με το αή ρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
Τιήθεται μοή νο εφοή σον προή κειται για συγχρήματοδοτουή μενο εή ργο αποή ποή ρους τής Ευρωπαιϋκήή ς
Ένωσής.
Τιήθεται μοή νο εφοή σον επιλεγειή ή διενεή ργεια κλήή ρωσής για τή συγκροή τήσή συλλογικωήν οργαή νων.
Αποή 1-1-2017 τιήθεται σε ισχυή το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιήο με το αή ρθρο 13 καταργειή το π.δ
113/2010.
Τιήθεται μοή νο οή ταν εκ του συμβατικουή ποσουή (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριής ΦΠΑ), προκυή πτει υποχρεή ωσή
ονομαστικοποπιήήσής των μετοχωήν των Α.Ε.
Νοή μοι, ΠΔ και υπουργικεή ς αποφαή σεις που εκδιήδονται μεταή τήν εή ναρξή τής διαδικασιήας συή ναψής
τής συή μβασής συή μφωνα με το αή ρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουή ν μεή ρος του
εφαρμοστεή ου θεσμικουή πλαισιήου τής.
Όταν προή κειται για συγχρήματοδοτουή μενο αποή τήν Ε.Ε. εή ργο, τουή το να αναγραή φεται στή
Διακήή ρυξή και ειδικοή τερα να αναγραή φεται ο τιήτλος τής Πραή ξής και του Επιχειρήσιακουή
Προγραή μματος στο πλαιήσιο του οποιήου ειήναι ενταγμεή νο το δήμοπρατουή μενο εή ργο, καθωής και τα
ποσοσταή συγχρήματοδοή τήσής τής δαπαή νής του εή ργου αποή εθνικουή ς και ενωσιακουή ς ποή ρους (με
αναφοραή στο διαρθρωτικοή ταμειήο). Επιήσής, ή σχετικήή συμπλήή ρωσή ακολουθειή τή διακριτήή
ορολογιήα Συλλογικεή ς Αποφαή σεις ( ΣΑ ) εή ργων ήή ΚΑΕ, αναή λογα τήν πήγήή χρήματοδοή τήσής (ΠΔΕ ήή
Τακτικοή ς προυϋ πολογισμοή ς). Για το ζήή τήμα τής αναή λήψής δαπανωήν δήμοσιήων επενδυή σεων, βλ. και
αή ρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
Οι κρατήή σεις προσαρμοή ζονται αναή λογα με τον φορεή α εκτεή λεσής του εή ργου.
Ή/και ή Επιτροπήή Διαγωνισμουή , καταή περιή πτωσή (πρβλ. αή ρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
Πρβλ. ομοιήως προήγουή μενή υποσήμειήωσή.
Συή μφωνα με το αή ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναή λήψή υποχρεωήσεων αποή τους διαταή κτες” ( Α΄
145 ): “Οι διακήρυή ξεις, οι αποφαή σεις αναή θεσής και οι συμβαή σεις που συναή πτονται για λογαριασμοή
των φορεή ων Γενικήή ς Κυβεή ρνήσής αναφεή ρουν απαραιήτήτα τον αριθμοή και τή χρονολογιήα τής
αποή φασής αναή λήψής υποχρεή ωσής, τον αριθμοή καταχωήρισήή ς τής στα λογιστικαή βιβλιήα του οικειή ου
φορεή α, καθωής και τον αριθμοή τής αποή φασής εή γκρισής τής πολυετουή ς αναή λήψής σε περιή πτωσή που
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ή δαπαή νή εκτειήνεται σε περισσοή τερα του ενοή ς οικονομικαή εή τή.". Επιήσής, συή μφωνα με το αή ρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιήδιου π.δ : “Διακήρυή ξεις, οή που απαιτειήται, και αποφαή σεις αναή θεσής που εκδιήδονται
και συμβαή σεις που συναή πτονται αποή φορειής τής Γενικήή ς Κυβεή ρνήσής ειήναι αή κυρες, εφοή σον δεν εή χει
προήγήθειή αυτωήν ή εή κδοσή τής αποή φασής αναή λήψής υποχρεή ωσής του αή ρθρου 2, παρ. 2 του
παροή ντος. "Πρβλ. και αή ρθρο 5 του ως αή νω διαταή γματος “Αναή λήψή δαπανωήν δήμοσιήων
επενδυή σεων”.
Σε περιήπτωσή που περιλαμβαή νονται τυχοή ν δικαιωήματα προαιήρεσής, διαμορφωήνεται αναλοή γως ή
εκτιμωήμενή αξιήα τής συή μβασής (προυϋ πολογισμοή ς δήμοπραή τήσής) και το παροή ν αή ρθρο (πρβ. αή ρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Το ποσοή των απροή βλεπτων δαπανωήν επαναυϋ πολογιήζεται καταή τήν υπογραφήή τής συή μβασής,
αναή λογα με τήν προσφερθειήσα εή κπτωσή, ωήστε να διατήρειήται ή εν λοή γω ποσοστιαιήα αναλογιήα του
9% επιή τής δαπαή νής εργασιωήν με ΓΕ&ΟΕ, συή μφωνα με τήν παραή γραφο 3 του αή ρθρου 156 ν.
4412/2016.
Πρβλ. αή ρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Μπορειή ή εή ναρξή τής προθεσμιήας να οριήζεται διαφορετικαή , αν λοή γου χαή ρή δεν προβλεή πεται ή
αή μεσή εή ναρξή των εργασιωήν (αή ρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με τήν επιφυή λαξή τής εποή μενής υποσήμειήωσής.
Οι αναθεή τουσες αρχεή ς μπορειή να επιτρεή πουν τήν υποβολήή εναλλακτικωήν προσφορωήν και στήν
περιήπτωσή αυτήή προσαρμοή ζεται αντιστοιή χως το 13.4. ( πρβλ αή ρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Το ποσοστοή τής εγγυή ήσής συμμετοχήή ς δεν μπορειή να υπερβαιήνει το 2% τής εκτιμωήμενής αξιήας τής
συή μβασής, χωριής το Φ.Π.Α., με αναή λογή στρογγυλοποιήήσή (αή ρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαή φιο πρωήτο
του ν. 4412/2016).
Πρβ. αή ρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκε με τήν περ. 4 του αή ρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
Εφοή σον συντρεή χει περιήπτωσή, καταή το αή ρθρο 149 του ν. 4412/2016, οποή τε μνήμονευή ονται και οι
απαραιήτήτες λεπτομεή ρειες.
Συμπλήρωήνεται αν προβλεή πεται ήή οή χι ή χορήή γήσή προκαταβολήή ς. Συή μφωνα με τήν παραή γραφο 10
εδ. α του αή ρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οή πως προστεή θήκε με τήν παρ. 3 του αή ρθρου 242 του ν.
4072/2012), στις περιπτωήσεις συγχρήματοδοτουή μενων δήμοή σιων εή ργων στις διακήρυή ξεις
υποχρεωτικαή περιλαμβαή νεται δυνατοή τήτα χορήή γήσής προκαταβολήή ς. Η υποχρεή ωσή αυτήή
εξακολουθειή να ισχυή ει και για τα προγραή μματα τής περιοή δου 2014-2020 δυναή μει τής παρ. 15 του
αή ρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφοή σον προβλεή πεται προκαταβολήή συμπλήρωήνονται οι οή ροι για τήν εγγυήτικήή επιστολήή
προκαταβολήή ς. Επισήμαιήνεται οή τι ή εγγυή ήσή καλήή ς εκτεή λεσής καλυή πτει και τήν παροχήή ισοή ποσής
προκαταβολήή ς προς τον αναή δοχο, χωριής να απαιτειήται ή καταή θεσή εγγυή ήσής προκαταβολήή ς. Στήν
περιήπτωσή που με τήν παρουή σα οριήζεται μεγαλυή τερο υή ψος προκαταβολήή ς (πχ 15%), αυτήή
λαμβαή νεται με τήν καταή θεσή αποή τον αναή δοχο εγγυή ήσής προκαταβολήή ς που θα καλυή πτει τή
διαφοραή μεταξυή του ποσουή τής εγγυή ήσής καλήή ς εκτεή λεσής και του ποσουή τής καταβαλλοή μενής
προκαταβολήή ς (παρ. 1 δ αή ρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθεή τουσες αρχεή ς μπορουή ν να ζήτουή ν αποή τους προσφεή ροντες να παραή σχουν «Εγγυή ήσή καλήή ς
λειτουργιήας» για τήν αποκαταή στασή των ελαττωμαή των που ανακυή πτουν ήή των ζήμιωήν που
προκαλουή νται αποή δυσλειτουργιήα των εή ργων καταή τήν περιήοδο εγγυή ήσής καλήή ς λειτουργιήας,
εφοή σον προβλεή πεται στα εή γγραφα τής συή μβασής. Το υή ψος τής εγγυή ήσής καλήή ς λειτουργιήας
συμπλήρωήνεται σε συγκεκριμεή νο χρήματικοή ποσοή . Οι εγγυήτικεή ς επιστολεή ς καλήή ς λειτουργιήας
περιλαμβαή νουν κατ’ ελαή χιστον τα αναφεροή μενα στήν παραή γραφο 15.2 τής παρουή σας και
επιπροή σθετα, τον αριθμοή και τον τιήτλο τής σχετικήή ς συή μβασής.
Τα γραμμαή τια συή στασής χρήματικήή ς παρακαταθήή κής του Ταμειή ου Παρακαταθήκωήν και Δανειήων,
για τήν παροχήή εγγυήή σεων συμμετοχήή ς και καλήή ς εκτεή λεσής (εγγυοδοτικήή παρακαταθήή κή)
συστήή νονται συή μφωνα με τήν ειδικήή νομοθεσιήα που διεή πει αυτοή και ειδικοή τερα βαή σει του αή ρθρου
4 του π.δ τής 30 Δεκεμβριήου 1926/3 Ιανουαριή ου 1927 (“Περιή συσταή σεως και αποδοή σεως
παρακαταθήκωήν και καταθεή σεων παραή τω Ταμειήω Παρακαταθήκωήν και Δανειήων”). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εή γγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 4.1.ζ. τής παρουή σας, ως προς τις εγγυήή σεις
συμμετοχήή ς.
Η προθεσμιήα παραλαβήή ς των προσφορωήν καθοριήζεται συή μφωνα με το αή ρθρο 27 του ν.
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4412/2016 .
Προτειήνεται οι αναθεή τουσες αρχεή ς να οριήζουν τήν ήμερομήνιήα ήλεκτρονικήή ς αποσφραή γισής των
προσφορωήν μεταή τήν παρεή λευσή τριωήν εργασιήμων ήμερωήν αποή τήν καταλήκτικήή ήμερομήνιήα
υποβολήή ς των προσφορωήν, προκειμεή νου να εή χει προσκομιστειή αποή τους συμμετεή χοντες και ή
πρωτοή τυπή εγγυή ήσή συμμετοχήή ς, συή μφωνα με τα προβλεποή μενα στο αή ρθρο 3.5. περ. β τής
παρουή σας.
Οριήζεται ο χροή νος αποή τήν Αναθεή τουσα Αρχήή κατ΄ εκτιήμήσή των ιδιαιτεροτήή των τής διαδικασιήας.
Για τον καθορισμοή του χροή νου ισχυή ος τής προσφοραή ς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποσήμειήωσή για προκήή ρυξή συή μβασής στο αή ρθρο 2.1 τής παρουή σας.
Συή μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αή ρθρου 377 καθωής και τις παρ. 11 και 12
αή ρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειή ή υποχρεή ωσή δήμοσιήευσής προκήή ρυξής συή μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αή ρθρου 15 ν. 3669/2008 μεή χρι τήν 31/12/2017 σε δυή ο ήμερήή σιες εφήμεριήδες και
στον περιφερειακοή και τοπικοή τυή πο μεή χρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενοή τήτα Δ τής εγκυκλιήου με
αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισήμαιήνεται οή τι οι αναθεή τουσες αρχεή ς δεν μπορουή ν να καλουή ν
συγκεκριμεή νες ταή ξεις/ πτυχιήα του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιστοιχιήα με τα ουσιωήδή χαρακτήριστικαή του εή ργου συή μφωνα με το αή ρθρο 11 τής
παρουή σας (αναφεή ρεται ή κατήγοριήα ήή οι κατήγοριήες στις οποιήες εμπιήπτει το εή ργο συή μφωνα με το
αή ρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικοή τερους οή ρους του αή ρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αή ρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκε με το αή ρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισήμαιήνεται οή τι οι αναθεή τουσες αρχεή ς πρεή πει να προσαρμοή ζουν το σχετικοή πεδιή ο
του Μεή ρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικοή τερα, αντιή τής αναφοραή ς σε “τελεσιήδική καταδικαστικήή
αποή φασή”, δεδομεή νής τής ως αή νω νομοθετικήή ς μεταβολήή ς, να θεή τουν τή φραή σή “αμεταή κλήτή
καταδικαστικήή αποή φασή”, ή δε σχετικήή δήή λωσή του οικονομικουή φορεή α στο ΤΕΥΔ αφοραή μοή νο σε
αμεταή κλήτες καταδικαστικεή ς αποφαή σεις.
Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 1 τελευταιήα δυή ο εδαή φια του ν. 4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκαν με το
αή ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
59
Πρβ. αή ρθρο 73 παρ. 2 περιή πτωσή γ του ν. 4412/2016 , ή οποιή α προστεή θήκε με το αή ρθρο 39 του ν.
4488/2017.
Επισήμαιήνεται οή τι ή εν λοή γω προή βλεψή για παρεή κκλισή αποή τον υποχρεωτικοή αποκλεισμοή
αποτελειή δυνατοή τήτα τής αναθεή τουσας αρχήή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περιήπτωσή που δεν επιθυμειή να προβλεή ψει τή σχετικήή δυνατοή τήτα, ή αναθεή τουσα αρχήή διαγραή φει
τήν παραή γραφο αυτήή .
Επισήμαιήνεται οή τι ή εν λοή γω προή βλεψή για παρεή κκλισή αποή τον υποχρεωτικοή αποκλεισμοή
αποτελειή δυνατοή τήτα τής αναθεή τουσας αρχήή ς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περιήπτωσή που δεν επιθυμειή να προβλεή ψει τή σχετικήή δυνατοή τήτα, ή αναθεή τουσα αρχήή διαγραή φει
τήν παραή γραφο αυτήή .
Οι λοή γοι τής παραγραή φου 22.Α.4. αποτελουή ν δυνήτικουή ς λοή γους αποκλεισμουή συή μφωνα με το
αή ρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταή συνεή πεια, ή αναθεή τουσα αρχήή δυή ναται να επιλεή ξει εή ναν,
περισσοή τερους, οή λους ήή ενδεχομεή νως και κανεή ναν αποή τους λοή γους αποκλεισμουή συνεκτιμωήντας
τα ιδιαιήτερα χαρακτήριστικαή τής υποή αναή θεσή συή μβασής (εκτιμωήμενή αξιήα αυτήή ς, ειδικεή ς
περισταή σεις κλπ), με σχετικήή προή βλεψή στο παροή ν σήμειήο τής διακήή ρυξής.
Σήμειωήνεται οή τι ο ανωτεή ρω εθνικοή ς λοή γος αποκλεισμουή τιήθεται στή διακήή ρυξή μοή νο για
συμβαή σεις εή ργων προυϋ πολογισμουή εκτιμωήμενής αξιήας ανωήτερής του 1.000.000,00 ευρωή και στήν
περιήπτωσή αυτήή συμπλήρωήνεται στο Μεή ρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
Πρβλ. αή ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή οποιήα προστεή θήκε με το αή ρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.
Υπενθυμιήζεται οή τι αναφοραή στήν παραή γραφο 22.Α.4 θα γιήνει μοή νο στήν περιήπτωσή που ή
Αναθεή τουσα Αρχήή επιλεή ξει καή ποιον αποή τους δυνήτικουή ς λοή γους αποκλεισμουή .
Επισήμαιήνεται οή τι οή λα τα κριτήή ρια ποιοτικήή ς επιλογήή ς, πλήν τής καταλλήλοή τήτας για τήν αή σκήσή
επαγγελματικήή ς δραστήριοή τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμοή με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειήναι προαιρετικαή για τήν αναθεή τουσα αρχήή και πρεή πει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογα με το
αντικειήμενο τής συή μβασής (αή ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καή θε περιήπτωσή, πρεή πει να
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διαμορφωήνονται καταή τροή πο, ωήστε να μήν περιοριήζεται δυσαναή λογα ή συμμετοχήή των
ενδιαφεροή μενων οικονομικωήν φορεή ων στους διαγωνισμουή ς. Καταή το σταή διο του προσδιορισμουή
των κριτήριήων καταλλήλοή τήτας των υποψήφιήων, ειήναι αναγκαιήο να τήρουή νται αποή τις
αναθεή τουσες αρχεή ς, οι θεμελιωήδεις ενωσιακεή ς αρχεή ς, ιδιήως ή αρχήή τής ιήσής μεταχειήρισής των
συμμετεχοή ντων, τής αποφυγήή ς των διακριήσεων, τής διαφαή νειας και τής αναή πτυξής του ελευή θερου
ανταγωνισμουή . Τα κριτήή ρια επιλογήή ς του αή ρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταή ζονται καταή τή διαδικασιήα
ελεή γχου τής καταλλήλοή τήτας του προσφεή ροντος να εκτελεή σει τή συή μβασή (κριτήή ρια “on/off”).
Επισήμαιήνεται οή τι οι αναθεή τουσες αρχεή ς δεν μπορουή ν να καλουή ν συγκεκριμεή νες ταή ξεις/ πτυχιήα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αή ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οή πως ισχυή ουν δυναή μει του αή ρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
εή ως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμοή με το αή ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
αή ρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, οή πως αντικατασταή θήκε με το αή ρθρο 119 παρ. 5 περ. ή' του ν.
4472/2017).
Οι αναθεή τουσες αρχεή ς μπορουή ν να επιβαή λλουν απαιτήή σεις που να διασφαλιήζουν οή τι οι οικονομικοιή
φορειή ς διαθεή τουν τήν αναγκαιήα οικονομικήή και χρήματοδοτικήή ικανοή τήτα για τήν εκτεή λεσή τής
συή μβασής. Όλες οι απαιτήή σεις πρεή πει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο τής
συή μβασής (πρβ. αή ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιή ο εδαή φιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λοή γω
απαιτήή σεις καθοριήζονται περιγραφικαή στο παροή ν σήμειήο, χωριή ς παραπομπήή σε ταή ξεις/πτυχιήα του
ΜΕΕΠ. Σε καή θε περιήπτωσή και μεή χρι τήν καταή ργήσή των αή ρθρων 80 εή ως 110 του ν. 3669/2008 και
τήν εή ναρξή ισχυή ος του π.δ. του αή ρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμαιήνεται οή τι, εφοή σον ή
αναθεή τουσα αρχήή επιλεή ξει τήν παραπομπήή σε ταή ξεις/πτυχιήα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμοή
των απαιτήή σεων για τις εγγεγραμμεή νες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις, πρεή πει να
περιγραή ψει αναλυτικαή τις αντιήστοιχες απαιτήή σεις και για τις αλλοδαπεή ς εργολήπτικεή ς
επιχειρήή σεις.
Οι αναθεή τουσες αρχεή ς μπορουή ν να επιβαή λλουν απαιτήή σεις που να διασφαλιήζουν οή τι οι οικονομικοιή
φορειή ς διαθεή τουν τήν αναγκαιήα τεχνικήή και επαγγελματικήή ικανοή τήτα για τήν εκτεή λεσή τής
συή μβασής. Όλες οι απαιτήή σεις πρεή πει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο τής
συή μβασής (πρβ. αή ρθρο 75 παρ. 1 τελευταιή ο εδαή φιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λοή γω
απαιτήή σεις καταρχαή ς καθοριήζονται περιγραφικαή στο παροή ν σήμειήο, χωριής παραπομπήή σε
ταή ξεις/πτυχιήα του ΜΕΕΠ ήή βαθμιήδες/κατήγοριήες του ΜΕΚ. Σε καή θε περιήπτωσή και μεή χρι τήν
καταή ργήσή των αή ρθρων 80 εή ως 110 του ν. 3669/2008 και τήν εή ναρξή ισχυή ος του π.δ. του αή ρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμαιήνεται οή τι, εφοή σον ή αναθεή τουσα αρχήή επιλεή ξει τήν
παραπομπήή σε ταή ξεις/πτυχιήα του ΜΕΕΠ ήή βαθμιήδες/κατήγοριήες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμοή
των απαιτήή σεων για τις εγγεγραμμεή νες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις (πχ. στελεή χωσή),
πρεή πει να περιγραή ψει αναλυτικαή τις αντιήστοιχες απαιτήή σεις και για τις αλλοδαπεή ς εργολήπτικεή ς
επιχειρήή σεις.
Προαιρετικήή επιλογήή : Η παρ. 22.Ε τιήθεται καταή διακριτικήή ευχεή ρεια τής αναθεή τουσας αρχήή ς και
συμπλήρωήνεται συή μφωνα με το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαιήνεται οή τι οή λες οι απαιτήή σεις
πρεή πει να σχετιήζονται και να ειήναι αναή λογες με το αντικειήμενο τής συή μβασής (αή ρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
Το εδαή φιο αυτοή προστιήθεται καταή τήν κριήσή τής αναθεή τουσας αρχήή ς συή μφωνα με το αή ρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αή λλως διαγραή φεται.
Προαιρετικήή επιλογήή . Συή μφωνα με το αή ρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στήν περιήπτωσή
συμβαή σεων εή ργων οι αναθεή τουσες αρχεή ς μπορουή ν να απαιτουή ν τήν εκτεή λεσή ορισμεή νων κριήσιμων
καθήκοή ντων απευθειήας αποή τον ιήδιο τον προσφεή ροντα ( προαιρετικήή σήμειήωσή του ανωτεή ρω
εδαφιή ου).
Ως προς τον τροή πο υποβολήή ς των αποδεικτικωήν μεή σων του παροή ντος αή ρθρου, τα οποιήα εή χουν
συνταχθειή/ παραχθειή αποή τους ιήδιους τους οικονομικουή ς φορειής πρβλ. αή ρθρο 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Επισήμαιήνεται οή τι ή ανωτεή ρω δυνατοή τήτα εναποή κειται στή διακριτικήή ευχεή ρεια του οικονομικουή
φορεή α. Εξακολουθειή να υφιήσταται ή δυνατοή τήτα να υπογραή φεται το ΤΕΥΔ αποή το συή νολο των
φυσικωήν προσωήπων που αναφεή ρονται στα τελευταιήα δυή ο εδαή φια του αή ρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, οή πως τροποποιήή θήκαν με το αή ρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. αή ρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιήο προστεή θήκε με το αή ρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Η υποχρεωτικήή αντικαταή στασή του τριήτου, ως προς τήν παρ. 4, εναποή κειται στή διακριτικήή
ευχεή ρεια τής αναθεή τουσας αρχήή ς, εφοή σον δε δεν τήν επιθυμειή, απαλειήφεται ή αναφοραή στήν παρ. 4
στο παροή ν σήμειήο. Πρβλ. αή ρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
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Εφισταή ται ή προσοχήή των αναθετουσωήν αρχωήν στο οή τι πρεή πει να ζήτειήται ή προσκοή μισή
δικαιολογήτικωήν προς αποή δειξή μοή νο των λοή γων αποκλεισμουή και των κριτήριήων επιλογήή ς που
εή χουν τεθειή στήν παρουή σα διακήή ρυξή. Επισήμαιήνεται, περαιτεή ρω, οή τι, ή αναθεή τουσα αρχήή δυή ναται,
καταή το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτειή αποή προσφεή ροντες, σε οποιοδήή ποτε χρονικοή
σήμειήο καταή τή διαή ρκεια τής διαδικασιήας, να υποβαή λλουν οή λα ήή ορισμεή να δικαιολογήτικαή , οή ταν
αυτοή απαιτειήται για τήν ορθήή διεξαγωγήή τής διαδικασιήας.
Συή μφωνα με το αή ρθρο 73 παρ. 2 τελευταιήο εδαή φιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικοή ς φορεή ας
ειήναι Έλλήνας πολιήτής ήή εή χει τήν εγκαταή στασήή του στήν Ελλαή δα, οι υποχρεωήσεις του που αφορουή ν
τις εισφορεή ς κοινωνικήή ς ασφαή λισής καλυή πτουν τοή σο τήν κυή ρια οή σο και τήν επικουρικήή
ασφαή λισή."
Λαμβανομεή νου υποή ψή του συή ντομου, σε πολλεή ς περιπτωήσεις, χροή νου ισχυή ος των πιστοποιήτικωήν
φορολογικήή ς ενήμεροή τήτας, οι οικονομικοιή φορειής μεριμνουή ν να αποκτουή ς εγκαιήρως
πιστοποιήτικαή που να καλυή πτουν και τον χροή νο υποβολήή ς τής προσφοραή ς, συή μφωνα με τα
ειδικοή τερα οριζοή μενα στο αή ρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεή νου να τα υποβαή λουν, εφοή σον
αναδειχθουή ν προσωρινοιή αναή δοχοι. Τα εν λοή γω πιστοποιήτικαή υποβαή λλονται μαζιή με τα υποή λοιπα
αποδεικτικαή μεή σα του αή ρθρου 23 αποή τον προσωρινοή αναή δοχο μεή σω τής λειτουργικοή τήτας τής
«Επικοινωνιήας» του υποσυστήή ματος.
Οι υπευή θυνες δήλωήσεις του παροή ντος τευή χους φεή ρουν εγκεκριμεή νή προήγμεή νή ήλεκτρονικήή
υπογραφήή ήή προήγμεή νή ήλεκτρονικήή υπογραφήή που υποστήριήζεται αποή εγκεκριμεή νο
πιστοποιήτικοή (Πρβλ. αή ρθρο 9 παρ. 3 τής με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
Πρβλ. ομοιήως ως αή νω υποσήμειήωσή για τα πιστοποιήτικαή φορολογικήή ς ενήμεροή τήτας
Εφοή σον ή αναθεή τουσα αρχήή τήν επιλεή ξει ως λοή γο αποκλεισμουή .
Με εκτυή πωσή τής καρτεή λας “Στοιχειήα Μήτρωήου/ Επιχειήρήσής”, οή πως αυταή εμφανιήζονται στο
taxisnet.
Εφοή σον ή αναθεή τουσα αρχήή τις επιλεή ξει, οή λες ήή καή ποια/ες εξ αυτωήν, ως λοή γους αποκλεισμουή .
Επισήμαιήνεται οή τι ή αναθεή τουσα αρχήή , εφοή σον μπορεή σει να αποδειήξει, με καταή λλήλα μεή σα, οή τι
συντρεή χει καή ποια αποή τις περιπτωήσεις αυτεή ς, αποκλειήει οποιονδήή ποτε οικονομικοή φορεή α αποή τή
συμμετοχήή στή διαδικασιήα συή ναψής τής δήμοή σιας συή μβασής.
Εφοή σον ή αναθεή τουσα αρχήή τήν επιλεή ξει ως λοή γο αποκλεισμουή .
Η υποχρεή ωσή προσκοή μισής δικαιολογήτικωήν ονομαστικοποιήήσής μετοχωήν, εφοή σον προή κειται για
συμβαή σεις εκτιμωήμενής αξιήας αή νω του 1.000.000,00 ευρωή, αφοραή μοή νο στις ανωήνυμες εταιρειήες
που λαμβαή νουν μεή ρος στο διαγωνισμοή , ειήτε προή κειται για μεμονωμεή νους υποψήή φιους, ειήτε για
μεή λή ενωήσεων Εξαιρουή νται τής υποχρεή ωσής αυτήή ς οι εταιρειήες που ειήναι εισήγμεή νες στο
Χρήματιστήή ριο τής χωήρας εγκαταή στασήή ς τους και υποβαή λλουν περιή τουή του υπευή θυνή δήή λωσή του
νομιήμου εκπροσωήπου τους.
Εφοή σον συντρεή χει περιήπτωσή λοή γω του προυϋ πολογισμουή τής συή μβασής, πρεή πει να προβλεή πεται
και ή δυνατοή τήτα συμμετοχήή ς επιχειρήή σεων εγγεγραμμεή νων στα Νομαρχιακαή Μήτρωήα (βλεή πετε
αή ρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στήν περιή πτωσή αυτήή να τιήθεται ή αντιήστοιχή προή βλεψή.
Πρβλ. αή ρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, οή πως ισχυή ουν δυναή μει του αή ρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εή ως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμοή με το αή ρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
Πρβλ. ομοιήως προήγουή μενή υποσήμειήωσή
Εφοή σον εή χει αναφερθειή σχετικήή απαιήτήσή στο αή ρθρο 22.Ε συμπλήρωήνεται αναλοή γως συή μφωνα με
το αή ρθρο 82 του ν. 4412/2016.
Συή μφωνα με τή διαή ταξή του αή ρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τή συμμετοχήή σε
διαγωνισμουή ς δήμοσιήων εή ργων χορήγειήται σε καή θε εργολήπτικήή επιχειήρήσή εγγεγραμμεή νή στο
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμεροή τήτα πτυχιήου», ή οποιήα, σε συνδυασμοή με τή βεβαιήωσή εγγραφήή ς που εκδιήδεται
αποή τήν υπήρεσιήα τήή ρήσής του Μ.Ε.ΕΠ., συνισταή «επιήσήμο καταή λογο αναγνωρισμεή νων
εργολήπτωήν» [...] και απαλλαή σσει τις εργολήπτικεή ς επιχειρήή σεις αποή τήν υποχρεή ωσή να
καταθεή τουν τα επιμεή ρους δικαιολογήτικαή στους διαγωνισμουή ς.” Επισήμαιήνεται οή τι, συή μφωνα με
το αή ρθρο 22 ( Τροποποιήή σεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρωήτο
εδαή φιο τής περιήπτωσής 31 τής παραγραή φου 1 του αή ρθρου 377 αντικαθιήσταται ως εξήή ς: «31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των αή ρθρων 80 εή ως 110, τα οποιήα παραμεή νουν σε ισχυή μεή χρι τήν
εή κδοσή του προεδρικουή διαταή γματος του αή ρθρου 83, των παραγραή φων 4 και 5 του αή ρθρου 20 και
τής παραγραή φου 1 α του αή ρθρου 176».
Στήν περιήπτωσή οή μως που ή Ενήμεροή τήτα Πτυχιήου δεν καλυή πτει τις εισφορεή ς επικουρικήή ς
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ασφαή λισής, τα σχετικαή δικαιολογήτικαή υποβαή λλονται ξεχωρισταή .
Μοή νο στήν περιήπτωσή που εή χει επιλεγειή αποή τήν αναθεή τουσα αρχήή ως λοή γος αποκλεισμουή .
Επισήμαιήνεται οή τι ο οικονομικοή ς φορεή ας παραή γει αποή το υποσυή στήμα το ήλεκτρονικοή αρχειήο
«εκτυπωήσεις» των Δικαιολογήτικωήν Συμμετοχήή ς σε μορφήή αρχειήου Portable Document Format
(PDF), το οποιή ο υπογραή φεται με εγκεκριμεή νή προήγμεή νή ήλεκτρονικήή υπογραφήή ήή προήγμεή νή
ήλεκτρονικήή υπογραφήή με χρήή σή εγκεκριμεή νων πιστοποιήτικωήν και επισυναή πτεται στον
(υπο)φακεή λο τής προσφοραή ς «Δικαιολογήτικαή Συμμετοχήή ς» (Πρβλ αή ρθρο 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
Οι αναθεή τουσες αρχεή ς μπορουή ν να προβλεή πουν στα εή γγραφα τής συή μβασής οή τι, κατοή πιν αιτήή ματος
του υπεργολαή βου και εφοή σον ή φυή σή τής συή μβασής το επιτρεή πει, ή αναθεή τουσα αρχήή καταβαή λλει
απευθειήας στον υπεργολαή βο τήν αμοιβήή του για τήν εκτεή λεσή προμήή θειας, υπήρεσιήας ήή εή ργου,
δυναή μει συή μβασής υπεργολαβιή ας με τον αναή δοχο. Στήν περιήπτωσή αυτήή , στα εή γγραφα τής
συή μβασής καθοριήζονται τα ειδικοή τερα μεή τρα ήή οι μήχανισμοιή που επιτρεή πουν στον κυή ριο αναή δοχο
να εγειήρει αντιρρήή σεις ως προς αδικαιολοή γήτες πλήρωμεή ς, καθωής και οι ρυθμιήσεις που αφορουή ν
αυτοή ν τον τροή πο πλήρωμήή ς. Στήν περιήπτωσή αυτήή δεν αιήρεται ή ευθυή νή του κυή ριου αναδοή χου.
Συμπλήρωήνεται αναλοή γως.
Εφοή σον στή Διακήή ρυξή τιήθενται επιπλεή ον οή ροι τεχνικήή ς ικανοή τήτας, αναφεή ρεται ή σχετικήή
αποή φασή του Υπουργουή Υποδομωήν και Μεταφορωήν, οή πως απαιτειήται αποή το αή ρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ήή ή αντιήστοιχή αποή φασή του αή ρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλεή ον
οή ρους τεχνικήή ς και οικονομικήή ς ικανοή τήτας.

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: [ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ]
- Τηλέφωνο: [2132023618, 625, 617, 613]
- 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): [Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του
Δήμου Αγ.Αναργύρων – Καματερού (45320000-6)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC003698144]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Μ. 71/2018

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 :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 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 αμετάκλητη καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση 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

12

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
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

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

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

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

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

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 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:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς37, 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
υπηρεσίες38, 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 ελέγχων39 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
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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:

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

β) [……]
[……]

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
40
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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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 ηλεκτρονικά41, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι42

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]43

20

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 αναφέρονται44, 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 δωρεάν45.
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: “Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού”, με Α.Μ. 71/2018

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

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
38

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.
39

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.
40

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.
41

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

42

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

43

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

44

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

45

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
ΕΡΓΟ: Μονώσεις και λοιπές εργασίες
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
επισκευής και συντήρησης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018

Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγ.Αναργύρων - Καματερού

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού με γνώμονα την ασφαλή και λειτουργική χρήση όλων
των σχολικών μονάδων από το σύνολο της μαθητικής κοινότητας, εκτελεί σε συνεχή ετήσια βάση
εργασίες επισκευής και συντήρησης των κτιρίων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, είτε με το Τεχνικό
του Συνεργείο, στην έκταση που αυτό μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις συγκεκριμένων
εργασιών, είτε με σύναψη συμβάσεων με Εργολήπτες Δημοσίων Εργων (Ε.Δ.Ε.).
Η παρούσα μελέτη αφορά κυρίως εργασίες συντήρησης/επισκευής/αποκατάστασης των
υγρομονώσεων των δωμάτων των σχολικών μονάδων.
Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα και όχι περιοριστικά στις σχολικές μονάδες
που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα παρεμβάσεων, μετά την από κοινού εκτίμηση με την Υπηρεσία,
των αναγκών του εκάστοτε κτιρίου στο χρόνο που θα εκτελεστούν οι εργασίες.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης της υπάρχουσας υγρομόνωσης, είτε τοπικά είτε καθολικά,
έως του στρώματος ρύσεων, με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με
φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία, τεμαχισμός, μεταφορά δια χειρών των υλικών
αποξήλωσης, φόρτωση άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων και μεταφορά – απόρριψη σε χώρους όπου
επιτρέπεται από τις αρχές.
Θα ακολουθεί πολύ καλός καθαρισμός όλης της επιφάνειας παρέμβασης του δώματος και
απομάκρυνση τυχόν σαθρού υλικού, υγρασίας και σκουπιδιών ή/και πλήρης καθαρισμός των
επιφανειών, μετά τις αποξηλώσεις, με εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως (ε.τ.π.ε.1) επί
επιφανειών σκυροδέματος / τσιμεντοπλακών / μωσαϊκών, πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον πλήρη
καθαρισμό τους από εξανθήματα αλάτων, σαθρά υλικά, κ.λπ.
Θα γίνεται έλεγχος ρύσεων και όπου απαιτείται τοπικές αποκαταστάσεις με πολυμερικά ή με μη
τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά μη συρρικνούμενα κονιάματα. Θα γίνεται επισκευή/συμπλήρωση
ή πλήρης ανακατασκευή των περιθωρίων δώματος (λούκια) (ε.τ.π.ε.3) σε όλες τις συναρμογές
οριζόντιων – κάθετων επιφανειών που θα επενδυθούν με ασφαλτόπανο. Στις αμβλείες γωνίες
συναρμογών δεν θα κατασκευάζονται λούκια αλλά θα γίνεται προσεκτικός έλεγχος και εξομάλυνση
τυχόν προεξοχών για την αποτροπή τραυματισμού της νέας στεγανωτικής μεμβράνης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα απαιτητικά σημεία των υδρορροών. Θα τοποθετούνται ειδικά
τεμάχια υδρορροών (ε.τ.π.ε.2), αφού προηγηθούν οι τυχόν απαραίτητες εργασίες για την πλήρη
εφαρμογή των νέων εξαρτημάτων.
Για την επικόλληση των ασφαλτόπανων απαιτείται καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.
Θα προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με ένα λεπτόρρευστο ασφαλτικό αστάρι είτε διαλυτών,
είτε βάσης νερού (προτιμάται για οικολογικούς λόγους), το οποίο είναι απαραίτητο, για να δεσμεύσει
τη σκόνη και να βελτιώσει την πρόσφυση του ασφαλτόπανου στο υπόστρωμα. Σε καμία περίπτωση να
μη χρησιμοποιείται το κλασσικό ασφαλτικό γαλάκτωμα (νερόπισσα). Αφού στεγνώσει το αστάρι,
ακολουθεί η διάστρωση και επικόλληση με παράλληλη χρήση φλογίστρου δύο (2) στρώσεων
ασφαλτόπανου (ε.τ.π.ε.4) αδιάβροχου από ελαστομερείς μεμβράνες με πολυεστερική ενίσχυση και
επικάλυψη με αλουμίνιο ή ψηφίδα.
Η πρώτη στρώση ασφαλτόπανου στα στηθαία και στις λοιπές κατακόρυφες επιφάνειες
απολήξεων, ανέρχεται σε ύψος 10~15εκ. από το οριζόντιο επίπεδο, πλήρως επικολλημένη. Ειδική
ανεξάρτητη λωρίδα της δεύτερης στρώσης ασφαλτόπανου, στα στηθαία και στις λοιπές κατακόρυφες
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επιφάνειες απολήξεων, ανέρχεται σε ύψος 20~25εκ. από το οριζόντιο επίπεδο δηλαδή επικαλύπτει την
πρώτη στρώση κατά 10εκ. τουλάχιστον και στερεώνεται μηχανικά με γαλβανισμένη λάμα (ε.τ.π.ε.5).
Η σφράγιση του ασφαλτόπανου με τις λοιπές προεξέχουσες στο δώμα κατασκευές, θα γίνεται με
επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών τριών στρώσεων ενισχυμένου με ταινία
πολυεστερικού υφάσματος (ε.τ.π.ε.7).
Για επιπλέον προστασία της τελικής στρώσης, όλες οι ενώσεις αλληλοεπικάλυψης του
ασφαλτόπανου επαλείφονται με ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών σε μία λωρίδα τουλάχιστον
10εκ.
Προβλέπονται εργασίες αφαίρεσης υπαρχόντων τσιμεντοπλακών και θερμομονωτικών πλακών
μετά προσοχής και επανατοποθέτησης τους με συμπλήρωση όσων τεμαχίων λείπουν και γενικά
αποκατάσταση του υπάρχοντος συστήματος θερμοϋγρομόνωσης στις περιοχές παρέμβασης μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών επίστρωσης των ασφαλτόπανων. Επίσης όπου απαιτείται προβλέπεται
αφαίρεση κεραμιδιών μετά προσοχής και επανατοποθέτηση τους με τις απαραίτητες συμπληρώσεις.
Στις θέσεις όπου λόγω των υγρασιών παρατηρείται διάβρωση του οπλισμού λόγω
ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, προβλέπεται αποκατάσταση των τοπικών
βλαβών των στοιχείων του οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και
αναστολέων διάβρωσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:
1. Λόγω της φύσης του έργου, θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο
λειτουργίας των σχολικών μονάδων και θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και τη
μη ενόχληση των μαθητών και του προσωπικού των σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές
εργασίες θα απαιτηθεί να γίνουν και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή κατά την
διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με
μέριμνα και δαπάνη του, όλες τις αναγκαίες άδειες.
2. ∆εν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον προαύλειο χώρο του
κάθε σχολείου. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη
σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την
διάρκεια λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα
από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους των
σχολικών μονάδων για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης μαθητών
και προσωπικού θα πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για
την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.
4. Πριν την έναρξη των εργασιών μόνωσης θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία προς έγκριση
από τον ανάδοχο τα πιστοποιητικά των υλικών που θα χρησιμοποιήσει (ασφαλτόπανα, στεγανωτικά
υλικά, υλικά σφράγισης κ.λ.π.), από τα οποία θα προκύπτει η εκπλήρωση των απαιτούμενων
Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ο ανάδοχος θα δηλώνει το
συνεργείο που θα χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή των μονώσεων και θα παρέχει εγγύηση των
εργασιών αυτών κατ’ελάχιστον για πέντε (5) έτη.
5. Για τη δημοσιότητα των έργων του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», με φροντίδα και
δαπάνες του Αναδόχου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη των εργασιών
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αναρτάται/αναρτόνται σε σημείο ευδιάκριτο και προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό, ενημερωτική /
επεξηγηματική πινακίδα/πινακίδες, εύλογου μεγέθους, στην οποία θα περιλαμβάνεται η ονομασία και
το λογότυπο του φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών) και του Προγράμματος, ο τίτλος
του έργου, το ποσό χρηματοδότησης κ.λ.π. σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται
στην ιστοσελίδα του ΥπΕσ.
Η σύvταξη τoυ προϋπολογισμού της μελέτης του έργου έγινε βάσει του άρθρου 53 του
Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου θα
εκτελεστεί το σύνολο της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 215.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε.&Ο.Ε.
18%, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του φ.π.α. 24%.
Αγιοι Ανάργυροι, 27 Απριλίου 2018
η συντάκτρια

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
πολιτικός μηχανικός
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και συντήρησης σχολικών κτιρίων
του Δήμου Αγ.Αναργύρων - Καματερού

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Α: Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις
1
2
3

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός
τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς κονίαμα
στρώσεως αυτών
Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την
εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών
λεπτών επιστρώσεων

A.1

ΟΙΚ- 2237

Μ2

496

6,70

3.323,20

A.2

ΟΙΚ- 2241

Μ2

193

9,00

1.737,00

A.3

ΟΙΚ- 2236

1699

2,20

3.737,80

A.4

ΟΙΚ- 2252

1

300,00

300,00

A.5

ΟΙΚ- 2241

Μ2
ΚΑΤ’ΑΠΟ
ΚΟΠΗ
ΚΑΤ’ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

1

100,00

100,00

A.6

ΥΔΡ 6370

M2

3,60

7.905,60
17.103,60

4
5
6

Καθαίρεση – απόξεση σαθρών τμημάτων
Καθαρισμός φατνώματος στέγης λυόμενης
αίθουσας
Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί
επιφανειών σκυροδέματος

2196
άθροισμα ομάδας

17.103,60

ΟΜΑΔΑ Β: Επιστρώσεις – Μονώσεις
1
2
3

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα
γαλβανισμένη πάχους 2 mm
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με
ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
Επάλειψη ενώσεων αλληλοεπικάλυψης
ασφαλτόπανου

B.7

ΟΙΚ- 7246

Μ2

20

14,60

292,00

B.8

ΟΙΚ- 7902

Μ2

2493

2,20

5.485,15

B.9

ΟΙΚ- 7902

ΜΜ

1670

0,50
σε μεταφορά

835,00
6612,15

Σελίδα 1

17.103,60
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4
5
6
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Επάλειψη τελικής στρώσης ασφαλτόπανου
Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή
μεμβράνη
Επίστρωση με μεμβράνη οπλισμένη με
πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών
ψηφίδων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
από μεταφορά
104
5,50

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
6612,15
573,38

B.10

ΟΙΚ- 7902

Μ2

B.11

ΟΙΚ- 7912

Μ2

10

7,90

79,00

B.12 (α)

ΟΙΚ- 7912

Μ2

3327

14,60

48.566,90

B.12 (β)

ΟΙΚ- 7912

Μ2

1660

12,40

20.584,00

B.13

ΟΙΚ- 7244

ΜΜ

651

2,80

1.822,80

B.14
B.15

ΟΙΚ- 7936
ΥΔΡ 6401

ΜΜ
Μ2

210
210

8,40
22,50

1.764,00
4.725,00

B.16

ΥΔΡ 6401

ΜΜ

210

2,25

472,50

B.17

ΥΔΡ 6401

Μ2

22,50

1.057,50
86.257,23

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
17.103,60

7

Επίστρωση με μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με
επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου,
πάχους 0,08 mm
8 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
9 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με
ελαστομερές ακρυλικό υλικό
10 Επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών
11 Επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών
σε λωρίδες 10εκ.
12 Στεγανοποιητικές επαλείψεις για σφράγιση
ασφαλτόπανου

47
άθροισμα ομάδας

86.257,23

ΟΜΑΔΑ Γ: Αποκαταστάσεις – Λοιπές εργασίες
1
2

Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη
συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές από
σκυρόδεμα
Δημιουργία ρύσεων (σαμαράκι) στη στέψη
στηθαίων

Γ.18

ΥΔΡ 6320.2

KG

950

0,82

779,00

Γ.19

ΥΔΡ 6320.2

ΜΜ

90

10,00
σε μεταφορά

900,00
1679,00

Σελίδα 2
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
από μεταφορά

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
1679,00

Γ.20

ΥΔΡ 6370

Μ2

12

53,60

643,20

Αντικατάσταση υπαρχόντων διατάξεων απορροής
ομβρίων με ειδικά τεμάχια υδρορροών

Γ.21

ΥΔΡ 6711.4

ΤΕΜ

22

100,00

2.200,00

Εξαεριστήρες δώματος

Γ.22

ΥΔΡ 6711.4

ΤΕΜ

3

50,00

150,00

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου,
χωρίς την αξία των κεραμιδιών
Επανατοποθέτηση τσιμεντοπλακών παντός
τύπου, χωρίς κονίαμα στρώσεως και στρώσης
χαλικιού στην περίμετρο

Γ.23

ΟΙΚ- 7211

Μ2

10

23,50

235,00

Γ.24

ΟΙΚ- 7211

Μ2

193

17,00

3.281,00

Γ.25

ΟΙΚ- 7316

Μ2

496

7,00

3.472,00

Περιθώρια δώματος (λούκια)
10 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2
11
Επανατοποθέτηση πλακών θερμικής απομόνωσης
12 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
13 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

Γ.26
Γ.27

ΟΙΚ- 7347
ΟΙΚ- 7914

ΜΜ
Μ2

755
496

9,00
2,40

6.790,50
1.190,40

Γ.28
Γ.29
Γ.30

ΟΙΚ- 7934
ΟΙΚ- 2303
ΟΙΚ- 2304

Μ2
Μ2
Μ2

496
5,00
100
5,60
100
5,60
άθροισμα ομάδας
σε μεταφορά

2.480,00
560,00
560,00
23.241,10

4
5
6
7
8
9

Σελίδα 3

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
103.360,83

23.241,10
126.601,93
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)
από μεταφορά

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γ.Ε. @ Ο.Ε. 18%
Σύνολο
Σύνολο

126601,93
22788,35
22408,54
171798,81

Πρόβλεψη ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

η συντάκτρια

Αγιοι Ανάργυροι, 27 Απριλίου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

Σελίδα 4

(ΕΥΡΩ)
126.601,93

149390,27

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

Αγιοι Ανάργυροι, 27 Απριλίου 2018

ΔΑΠΑΝΗ

1588,28
173387,10
41612,90

215000,00

Προμέτρηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής
και συντήρησης σχολικών κτιρίων
του Δήμου Αγ.Αναργύρων - Καματερού

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

2ο Δ.Σ.
Δ.Κ.Α.Α.

5ο-10ο Δ.Σ. Πειραματικό
Δ.Κ.Α.Α.
Λύκειο
Δ.Κ.Α.Α.

4ο Δ.Σ.
Δ.Κ.Κ.

2ο Γυμνάσιο
Δ.Κ.Κ.
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α: Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις
1
2
3

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός
τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς
κονίαμα στρώσεως αυτών
Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την
εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών
λεπτών επιστρώσεων

A.1

Μ2

A.2

Μ2

A.3

70,00

A.5

Μ2
ΚΑΤ’ΑΠΟ
ΚΟΠΗ
ΚΑΤ’ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

A.6

M2

760,00

B.7

Μ2

20,00

B.8

Μ2

760,00

940,00

B.9
B.10

ΜΜ
Μ2

720,00

950,00

4
5
6

Καθαίρεση – απόξεση σαθρών τμημάτων
Καθαρισμός φατνώματος στέγης λυόμενης
αίθουσας
Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί
επιφανειών σκυροδέματος

A.4

496,00

940,00

496,00

496,00
193,00

193,00

193,00

1699,00

1,00

1,00
1,00

940,00

496,00

1,00
2196,00

ΟΜΑΔΑ Β: Επιστρώσεις – Μονώσεις
1
2
3
4

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα
γαλβανισμένη πάχους 2 mm
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με
ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
Επάλειψη ενώσεων αλληλοεπικάλυψης
ασφαλτόπανου
Επάλειψη τελικής στρώσης ασφαλτόπανου

Σελίδα 5

20,00
496,00

297,00

2493,00

104,00

1670,00
104,00

Προμέτρηση
α/α
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή
μεμβράνη
Επίστρωση με μεμβράνη οπλισμένη με
πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

2ο Δ.Σ.
Δ.Κ.Α.Α.

B.11

Μ2

B.12 (α)

Μ2

B.12 (β)

Μ2

B.13

ΜΜ

B.14

ΜΜ

160,00

B.15

Μ2

45,00

B.16

ΜΜ

160,00

B.17

Μ2

2,00

5,00

Γ.18

KG

200,00

700,00

Γ.19

ΜΜ

Γ.20

Μ2

5,00

2,00

2,00

3,00

12,00

Γ.21

ΤΕΜ

10,00

6,00

4,00

2,00

22,00

1520,00

5ο-10ο Δ.Σ. Πειραματικό
Δ.Κ.Α.Α.
Λύκειο
Δ.Κ.Α.Α.

220,00

4ο Δ.Σ.
Δ.Κ.Κ.

992,00

2ο Γυμνάσιο
Δ.Κ.Κ.
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ

10,00

10,00

595,00

3327,00

7

Επίστρωση με μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως
με επίστρωση προστασίας από φύλλο
αλουμινίου, πάχους 0,08 mm
8 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
9 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με
ελαστομερές ακρυλικό υλικό
10 Επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού
ταρατσών
11 Επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού
ταρατσών σε λωρίδες 10εκ.
12 Στεγανοποιητικές επαλείψεις για σφράγιση
ασφαλτόπανου

1660,00
190,00

1660,00

250,00

95,00

30,00

116,00

651,00

50,00

210,00

135,00

210,00

50,00

210,00

40,00

47,00

ΟΜΑΔΑ Γ: Αποκαταστάσεις – Λοιπές εργασίες
1
2
3

4

Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη
συρρικνουμένων κονιαμάτων σε κατασκευές
από σκυρόδεμα
Δημιουργία ρύσεων (σαμαράκι) στη στέψη
στηθαίων
Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης
Αντικατάσταση υπαρχόντων διατάξεων
απορροής ομβρίων με ειδικά τεμάχια
υδρορροών

50,00

950,00

90,00

Σελίδα 6

90,00

Προμέτρηση
α/α
5
6
7
8
9

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣ

Εξαεριστήρες δώματος

Γ.22

ΤΕΜ

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου,
χωρίς την αξία των κεραμιδιών
Επανατοποθέτηση τσιμεντοπλακών παντός
τύπου, χωρίς κονίαμα στρώσεως και στρώσης
χαλικιού στην περίμετρο

Γ.23

Μ2

10,00

10,00

Γ.24

Μ2

193,00

193,00

Γ.25

Μ2

Γ.26
Γ.27

ΜΜ
Μ2

Γ.28
Γ.29
Γ.30

Μ2
Μ2
Μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιθώρια δώματος (λούκια)
10 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2
11 Επανατοποθέτηση πλακών θερμικής
απομόνωσης
12 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
13 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

2ο Δ.Σ.
Δ.Κ.Α.Α.

5ο-10ο Δ.Σ. Πειραματικό
Δ.Κ.Α.Α.
Λύκειο
Δ.Κ.Α.Α.

4ο Δ.Σ.
Δ.Κ.Κ.

2ο Γυμνάσιο
Δ.Κ.Κ.
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ

3,00

3,00

496,00
190,00

250,00

90,00

68,00
496,00

496,00
157,00

496,00
100,00
100,00

Αγιοι Ανάργυροι, 27 Απριλίου 2018
η συντάκτρια

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

Σελίδα 7

755,00
496,00
496,00
100,00
100,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: Μονώσεις και λοιπές εργασίες
επισκευής και συντήρησης
σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Μονώσεις και λοιπές εργασίες
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
επισκευής και συντήρησης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Γενικοί όροι τιμολογίου
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις
ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων,
εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο
κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1
Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
μεταφορικών του μέσων.
1.1.2
Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών
μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως
με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων)
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),
όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ.
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή
τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού
(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων,
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.1.5
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον
προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών
και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων
μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
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και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.1.6
Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
1.1.7
Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη
των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.8
Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις,
εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
1.1.9
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και
μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.10
Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται
στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών
όρων
1.1.11
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού
που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την
προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΔΕΥΑx κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(στ)
στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.12
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης
των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών
και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην
περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.13
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
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1.1.14
Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου,
οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.15
Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16
Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.1.17
Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή
στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.18
Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19
Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.)
εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20
Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την
πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους
βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.22
Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.23
Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι
δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24
Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ.,
με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.25
Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων
κ.λπ.
1.1.26
Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.
1.1.27
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες,
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την
είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως
αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και
διακρίνεται σε:
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(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις
δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών
εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύμβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας,
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι
δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς
Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα
μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων,
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών,
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν
τις δαπάνες:
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων
και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής
απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά,
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
(3) Νομικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και
λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης
ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς
αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο
προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης
στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου
DN:
Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM:
Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
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Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου
(12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12
mm, με βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου
(240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm,
με βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η
σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό
πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος
1.2 Για τις επιμέρους εργασίες ισχύουν αντίστοιχα οι γενικοί όροι του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ),
υδραυλικών έργων (ΝΕΤ ΥΔΡ), ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (ΝΕΤ ΗΛΜ).
1.3. Στις τιμές των άρθρων του ΠΑΡΟΝΤΟΣ τιμολογίου περιλαμβάνονται ανηγμένες και όλες οι

δαπάνες για κάθε εργασία που αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή ή στην Ε.Σ.Υ. ή που
αποτυπώνεται στα σχέδια και συνοδεύουν τη μελέτη, έστω και αν αυτή (η εργασία) δεν
περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, εκτός αν ρητώς αναφέρεται ότι πληρώνεται
ξεχωριστά. Ομοίως περιλαμβάνονται και οι τυχόν αμοιβές ή δαπάνες που απαιτούνται για τη
σύνταξη των μελετών και την έκδοση των όποιων βεβαιώσεων ή μετρήσεων ζητούνται από τον
Ανάδοχο του έργου και αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.
1.4.Οπου στο τιμολόγιο περιγράφεται εργασία τοποθέτησης ή εγκατάστασης εξαρτημάτων, οργάνων,
στοιχείων η/μ εγκαταστάσεων κ.λ.π., στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση και απομάκρυνση
από το χώρο του έργου του στοιχείου που θα αντικατασταθεί, στις θέσεις όπου επιτρέπεται η
απόρριψη του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο.
1.5.Η δαπάνη της καθαρής μεταφοράς προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών και καθαιρέσεων, συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας των άρθρων, είτε
ανοιγμένη είτε προστιθέμενη στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης
και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Εγινε χρήση της Τιμαριθμικής Γ’ τριμήνου 2012
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Β. Περιγραφικό Τιμολόγιο
ΟΜΑΔΑ Α: Αποξηλώσεις - Καθαιρέσεις
Αρθρο 1ο (σχετ. ΟΙΚ22.20) Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2237)
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους, χωρίς κονίαμα στρώσεως
αυτών, μετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η αποξήλωση μετά προσοχής των υποκείμενων πλακών θερμομόνωσης και της
περιμετρικής στρώσης του χαλικιού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Εξι και εβδομήντα λεπτά

(6,70)

Αρθρο 2ο (ΟΙΚ22.22) Καθαίρεση επικεραμώσεων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2241)
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη
από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
22.22.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Εννέα

(9,00)

Αρθρο 3ο (ΟΙΚ22.60) Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2236)
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση
της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών
αποξήλωσης προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δύο και είκοσι λεπτά

(2,20)

Αρθρο 4ο (σχετ.ΟΙΚ22.23) Καθαίρεση – απόξεση σαθρών τμημάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2252)
Εργασία που αφορά το Πειραματικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων. Αποξήλωση όλων των ρηγματωμένων
περιθωρίων δώματος (λούκια), απόξεση όλων των παλαιών μαστιχών αρμών διακοπής της τελικής επιφάνειας
σκυροδέματος του δώματος και καθαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων σκυροδέματος στη στέψη των
στηθαίων περιμετρικά. Πολύ καλός καθαρισμός όλης της επιφάνειας του δώματος, μεταφορά δια χειρών των
υλικών αποξήλωσης, φόρτωση άνευ χρήσεως μηχανικών μέσων και μεταφορά – απόρριψη σε χώρους όπου
επιτρέπεται από τις αρχές.
Τιμή κατ’αποκοπή

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΥΡΩ:

Τριακόσια

(300,00)

Αρθρο 5ο (σχετ.ΟΙΚ22.71) Καθαρισμός φατνώματος στέγης λυόμενης αίθουσας
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2241)
Εργασία που αφορά το 2ο Γυμνάσιο Καματερού. Απομάκρυνση όλων των υπόλοιπων κεραμιδιών και του
ασφαλτόπανου στο φάτνωμα της στέγης της λυόμενης αίθουσας και των κορφιάδων οριοθέτησης του.
Καθαρισμός της επιφάνειας παρέμβασης και απομάκρυνση τυχόν σαθρού υλικού, υγρασίας και σκουπιδιών
Τιμή κατ’αποκοπή
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ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΥΡΩ:

Εκατό

(100,00)

Αρθρο 6ο (ΥΔΡ10.17) Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6370)
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον πλήρη καθαρισμό τους
από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω
απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του
υπάρχοντος οπλισμού, προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής
αποκατάστασης του στοιχείου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του εξοπλισμού
υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση
στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές
στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και
διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Τρία και εξήντα λεπτά

(3,60)

ΟΜΑΔΑ Β: Επιστρώσεις – Μονώσεις
Αρθρο 7ο (σχετ. ΟΙΚ72.44) Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2
mm
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7246)
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2 mm σχήματος Π, για την τελική σφράγιση
των αρμών μετά την επικάλυψη τους με φύλλο πρόσθετου ασφαλτόπανου, σύμφωνα με την Ειδική Τεχνική
Περιγραφή των Προδιαγραφών των εργασιών (ε.τ.π.ε.6).
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες μορφώσεως και συναρμογής, τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία
πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δεκατέσσερα και εξήντα λεπτά

(14,60)

Αρθρο 8ο (ΟΙΚ79.02) Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό
γαλάκτωμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και
επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δύο και είκοσι λεπτά

(2,20)

Αρθρο 9ο (σχετ. ΟΙΚ79.03) Επάλειψη ενώσεων αλληλοεπικάλυψης ασφαλτόπανου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Για την προστασία της εκτεθειμένης ασφάλτου στην τελική στρώση, όλες οι ενώσεις αλληλοεπικάλυψης του
ασφαλτόπανου επαλείφονται με ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών σε μία λωρίδα τουλάχιστον 10εκ, ήτοι
ελαστομερές στεγανωτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα
με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά μέτρο (m)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:

Μηδέν και πενήντα λεπτά

(0,50)

Αρθρο 10ο (σχετ. ΟΙΚ79.03) Επάλειψη τελικής στρώσης ασφαλτόπανου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7902)
Για την προστασία της εκτεθειμένης ασφάλτου στην τελική στρώση του ασφαλτόπανου γίνεται επάλειψη με
ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, ήτοι ελαστομερές στεγανωτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού
της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Πέντε και πενήντα λεπτά

(5,50)

Αρθρο 11ο (ΟΙΚ79.10) Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7912)
Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για
στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση πλατυκέφαλων καρφιών
ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με
αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Επτά και ενενήντα λεπτά

(7,90)

Αρθρο 12ο (ΟΙΚ79.11) Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7912)
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση
δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η
επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά
15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας
(α) 79.11.01 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δεκατέσσερα και εξήντα λεπτά

(14,60)

(β) 79.11.03 Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχ. 0,08 mm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δώδεκα και σαράντα λεπτά

(12,40)

Αρθρο 13ο (ΟΙΚ79.17) Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη
λαμαρίνα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7244)
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με στραντζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από
ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:

Δύο και ογδόντα λεπτά

(2,80)

Αρθρο 14ο (ΟΙΚ79.38) Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλ. υλικό
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7936)
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Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής (δευτερεύουσας σημασίας), πλάτους έως 25 mm και
ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές ακρυλικό υλικό και
ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι
λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται
αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜM ΕΥΡΩ:

Οκτώ και σαράντα λεπτά

(8,40)

Αρθρο 15ο (σχετ.ΥΔΡ10.10) Επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6401)
Επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών τριών στρώσεων ενισχυμένου με ταινία πολυεστερικού
υφάσματος.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την Ειδική Τεχνική Περιγραφή των
Προδιαγραφών των εργασιών (ε.τ.π.ε.7).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

(22,50)

Αρθρο 16ο (σχετ.ΥΔΡ10.10) Επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών σε λωρίδες 10εκ.
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6401)
Εφαρμογή λωρίδων των 10εκ άνωθεν όλων των αρμών με επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών
τριων στρώσεων, ενισχυμένου με ταινία πολυεστερικού υφάσματος
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την Ειδική Τεχνική Περιγραφή των
Προδιαγραφών των εργασιών (ε.τ.π.ε.7).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:

Δύο και είκοσι πέντε λεπτά

(2,25)

Αρθρο 17ο (σχετ.ΥΔΡ10.10) Στεγανοποιητικές επαλείψεις για σφράγιση ασφαλτόπανου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6401)
Σφράγιση ασφαλτόπανου με τις λοιπές προεξέχουσες στο δώμα κατασκευές (π.χ. σωλήνες) με επάλειψη
ελαστομερούς στεγανωτικού ταρατσών τριών στρώσεων ενισχυμένου με ταινία πολυεστερικού υφάσματος.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την Ειδική Τεχνική Περιγραφή των
Προδιαγραφών των εργασιών (ε.τ.π.ε.7).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

(22,50)

ΟΜΑΔΑ Γ: Αποκαταστάσεις – Λοιπές εργασίες
Αρθρο 18ο (ΥΔΡ10.11) Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων σε
κατασκευές από σκυρόδεμα
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6320.2)
Πλήρωση οπών, φωλεών και ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα, πάκτωση ράβδων οπλισμού σε στοιχεία
από σκυρόδεμα και απισωτικές στρώσεις έδρασης μεταλλικών κατασκευών και μηχανημάτων επί στοιχείων
από σκυρόδεμα με την χρήση προαναμεμιγμένων, ρεοπλαστικών, μη συρρικνουμένων κονιαμάτων κατά
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ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (για τις δομικές επισκευές) και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-6 (για τις αγκυρώσεις ράβδων), με αντοχή
σε θλίψη κατηγορίας R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του ετοίμου υλικού κονιάματος με σήμανση CE σε σάκκους,
η ανάμιξη με νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή (ανάλογα με την εφαρμογή) και η εφαρμογή του
κονιάματος στην κατασκευή, σε οποιαδήποτε θέση αυτής,.
Επισημαίνεται ότι τα μή συρρικνούμενα κονιάματα εφαρμόζονται κατά κανόνα σε θέσεις της κατασκευής με
ασαφή γεωμετρικά χαρακτηριστικά (οπές, κοιλότητες, ρωγμές), οπότε δεν είναι δυνατόν να προμετρηθεί με
επαρκή ακρίβεια η εκάστοτε απιτούμενη ποσότητα.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση τις ποσότητες του ενσακκισμένου υλικού που αναλώνονται στο έργο, με
έλεγχο των δελτίων αποστολής του υλικού στο εργοτάξιο και τήρηση στοιχείων ημερήσιας ανάλωσης.
To παρόν άρθρο έχει εφαρμογή για όλους τους τύπους μή συρρικνουμένων κονιαμάτων κατηγορίας R4 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, ανεξατήτως της περιεκτικότητας και διαβάθμισης των εμπεριεχομένων υλικών και της
σύνθεσης του συνδετικού υλικού του κονιάματος.
Τιμή ανά kg ενσακκισμένου υλικού με σήμανση CE.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ:

Μηδέν και ογδόντα δύο λεπτά

(0,82)

Αρθρο 19ο (σχετ.ΥΔΡ10.11) Δημιουργία ρύσεων (σαμαράκι) στη στέψη στηθαίων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6320.2)
Εργασία που αφορά το Πειραματικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων. Αποκατάσταση όλων των επιφανειών
σκυροδέματος και δημιουργία ρύσεων (σαμαράκι) σε όλη τη στέψη των στηθαίων για την απορροή ομβρίων,
με μη τοξικά τσιμεντοειδή επισκευαστικά μη συρρικνούμενα κονιάματα, ανηγμένα σε μέτρα στέψης στηθαίου
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

ΤΙΜΗ ΜΜ ΕΥΡΩ:

Δέκα

(10,00)

Αρθρο 20ο (ΥΔΡ10.19) Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και
αναστολέων διάβρωσης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6370)
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην διάβρωση
του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει ως αποτέλεσμα
την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την
Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων
επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι,
βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης
υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά
τους και θα φέρουν την σήμανση CE
• η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων
• η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων πεπιεσμένου
αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου
οπλισμού.
• ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα
• η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
• η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την
αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της επιφάνεια
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• η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή
προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλλο.
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της
επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση
της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού έχει προχωρήσει
πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από
σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

(53,60)

Αρθρο 21ο (σχετ. ΥΔΡ 12.35) Αντικατάσταση υπαρχόντων διατάξεων απορροής ομβρίων με
ειδικά τεμάχια υδρορροών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.4)
Στις θέσεις αστοχίας των υπαρχόντων διατάξεων απορροής ομβρίων, π.χ. ταρατσομόλυβα, κεφαλές σωλήνων
υδρορροών κ.λ.π., θα γίνει πλήρης αποξήλωση τους και αντικατάσταση τους με ειδικά τεμάχια υδρορροών,
σύμφωνα με την Ειδική Τεχνική Περιγραφή των Προδιαγραφών των εργασιών (ε.τ.π.ε.2), αφού προηγηθούν οι
τυχόν απαραίτητες εργασίες για την πλήρη εφαρμογή των νέων εξαρτημάτων.
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες μορφώσεως και συναρμογής, τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία
πλήρους κατασκευής
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατό

(100,00)

Αρθρο 22ο (σχετ. ΥΔΡ 12.35) Εξαεριστήρες δώματος
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ 6711.4)
Στις θέσεις υπαρχόντων σωλήνων εξαερισμού οι οποίες είναι ασκεπείς θα τοποθετηθούν (φορεθούν)
εξαεριστήρες δώματος, με κατάλληλα διαμορφωμένο πέλμα για την καλύτερη δυνατή συγκόλληση των
ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα ενιαίο στεγανωτικό σύστημα με τις
στεγανωτικές μεμβράνες και ανάλογη διάμετρο ώστε να εφαρμόζουν (να χωράνε) στους υπάρχοντες σωλήνες
(ανάλογα με την την Ειδική Τεχνική Περιγραφή των Προδιαγραφών των εργασιών (ε.τ.π.ε.2))
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες μορφώσεως και συναρμογής, τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία
πλήρους κατασκευής
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Πενήντα

(50,00)

Αρθρο 23ο (ΟΙΚ72.16) Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7211)
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς
κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των
κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

(23,50)
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Αρθρο 24ο (σχετ.ΟΙΚ72.16) Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, χωρίς την αξία των
κεραμιδιών
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7211)
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς
κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ", με την
επανατοποθέτηση των ακέραιων κεράμων από την καθαίρεση που έχει προηγηθεί.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των κεραμιδιών που χρήζουν αντικατάστασης, των ήλων, του σύρματος
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και
προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των
κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δεκαεπτά

(17,00)

Αρθρο 25ο (σχετ. ΟΙΚ73.16) Επανατοποθέτηση τσιμεντοπλακών παντός τύπου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7316)
Επανατοποθέτηση τσιμεντοπλακών παντός τύπου, χωρίς κονίαμα στρώσεως και χωρίς αρμολόγημα, για την
προστασία της στεγάνωσης και της θερμομόνωσης από τον ήλιο και τον αέρα. Διάστρωση χαλικιού (πάχος
στρώσης 6-8εκ.) περιμετρικά των ταρατσοπλακών οι οποίες αφήνουν ένα κενό, όπως στην υπάρχουσα
κατασκευή που αποξηλώθηκε.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την προμήθεια
των πλακών που χρήζουν αντικατάστασης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Επτά

(7,00)

Αρθρο 26ο (ΟΙΚ73.47) Περιθώρια δώματος (λούκια)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7347)
Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από πρώτη
στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η διαμόρφωση
καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή
με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:

Εννέα

(9,00)

Αρθρο 27ο (ΟΙΚ79.15) Γεωυφάσματα μή υφαντά
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής,
σύμφωνα με την μελέτη.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας
79.15.01 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δύο και σαράντα λεπτά

(2,40)

Αρθρο 28ο (σχετ. ΟΙΚ79.48) Επανατοποθέτηση πλακών θερμικής απομόνωσης
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7934)

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 13

Διάστρωση των αφαιρεμένων θερμομονωτικών πλακών, με συμπλήρωση όπου χρειάζεται με νέες αδιάβροχες
πλάκες μη υδρόφιλου μονωτικού υλικού, π.χ. εξηλασμένη πολυστερίνη, τύπου MARSIPUS ή DOW και
λοιπών χαρακτηριστικών ανάλογων αυτών που αποξηλώθηκαν.
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01
"Θερμομονώσεις δωμάτων", συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την προμήθεια των πλακών που
χρήζουν αντικατάστασης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Πέντε

(5,00)

Αρθρο 29ο (ΟΙΚ23.03) Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2303)
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά
των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των
ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα
και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των
εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες,
προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20
m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Πέντε και εξήντα λεπτά

(5,60)

Αρθρο 30ο (ΟΙΚ23.05) Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2304)
Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των ικριωμάτων,
σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων
από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Πέντε και εξήντα λεπτά

(5,60)

Αγ. Ανάργυροι, 27/04/2018

Αγ. Ανάργυροι, 27/04/2018

η συντάκτρια

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: Μονώσεις και λοιπές εργασίες
επισκευής και συντήρησης
σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Μονώσεις και λοιπές εργασίες
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
επισκευής και συντήρησης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α.1. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών μόνωσης και λοιπών
εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων για την πλήρη κατασκευή του έργου.
Προδιαγραφές εργασιών, υλικών κ.λ.π. αναφέρονται και σε άλλα συμβατικά τεύχη. Εξυπακούεται ότι σε
οποιαδήποτε περίπτωση αντιφάσεων ή αναντιστοιχιών μεταξύ των τευχών, ισχύει η σειρά που αυτά
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.
Τα διάφορα υλικά, συσκευές, μηχανήματα κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στο έργο, ή
ενσωματώνονται σ’ αυτό, θα ακολουθούν :
 Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) «ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012, με υποχρεωτική
εφαρμογή σε όλα τα δημόσια τεχνικά έργα», όπως αυτές εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-72012 απόφαση Υπουργού
 Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN /
CENELEC)
 Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, δηλαδή για όσα δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τις Κοινές
Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τύχουν της
έγκρισης της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος πριν από την παραγγελία υλικών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει
για έγκριση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη και την
εγκεκριμένη μελέτη, καθώς επίσης και δείγματα για οποιοδήποτε υλικό, ήθελε ζητηθεί, από την
επιβλέπουσα υπηρεσία.
Όλη η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και τους
ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις καθώς επίσης και των συμβατικών όρων των εγκεκριμένων
τιμολογίων OIK, ΟΔΟ, ΥΔΡ, ΠΡΣ και ΗΛΜ, εφ'όσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους της παρούσας και
για όσες περιπτώσεις τη συμπληρώνουν.
(ε.τ.π.ε.)1- Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως:
Πλήρης καθαρισμός των επιφανειών που θα εκτελεστούν εργασίες μονώσεων με εφαρμογή
υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος, πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον πλήρη
καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, σαθρά υλικά, κ.λπ. Περιλαμβάνεται η
μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής,
σωληνώσεις, ακροφύσια, βυτία νερού κ.λ.π.), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις
εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιασμένο με προστατευτικές
στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων
συλλογής και διάθεσης των απόνερων της υδροβολής.
(ε.τ.π.ε.)2- Ειδικά τεμάχια υδρορροών:
Στα στόμια των υδρορροών, τοποθετούνται ειδικές κεφαλές από ειδικό πολυμερές υλικό,
εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών. Η στερέωση των ειδικών κεφαλών
επί των υδρορροών θα γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο (με μηχανική στήριξη, βίδες, βύσματα, ή με
θερμή άσφαλτο). Η εσωτερική περίμετρος του σωλήνα της υδρορροής, στα σημεία όπου εφάπτεται με
τις ειδικές κεφαλές, χρειάζεται να στεγανοποιηθεί με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχα. Οι ειδικές αυτές
κεφαλές είναι κατασκευασμένες από ελαστικό υλικό, πλήρως συμβατό με το ασφαλτικό μίγμα μιας
ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης και έχουν υψηλές αντοχές στην ηλιακή ακτινοβολία. Το πέλμα
και ο σωλήνας τους έχουν ειδική διαμόρφωση για την καλύτερη δυνατή συγκόλληση των ασφαλτικών
στεγανωτικών μεμβρανών. Προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε το πέλμα των υδρορροών να κολληθεί
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ανάμεσα στις δύο στρώσεις ασφαλτικών μεμβρανών. Μετά την πλήρη σύνδεση των κεφαλών
υδρορροών με τις ασφαλτικές μεμβράνες, τοποθετούνται σήτες για την μελλοντική αποφυγή φραγής
τους από φερτά υλικά, φύλλα, κ.λπ. Αυτές παράγονται από ελαστικό, πλαστικό υλικό, πολύ ανθεκτικό
στην ηλιακή ακτινοβολία και συνήθως τοποθετούνται εντός του σωλήνα υδρορροής και αγκυρώνονται
σε αυτόν.
Ενδεικτική ΑΠΟΡΡΟΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗ
Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) / Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι

Ενδεικτική ΑΠΟΡΡΟΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑ
Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) / Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης και ανάστροφο καλάθι

Ενδεικτική ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
- Βασικό σώμα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) / Με ανοξείδωτο δακτύλιο για στερέωση μεμβράνης στεγάνωσης

(ε.τ.π.ε.)3- Περιθώρια δώματος (λούκια):
Σε όλες τις συναρμογές οριζοντίων – καθέτων επιφανειών που θα επενδυθούν με στεγανωτική
ασφαλτική μεμβράνη θα πρέπει να υπάρχουν περιθώρια δώματος (λούκια).
Θα είναι αναπτύγματος έως 0,30m, μέσου πάχους 3,5cm, αποτελούμενα από πρώτη στρώση
πεταχτού τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση από τραβηχτό
τσιμεντοκονίαμα των 600kg. Θα έχουν αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του
στηθαίου, με την εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος. Θα γίνει
διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η
διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα). Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η
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εργασία πλήρους κατασκευής.
(ε.τ.π.ε.)4- Διάστρωση και επικόλληση στρώσεων ασφαλτόπανου:
Σε καθαρή και απαλλαγμένη από προεξοχές επιφάνεια γίνεται επάλειψη της επιφάνειας εφαρμογής
με ελαστομερή ασφαλτική κόλλα ψυχρής εφαρμογής, με ελάχιστη ελαστικότητα 1000%, και
κατανάλωση περίπου 0,40-0,50 kg/m2. Τα στηθαία ασταρώνονται με ασφαλτικό βερνίκι
(προδιαγραφής ASTM D-41).
Ακολουθεί διάστρωση και πλήρης επικόλληση του πρώτου ελαστομερούς ασφαλτόπανου με
πολυεστέρα υψηλής σταθερότητας. Το ασφαλτόπανο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες
προδιαγραφές που τίθενται στο τέλος της παρούσας περιγραφής της εργασίας διάστρωσης. Η
διάστρωση των φύλλων του ασφαλτόπανου πραγματοποιείται πάντοτε από το κατώτερο σημείο των
ρύσεων, εκεί δηλαδή που βρίσκονται τα στόμια απορροής των ομβρίων ώστε να αποφεύγεται το
ενδεχόμενο αρμών κόντρα στο απορρέον νερό, με την κατά μήκος διάσταση κάθετη προς τις ρύσεις. Η
επικόλληση των στεγανωτικών φύλλων επιτυγχάνεται πάντοτε με χρήση φλόγιστρου προπανίου. Οι
κατά μήκος αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων της ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης είναι κατά 810εκ. Συνήθως το πλάτος αυτός υπαγορεύεται από την έτοιμη ούγια τους που είναι ακάλυπτη από
προστασία (ψηφίδα ή αλουμίνιο). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι κατά πλάτος αρμοί που θα πρέπει
να επικαλύπτονται κατά ~15εκ, αφού πρώτα καταβυθισθεί η ψηφίδα του υποκείμενου ασφαλτοπάνου
με μια πυρωμένη σπάτουλα ή μυστρί. Η επικόλληση επιτυγχάνεται στα σημεία αυτά με θερμοκόλληση
- σύντηξη του ιδίου υλικού, αφού έχει προηγηθεί η συγκόλληση του υπολοίπου σώματος της
μεμβράνης με το υπόστρωμα. Η θερμοκρασία συγκόλλησης είναι τέτοια, ώστε στο άκρο της
αλληλοεπικάλυψης της μεμβράνης να εμφανίζεται πάντοτε συντηγμένο υλικό.
Τα γειτονικά ασφαλτόπανα θα πρέπει να μπαίνουν κατά μήκος μετατοπισμένα το ένα σε σχέση με
το άλλο, έτσι ώστε να μη σχηματίζονται υπερυψωμένα σημεία από απανωτές επικαλύψεις. Οι γωνίες
των ασφαλτοπάνων που καλύπτουν κατά πλάτος την υποκείμενη στρώση και πρόκειται με τη σειρά
τους να καλυφθούν από τη γειτονική παράλληλη στρώση πρέπει να κόβονται σε γωνία 45ο κατά ένα
τρίγωνο 10 x 10cm, για την αποφυγή περιττών υπερυψώσεων .
Ακολουθεί διάστρωση και πλήρης επικόλληση της δεύτερης στρώσης ασφαλτόπανου, το οποίο και
αυτό θα ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται στο τέλος της παρούσας περιγραφής
της εργασίας διάστρωσης. Η επικόλληση της δεύτερης στρώσης επάνω στα φύλλα της πρώτης γίνεται
με παράλληλη μετατόπιση της δεύτερης κατά 50εκ, έτσι ώστε τα φύλλα της δεύτερης στεγανωτικής
στρώσης κάθε φορά να καλύπτουν τις αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων της πρώτης στεγανωτικής
στρώσης.
Οταν το ασφαλτόπανο αποτελεί την τελική επιφάνεια του δώματος, θα γίνεται επάλειψη κατά μήκος
όλων των ενώσεων του με επαλειφόμενο ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών.
Στα σημεία που διατρυπάται το ασφαλτόπανο (π.χ. δίοδοι σωληνώσεων) καθώς και στις ακμές,
γωνίες, συναρμογές και απολήξεις θα εφαρμόζεται θερμοκόλληση και στη συνέχεια επαλειφόμενο
ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών τριών στρώσεων ενισχυμένου με ταινία πολυεστερικού
υφάσματος (ε.τ.π.ε.7).
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλτοπάνων:
Ελαστομερή - SBS (Styrene/Στυρένιο–Butadiene/Βουταδιένιο– Styrene/Στυρένιο) ασφαλτόπανα και
να συμμορφώνονται βάσει των προτύπων EN 13707 και ΕΝ 13969.
Αντοχή σε ψύχος: -15οC.
Αντοχή σε εφελκυσμό (μήκος): 500 Ν/5cm. Αντοχή σε εφελκυσμό (πλάτος): 350 N/5 cm
Οπλισμός ασφαλτόπανου δεύτερης στρώσης (περίπτωση διπλής στρώσης) / τελικής στρώσης: Μη
υφαντός μακρύινος πολυεστέρας βάρους 150gr/m2 κατ' ελάχιστον.
Οπλισμός ασφαλτόπανου πρώτης στρώσης (περίπτωση διπλής στρώσης): Μη υφαντός βραχύινος
πολυεστέρας ή υαλόπλεγμα ή υαλοπίλημα ελάχιστου βάρους 100gr/m2 κατ' ελάχιστον.
Βάρος ασφαλτόπανου (EN 1849-1): 4 ± 0,2 kg/m2.
Πάχος ασφαλτόπανου (EN 1849-1): 3,5 ± 0,2 mm
Επικάλυψη ασφαλτόπανου δεύτερης στρώσης (περίπτωση διπλής στρώσης) / τελικής στρώσης:
Λευκή ψηφίδα ή φύλλο αλουμινίου πάχους 60-80 μικρών.
Η επιλογή των ασφαλτοπάνων και των λοιπών υλικών (αστάρια, επαλειφόμενα ελαστομερή
κ.λ.π.) θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της επιβλέπουσας αρχής, κατόπιν προσκόμισης σχετικών
πιστοποιητικών ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, όλων των
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υλικών.
(ε.τ.π.ε.)5- Γαλβανισμένη λάμα:
Η απόληξη της τελικής στρώσης ασφαλτόπανου στα στηθαία και στις λοιπές κατακόρυφες
επιφάνειες απολήξεων στερεώνεται μηχανικά με γαλβανισμένη λάμα ανοικτού Γ πλάτους 3εκ.
(τουλάχιστον 1,25mm πάχους), βίδες και βύσματα γαλβανισμένα. Στη συνέχεια η λάμα σφραγίζεται με
ελαστομερή μαστίχα πολυουρεθανικής βάσεως, αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί
(primer) με κατάλληλο πολυουρεθανικό βερνίκι. Εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι ώστε η λάμα να
μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.
(ε.τ.π.ε.)6- Αρμός διαστολής δώματος:
Οι αρμοί διαστολής καταλήγοντας στο μη βατό (επισκέψιμο) δώμα σφραγίζονται συνήθως σε
επίπεδο ~30cm ψηλότερα από το τελικό επίπεδο θερμοϋγρομόνωσης με τη βοήθεια διπλών τοιχίων από
σκυρόδεμα ή επιχρισμένη πλινθοδομή. Είναι ιδιαίτερα ευπαθή σημεία που συχνά εμφανίζουν εικόνα
αποσάθρωσης και αποτελούν σημεία εισροής υδάτων στις υποκείμενες πλάκες.
Οι εργασίες αποκατάστασης των αρμών διαστολής, ανάλογα και με τον τρόπο κατασκευής και
επικάλυψης τους, έχουν ως εξής:
-Αποξήλωση της τυχόν υπάρχουσας προστατευτικής λαμαρίνας.
-Καλός καθαρισμός της περιοχής από υγρασία και σκουπίδια.
-Προσεκτικό καθάρισμα του αρμού από παλαιά σφραγιστικά υλικά
-Αποξήλωση τυχόν σαθρών τμημάτων επιχρίσματος ή σκυροδέματος.
-Απομάκρυνση των χαλαρών τμημάτων των επικαλύψεων των οπλισμών. Οι εργασίες γίνονται με
καλέμι χειρονακτικά και οι θιγέντες οπλισμοί αποκαλύπτονται περιμετρικά, ώστε να απομακρυνθεί
πλήρως η ενανθρακωμένη ζώνη η οποία τους περιβάλλει.
-Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια. Για τον καθαρισμό του οπλισμού χρησιμοποιείται
συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα και γυαλόχαρτο.
-Ακολουθεί καλός καθαρισμός της περιοχής με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση ή φύσημα με
πεπιεσμένο αέρα ο οποίος δεν περιέχει έλαια λίπανσης.
-Επάλειψη με 2 στρώσεις, της συνολικής επιφάνειας των αποκαλυφθέντων οπλισμών (δύο έως τρεις
ώρες το πολύ μετά την απομάκρυνση της σκουριάς και της σκόνης) με ειδικό εποξειδικό
αντιδιαβρωτικό.
-Επάλειψη με υλικό που εφαρμόζεται ως γέφυρα πρόσφυσης. Αν το πάχος της ζώνης επισκευής
είναι από 3-12mm, το ίδιο υλικό της γέφυρας πρόσφυσης έρχεται πρόσωπο με το μπετόν και αποτελεί
την τελική στρώση. Όπου το πάχος της ζώνης επισκευής είναι μεγάλο (5-30 mm) το αφαιρεθέν μπετόν
αντικαθίσταται με επισκευαστικό κονίαμα.
-Επιμελής καθαρισμός του αρμού και προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, στεγνή
και χωρίς σαθρά μέρη, εφαρμογή του primer και η προετοιμασία και εφαρμογή του υλικού σφράγισης
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
-Σφράγιση αρμού με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως (ελαστομερούς υλικού) με υψηλή αντοχή στις
συνθήκες περιβάλλοντος (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κλπ),
εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ, σύμφωνα με τη μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού και την
ΕΤΕΠ 08-05-02-05 ‘’Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά’’
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας της πολυουραιθανικής βάσεως μαστίχης και του αντιστοίχου
ενισχυτικού πρόσφυσης (primer), αν απαιτείται, της προμήθειας εμφρακτικού παρεμβύσματος
(κορδονιού) από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο για την έμφραξη του διακένου του αρμού (όταν
δεν έχουν τοποθετηθεί εύκαμπτες λωρίδες πλήρωσης) και η τοποθέτηση υδροδιαστελόμενου
μπετονιτικού κορδονιού κατάλληλης διατομής.
-Στην περιοχή του αρμού θα τοποθετηθεί μία επιπλέον ασφαλτική μεμβράνη με επικάλυψη ψηφίδας
που θα προεξέχει 50 εκ. τουλάχιστον εκατέρωθεν των πεζουλιών διαμόρφωσης του αρμού επί της
οριζόντιας επιφάνειας, που εισέρχεται στον αρμό σε σχήμα U για τις συστολοδιαστολές από την
λειτουργία του αρμού.
-Κάλυψη με γαλβανισμένη προστατευτική λαμαρίνα πάχους 2mm σχήματος Π, με αλληλεπικάλυψη
των συνεχόμενων φύλλων της κατά 60εκ, πράγμα που θα απαγορεύει την εισροή ύδατος και με
αγκύρωση στα τοιχία από το ένα σκέλος.
-Σε περίπτωση επανατοποθέτησης υπάρχουσας λαμαρίνας επικάλυψης θα προηγηθεί απόξεση και
καθαρισμός των οξειδώσεων της, εφαρμογή αντισκωριακού μινίου, χρωματισμός με βερνικόχρωμα
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ριπολίνης σε δύο τουλάχιστον στρώσεις και η έντεχνη επανατοποθέτηση της με ιδιαίτερη προσοχή για
την αποτροπή δημιουργίας βλαβών στην στεγανότητα του αρμού και των εκατέρωθεν αυτού μονώσεων
δώματος.
(ε.τ.π.ε.)7- Υγρομονωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης 3 στρώσεων με οπλισμό:
Η στεγνή και πολύ καλά καθαρισμένη επιφάνεια προς στεγανοποίηση αρχικά ασταρώνεται. Αφού
στεγνώσει το αστάρι, ακολουθεί επάλειψη με επαλειφόμενο ελαστομερές, στεγανωτικό ταρατσών
τύπου isoflex ή παρόμοιου. Στη νωπή στρώση τοποθετείται και ενσωματώνεται ταινία πολυεστερικού
υφάσματος (TREVIRA) ή υαλοπλέγματος, κατάλληλου πλάτους (από 10εκ. έως 1.00μ ανάλογα με την
επιφάνεια εφαρμογής) για τον οπλισμό των στεγανωτικών στρώσεων. Η ενισχυμένη πρώτη στρώση,
αφού στεγνώσει, καλύπτεται από μία δεύτερη επάλειψη με πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό
ταρατσών τύπου isoflex ή παρόμοιου. Ακολουθεί τρίτη στρώση, σταυρωτά με την προηγούμενη,
εφόσον πρόκειται για μεγάλες επιφάνειες εφαρμογής και όχι γραμμικές λωρίδες, και αφού αυτή έχει
στεγνώσει με το ίδιο υλικό της δεύτερης στρώσης αλλά σε λευκό χρώμα. Η τελική στρώση σε λευκό
χρώμα προστατεύει τη στεγάνωση από τον ήλιο, συντελώντας έτσι στη μακροβιότερη
αποτελεσματικότητά της.
(ε.τ.π.ε.)8- Στεγάνωση κεραμοσκεπής με καρφωτά κεραμίδια:
Η στεγάνωση στεγών με κεραμοσκεπή είναι απαραίτητη καθώς η στρώση των κεραμιδιών δεν είναι
απόλυτα στεγανή, αφού από τυχόν ρωγμές ή ατέλειες στην κατασκευή τους καθώς και από ένα
συνδυασμό βροχής και αέρα μπορεί να διεισδύσει το νερό. Η στεγάνωση γίνεται με τη χρήση ειδικών
στεγανωτικών μεμβρανών οι οποίες πρέπει να καλύπτουν κατ'ελάχιστον τις εξής απαιτήσεις :
Να παρέχουν πλήρη στεγανότητα ακόμη και σε στέγες με μικρή κλίση.
Να έχουν μικρό βάρος, ώστε να τοποθετούνται εύκολα.
Να είναι ατμοπερατές από την κατασκευή τους , ώστε να αποφεύγεται η συμπύκνωση υδρατμών.
Να έχουν μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό, ώστε να μη σκίζονται.
Να είναι πολύ εύκαμπτες και να έχουν μεγάλη προσαρμοστικότητα, διευκολύοντας τη διαμόρφωση
των απολήξεων τους στις υδρορροές, στα τυχόν παράθυρα της στέγης κλπ.
Σε περίπτωση φωτιάς να μη μεταδίδουν τη φλόγα καθώς θα είναι αυτοσβενούμενες.
Η στεγάνωση των στεγών εφαρμόζεται κάτω από τα κεραμίδια.
Τα φύλλα των στεγανωτικών μεμβρανών διαστρώνονται εγκάρσια στη διεύθυνση των κλίσεων της
στέγης και καρφώνονται σφηνωτά ανάμεσα στους ξύλινους πήχεις, που φέρουν τα κεραμίδια, και τις
επιτεγίδες ή το πέτσωμα, αν αυτό υπάρχει.
Η διάστρωση των φύλλων των μεμβρανών γίνεται ξεκινώντας από τα χαμηλότερα σημεία της στέγης
(περιμετρικά της), ώστε να μην υπάρχουν αρμοί ενώσεων των διαδοχικών φύλλων κόντρα στο
απορρέον νερό.
Κάθε επόμενη σειρά φύλλων συνιστάται να επικαλύπτει την προηγούμενη σε όλο το μήκος των
φύλλων, τουλάχιστον κατά 10εκ. Ειδικότερα σε περιπτώσεις κλίσεων στεγών μικρότερων των 22 ο, η
επικάλυψη αυτή πρέπει να είναι περίπου 20εκ.
Συνιστάται, κατά την τοποθέτηση, να διαμορφώνεται ελαφριά "κοιλιά" των μεμβρανών ανάμεσα
στις επιτεγίδες, προκειμένου να αποφεύγεται η απορροή του νερού κοντά στα σημεία που αυτές έχουν
καρφωθεί.
Αγ. Ανάργυροι, 27/04/2018

Αγ. Ανάργυροι, 27/04/2018

η συντάκτρια

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – σελίδα 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: Μονώσεις και λοιπές εργασίες
επισκευής και συντήρησης
σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2018
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 215.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

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
ΕΣΥ

Ποινικές ρήτρες

2

Άρθρο 7

Ευθύνη του αναδόχου

Άρθρο 8 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 Κατασκευαστικά σχέδια – Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
Άρθρο 9 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

ΕΣΥ

3

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.
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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.
Ο Ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την κρίση της
Επίβλεψης, δειγματοληψίες υλικών τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τις διάφορες
κατασκευές και να τα εξετάσει, με βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών, σε
Πιστοποιημένα Εργαστήρια, αποδοχής της Υπηρεσίας.
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Αντικείμενο του έργου
1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου :
«Μονώσεις και λοιπές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου
Αγ.Αναργύρων - Καματερού»
προϋπολογισμού 215.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ανοιχτή Δημοπρασία.
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
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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 δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 (η προθεσμία
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες και να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).
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
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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
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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. 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.
ii. 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.
iii. 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.
iv. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για τη προσωρινή
κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.
v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
vi. 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.
ΕΣΥ
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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,
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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
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
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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.
3. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στην υψομετρική αποτύπωση της
περιοχής παρέμβασης πριν την έναρξη των εργασιών, σε ενδιάμεση φάση αν του ζητηθεί και στην
τελική διαμόρφωση, οι οποίες θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
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
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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.
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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.
14.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
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κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2
και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).
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 σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη,
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.
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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.
8.11 Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
2. Για τη δημοσιότητα των έργων του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», με φροντίδα και δαπάνες
του Αναδόχου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη των εργασιών αναρτάται /
αναρτόνται σε σημείο ευδιάκριτο και προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό, ενημερωτική /
επεξηγηματική πινακίδα / πινακίδες, εύλογου μεγέθους, στην οποία θα περιλαμβάνεται η ονομασία
και το λογότυπο του φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών) και του Προγράμματος, ο
τίτλος του έργου, το ποσό χρηματοδότησης κ.λ.π. σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που
ορίζονται στην ιστοσελίδα του ΥπΕσ.
3. Κάθε αίτημα χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων θα συνοδεύεται απαραίτητα από φωτογραφία της
ειδικής πινακίδας για τη δημοσιότητα του Προγράμματος.
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
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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.
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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, 27/04/2018

Αγ. Ανάργυροι, 27/04/2018

η συντάκτρια

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός
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