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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: ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΜΙΔΗ
Τηλέφωνο: +30 2132023625
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: meletes@agankam.gov.gr
Φαξ: +30 2132023626
Κωδικός NUTS: EL302
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.promitheus.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.promitheus.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:
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Αριθμός αναφοράς: A.M. 162/2018

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232130

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα μελέτη αφορά στην επέκταση του δικτύου ομβρίων καθώς και στην κατασκευή φρεατίων
υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης σε τμήματα οδών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 645.16 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:
Η παρούσα μελέτη αφορά στην επέκταση του δικτύου ομβρίων καθώς και στην κατασκευή φρεατίων
υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης σε τμήματα οδών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 645.16 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 παράταση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016. Ο Δήμος
διατηρεί το δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού - οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 132 και 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08.08.16)

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 άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.612,00
ευρώ.
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.) στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI 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 72
παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες 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: 27/12/2018
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
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Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/01/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr

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
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
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:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
που εγκρίθηκαν με την αριθμό 357/2018 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. 60ΒΒΩ62-73Λ)
Αγ.Ανάργυροι, 04-12-2018
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΑΔΑ: 6ΦΦΠΩ62-ΣΓΘ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Α.Μ.: 162/2018

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 23275/05-12-2018

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: «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ», με προϋπολογισμό 80.645,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α. 19.354,84 €, δηλαδή συνολικά 100.000,00ΕΥΡΩ.
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: Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα
14:05.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 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. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων δώδεκα
(1.612,00€)ΕΥΡΩ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Δήμου με κωδικό απόδοσης στον προϋπολογισμό του
Δήμου ο.ε. 2018 Κ.Α. 25.7312.0032.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού.

Άγιοι Ανάργυροι 05-12-2018
η Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

ΑΔΑΜ: 18PROC004124060

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

ΕΡΓΟ:

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:2 (Κ.Α. 25.7312.0032 του Π/Υ του
Δήμμου)
CPV:
45232130-2

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 ΟΧ ΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ
3

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδομχου κατασκευήμς του εμργου:
"ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ"
Εκτιμώμενης αξίας 80.645,16 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% )
που θα διεξαχθειμ συμμφωνα με:
α) τις διαταμξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ομρους τής παρουμσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Αναθέτουσα αρχή: ……………………………………..
Οδομς
: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ.Κωδ.
: 13561
Τήλ.
: 2132023618, 625, 617, 613
Telefax
: 2132023626
E-mail
: meletes@agankam.gov.gr
Πλήροφοριμες:
: ............................................
Εργοδομτής ήμ Κυμριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Φορεμας κατασκευήμς του εμργου: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Προιοσταμεμνή Αρχήμ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διευθυμνουσα ήμ Επιβλεμπουσα Υπήρεσιμα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
Αρμομδιο Τεχνικομ Συμβουμλιο :…………………………

Εφομσον οι ανωτεμρω υπήρεσιμες μεταστεγασθουμν κατα μ τή διαμρκεια τής διαδικασιμας συμναψής ήμ
εκτεμλεσής του εμργου, υποχρεουμνται να δήλωμσουν αμμεσα τα νεμα τους στοιχειμα στους προσφεμροντες ήμ
στον αναμδοχο.
Εφομσον οι ανωτεμρω υπήρεσιμες ήμ/και τα αποφαινομμενα ομργανα του Φορεμα Κατασκευήμς
καταργήθουμν, συγχωνευτουμν ή μ με οποιονδήμποτε τρομπο μεταβλήθουμν κατα μ τή διαμρκεια τής
διαδικασιμας συμναψής ή μ εκτεμλεσής του εμργου, υποχρεουμνται να δήλωμσουν αμμεσα, στους
προσφεμροντες4 ήμ στον αναμδοχο τα στοιχειμα των υπήρεσιωμν ήμ αποφαινομμενων οργαμνων, τα οποιμα
κατα μ τον νομμο αποτελουμν καθολικο μ διαμδοχο των εν λομγω οργαμνων που υπεισεμρχονται στα
δικαιωμματα και υποχρεωμσεις τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εμγγραφα τής συμμβασής κατα μ τήν εμννοια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 του αμρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρομντα ήλεκτρονικομ διαγωνισμομ, ειμναι τα ακομλουθα :
α) ή προκήμρυξή συμμβασής ομπως δήμοσιευμθήκε στο ΚΗΜΔΗΣ5,
β) ή παρουμσα διακήμρυξή,
γ) το Τυποποιήμεμνο Έντυπο Υπευμθυνής Δήμλωσής (Τ.Ε.Υ.Δ)
δ) το εμντυπο οικονομικήμς προσφοραμς, ομπως παραμγεται απο μ τήν ειδική μ ήλεκτρονική μ φομρμα του
υποσυστήμματος,
ε) ο προυοπολογισμομς δήμοπραμτήσής,
στ) το τιμολομγιο δήμοπραμτήσής,
ζ) ή ειδικήμ συγγραφήμ υποχρεωμσεων,
ή) ή τεχνικήμ συγγραφήμ υποχρεωμσεων
θ) το τευμχος συμπλήρωματικωμν τεχνικωμν προδιαγραφωμν,
ι) το υπομδειγμα ….6
ια) το τευμχος τεχνικήμς περιγραφήμς,
ιβ) ή τεχνικήμ μελεμτή,
ιγ) τυχομν συμπλήρωματικεμς πλήροφοριμες και διευκρινιμσεις που θα παρασχεθουμν απο μ τήν
αναθεμτουσα αρχήμ επιμ ομλων των ανωτεμρω
ιδ) ............................7
2.2 Προσφεμρεται ελευμθερή, πλήμρής, αμμεσή και δωρεαμν ήλεκτρονική μ προμσβασή στα εμγγραφα τής
συμμβασής στον ειδικομ, δήμομσια προσβαμσιμο, χωμρο τήλεκτρονικοι μ διαγωνισμοιμύ τής πυμλής
www.promitheus.gov.gr, καθωμς και στήν ιστοσελιμδα τής αναθεμτουσας αρχήμς (www.agan.gov.gr).
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2.3 Εφομσον εμχουν ζήτήθει μ εγκαιμρως, ήμτοι εμως τήν Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 14:3010 ή
αναθεμτουσα αρχήμ παρεμχει σε ομλους τους προσφεμροντες που συμμετεμχουν στή διαδικασιμα συμναψής
συμμβασής συμπλήρωματικεμς πλήροφοριμες σχετικαμ με τα εμγγραφα τής συμμβασής, το αργομτερο στις
21/12/2018 ήμεμρα Παρασκευήμ.11

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι προσφορεμς υποβαμλ λονται απο μ τους ενδιαφερομεμν ους ήλεκτρονικαμ, μεμσω τής
διαδικτυακήμς πυμλής www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μεμχρι τήν καταλήκτικήμ ήμερομήνιμα και
ωμρ α που οριμζεται στο αμρθρο 18 τής παρουμσας διακήμρυξής, σε ήλεκτρονικο μ φαμκελο του
υποσυστήμματος.
Για τή συμμετοχή μ στήν παρουμσα διαδικασιμα οι ενδιαφερομμενοι οικονομικοι μ φορειμς απαιτειμται να
διαθεμτουν ψήφιακή μ υπογραφήμ, χορήγουμμενή απο μ πιστοποιήμεμνή αρχή μ παροχήμς ψήφιακήμς
υπογραφήμς και να εγγραφουμν στο ήλεκτρονικο μ συμστήμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή μ πυμλή
www.promitheus.gov.gr) ακολουθωμντας τή διαδικασιμα εγγραφήμς του αμρθρου 5 παρ. 1.2 εμως 1.4 τής
Κοινήμς Υπουργικήμς Απομφασής 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 εμν ωσή οικονομικωμν φορεμων υποβαμλ λει κοινήμ προσφοραμ, ή οποιμα υποχρεωτικαμ υπογραμφεται
ψήφιακαμ, ειμτε απο μ ομλ ους τους οικονομικουμς φορειμς που αποτελουμν τήν εμν ωσή, ειμτε απομ
εκπρομσωπο μ τους, νομιμμως εξουσιοδοτήμεμν ο. Στήν προσφοραμ, επι μ ποινή μ απομρριψής τής
προσφοραμς, προσδιοριμζεται ή εμκτασή και το ειμδος τής συμμετοχήμς του καμθε μεμλους τής εμν ωσής,
συμπεριλαμβανομεμνής
τής
κατανομήμς
αμοιβήμς
μεταξυ μ τους,
καθωμς
και
ο
εκπρομσωπος/συντονιστήμς αυτήμς.
3.2 Στον ήλεκτρονικομ φαμκελο προσφοραμς περιεμχονται:
(α) εμνας (υπο)φαμκελος με τήν εμνδειξή κΔικαιολογήτικαμ Συμμετοχήμς».
(β) εμνας (υπο)φαμκελος με τήν εμνδειξή κΟικονομικήμ Προσφοραμ».
3.3 Απομ τον προσφεμροντα σήμαιμνονται, με χρήμσή του σχετικουμ πεδιμου του υποσυστήμματος, καταμ τήν
συμνταξή τής προσφοραμς, τα στοιχειμα εκειμνα που εμχουν εμπιστευτικομ χαρακτήμρα, συμμφωνα με τα
οριζομμενα στο αμρθρο 21 του ν. 4412/2016.
Στήν περιμπτωσή αυτήμ, ο προσφεμρων υποβαμλει στον οικειμο (υπο)φαμκελο σχετικήμ αιτιολομγήσή με τή
μορφήμ ψήφιακαμ υπογεγραμμεμνου αρχειμου pdf, αναφεμροντας ρήταμ ομλες τις σχετικεμς διαταμξεις νομμου ήμ
διοικήτικεμς πραμξεις που επιβαμλλουν τήν εμπιστευτικομτήτα τής συγκεκριμεμνής πλήροφοριμας, ως
συνήμμεμνο τής ήλεκτρονικήμς του προσφοραμς. Δεν χαρακτήριμζονται ως εμπιστευτικεμς πλήροφοριμες
σχετικαμ με τις τιμεμς μοναμδος, τις προσφερομμενες ποσομτήτες και τήν οικονομικήμ προσφοραμ.
3.4 Στήν περιμπτωσή τής υποβολήμς στοιχειμων με χρήμσή μορφομτυπου φακεμλου συμπιεσμεμνων
ήλεκτρονικωμν αρχειμων (π.χ. ήλεκτρονικο μ αρχειμο με μορφή μ εκε), εκειμνα τα οποιμα επιθυμει μ ο
προσφεμρων να χαρακτήριμσει ως εμπιστευτικαμ, συμμφωνα με τα ανωτεμρω αναφερομμενα, θα πρεμπει να
τα υποβαμλλει ως χωριστα μ ήλεκτρονικα μ αρχειμα με μορφή μ εortable Document Format (εDF) ή μ ως
χωριστο μ ήλεκτρονικο μ αρχειμο μορφομτυπου φακεμλου συμπιεσμεμνων ήλεκτρονικωμν αρχειμων που να
περιλαμβαμνει αυταμ.
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3.5
Ο χρήμστής–οικονομικομς φορεμας υποβαμλλει τους ανωτεμρω (υπο)φακεμλους μεμσω του
υποσυστήμματος, ομπως περιγραμφεται κατωτεμρω:
α) Τα στοιχειμα και δικαιολογήτικα μ που περιλαμβαμνονται στον (υπο)φαμκελο με τήν εμνδειξή
κΔικαιολογήτικαμ Συμμετοχήμς» ειμναι τα οριζομμενα στο αμρθρο 24.2 τής παρουμσας και υποβαμλλονται
απο μ τον οικονομικο μ φορεμα ήλεκτρονικα μ σε μορφή μ αρχειμου εortable Document Format (εDF) και
εφομσον εμχουν συνταχθειμ/παραχθει μ απο μ τον ιμδιο, φεμρουν εγκεκριμεμνή προήγμεμνή ήλεκτρονικήμ
υπογραφήμ ήμ προήγμεμνή ήλεκτρονικήμ υπογραφήμ με χρήμσή εγκεκριμεμνων πιστοποιήτικωμν συμμφωνα
με τήν παρ. 3 του αμρθρου 8 τής υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
β) Εντομς τριωμν (3) εργασιμμων ήμερωμν απομ τήν ήλεκτρονικήμ υποβολήμ των ως αμνω στοιχειμων και
δικαιολογήτικωμν προσκομιμζεται υποχρεωτικαμ απομ τον οικονομικομ φορεμα στήν αναθεμτουσα αρχήμ, σε
εμντυπή μορφήμ και σε σφραγισμεμνο φαμκελο, ή πρωτομτυπή εγγυήτικήμ επιστολήμ συμμετοχήμς 12.
Επισήμαιμνεται ομτι ή εν λομγω υποχρεμωσή δεν ισχυμει για τις εγγυήμσεις ήλεκτρονικήμς εμκδοσής (π.χ.
εγγυήμσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποιμες φεμρουν προήγμεμνή ψήφιακήμ υπογραφήμ.
γ) Οι προσφεμροντες συνταμσσουν τήν οικονομικήμ τους προσφοραμ συμπλήρωμνοντας τήν αντιμστοιχή
ειδική μ ήλεκτρονική μ φομρμα του υποσυστήμματος και επισυναμπτοντας, στον ήλεκτρονικο μ χωμρο
κΣυνήμμεμνα Ηλεκτρονικήμς Προσφοραμς» και στον καταμ περιμπτωσή (υπο)φαμκελο, ομλα τα στοιχειμα τής
προσφοραμς τους σε μορφήμ αρχειμου εortable Document Format (εDF).
δ) Οι προσφεμροντες δυμνανται να προβαιμνουν, μεμσω των λειτουργιωμν του υποσυστήμματος, σε
εκτυμπωσή ελεμγχου ομαλομτήτας των επιμεμρους ποσοστωμν εμκπτωσής ανα μ ομαμδα εργασιωμν, στήν
περιμπτωσή εφαρμογήμς τής παρ. 2α του αμρθρου 95 του ν.4412/2016.
ε) Στή συνεμχεια, οι προσφεμροντες παραμγουν απο μ το υποσυμστήμα τα ήλεκτρονικα μ αρχειμα
(κεκτυπωμσεις» των Δικαιολογήτικωμν Συμμετοχήμς και τής Οικονομικήμς Προσφοραμς τους σε μορφήμ
αρχειμου εortable Document Format (εDF)). Τα αρχειμα αυταμ υπογραμφονται απομ τους προσφεμροντες με
εγκεκριμεμνή προήγμεμνή ήλεκτρονική μ υπογραφή μ ή μ προήγμεμνή ήλεκτρονική μ υπογραφή μ με χρήμσή
εγκεκριμεμνων πιστοποιήτικωμν συμμφωνα με τήν παρ. 3 του αμρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυναμπτονται στους αντιμστοιχους (υπο)φακεμλους τής προσφοραμς. Καταμ τή συστήμικήμ
υποβολή μ τής προσφοραμς το υποσυμστήμα πραγματοποιει μ αυτοματοποιήμεμνους ελεμγχους
επιβεβαιμωσής τής ήλεκτρονικήμς προσφοραμς σε σχεμσή με τα παραχθεμντα ήλεκτρονικα μ αρχειμα
(Δικαιολογήτικα μ Συμμετοχήμς και Οικονομική μ Προσφοραμ) και εφομσον οι εμλεγχοι αυτοι μ αποβουμν
επιτυχειμς ή προσφοραμ υποβαμλ λεται στο υποσυμστήμα. Διαφορετικαμ, ή προσφοραμ δεν υποβαμλ λεται
και το υποσυμστήμα ενήμερωμνει τους προσφεμροντες με σχετικομ μήμνυμα σφαμλματος στή διεπαφήμ του
χρήμστή των προσφερομντων, προκειμεμνου οι τελευταιμοι να προβουμν στις σχετικεμς ενεμργειες
διομρθωσής.
στ) Εφομσον τα δικαιολογήτικαμ συμμετοχήμς και οι οικονομικοιμ ομροι δεν εμχουν αποτυπωθειμ στο συμνολομ
τους στις ειδικεμς ήλεκτρονικεμς φομρμες του υποσυστήμματος, οι προσφεμροντες επισυναμπτουν ψήφιακαμ
υπογεγραμμεμνα τα σχετικαμ ήλεκτρονικαμ αρχειμα, συμμφωνα με τους ομρους τής παρουμσας διακήμρυξής. 13
ζ) Απομ το υποσυμστήμα εκδιμδεται ήλεκτρονικήμ απομδειξή υποβολήμς προσφοραμς, ή οποιμα αποστεμλ λεται
στον οικονομικομ φορεμα με μήμνυμα ήλεκτρονικουμ ταχυδρομειμου.
3.6 Απομσυρσή προσφοραμς
Οι προσφεμροντες δυμνανται να ζήτήμσουν τήν απομσυρσή υποβλήθειμσας προσφοραμς, πριν τήν
καταλήκτικήμ ήμερομήνιμα υποβολήμς των προσφορωμν, με εμγγραφο αιμτήμα τους προς τήν αναθεμτουσα
αρχήμ, σε μορφή μ ήλεκτρονικου μ αρχειμου εortable Document Format (εDF) που φεμρει εγκεκριμεμνή
προήγμεμνή ήλεκτρονική μ υπογραφή μ ή μ προήγμεμνή ήλεκτρονική μ υπογραφή μ με χρήμσή εγκεκριμεμνων
πιστοποιήτικωμν συμμφωνα με τήν παρ. 3 του αμρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α., μεμσω
τής λειτουργικομτήτας κΕπικοινωνιμα» του υποσυστήμματος. Πιστοποιήμεμνος χρήμστής τής αναθεμτουσας
αρχήμς, μεταμ απομ σχετικήμ απομφασή τής αναθεμτουσας αρχήμς, ή οποιμα αποδεμχεται το σχετικομ αιμτήμα
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του προσφεμροντα, προβαιμνει στήν απομρριψή τής σχετικήμς ήλεκτρονικήμς προσφοραμς στο υποσυμστήμα
πριν τήν καταλήκτικήμ ήμερομήνιμα υποβολήμς τής προσφοραμς. Κατομπιν, ο οικονομικομς φορεμας δυμναται
να υποβαμλει εκ νεμου προσφορα μ μεμσω του υποσυστήμματος εμως τήν καταλήκτική μ ήμερομήνιμα
υποβολήμς των προσφορωμν.

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
α) Μετα μ τήν καταλήκτική μ ήμερομήνιμα υποβολήμς προσφορωμν, ομπως οριμζεται στο αμρθρο 18 τής
παρουμσας, και πριν τήν ήλεκτρονική μ αποσφραμγισή, ή αναθεμτουσα αρχή μ κοινοποιει μ στους
προσφεμροντες τον σχετικομ καταμλογο συμμετεχομντων, ομπως αυτομς παραμγεται απομ το υποσυμστήμα.
β) Στή συνεμχεια, τα μεμλή τής Επιτροπήμς Διαγωνισμουμ, καταμ τήν ήμερομήνιμα και ωμρα που οριμζεται στο
αμρθρο 18 τής παρουμσας,
προβαιμνουν σε ήλεκτρονική μ αποσφραμγισή του υποφακεμλου
κΔικαιολογήτικαμ Συμμετοχήμς» και του υποφακεμλου τΟικονομικήμ Προσφοραμύ.
γ) Στον ήλεκτρονικομ χωμρο κΣυνήμμεμνα Ηλεκτρονικουμ Διαγωνισμουμ», αναρταμται απομ τήν Επιτροπήμ
Διαγωνισμουμ ο σχετικομς καταμλογος μειοδοσιμας, προκειμεμνου να λαμβουν γνωμσή οι προσφεμροντες.
δ) Ακολουμθως, ή Επιτροπήμ Διαγωνισμουμ προβαιμνει, καταμ σειραμ μειοδοσιμας,σε εμλεγχο τής ολομγραφής
και αριθμήτικήμς αναγραφήμς των επιμεμρους ποσοστωμν εμκπτωσής και τής ομαλήμς μεταξυμ τους σχεμσής,
βαμσει τής παραγωγήμς σχετικουμ ψήφιακουμ αρχειμου, μεμσα απομ το υποσυμστήμα.
Για τήν εφαρμογήμ του ελεμγχου ομαλομτήτας, χρήσιμοποιειμται απομ τήν Επιτροπήμ Διαγωνισμουμ ή μεμσή
εμκπτωσή προσφοραμς (Εμ), συμμφωνα με τα οριζομμενα στα αμρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.
ε) Όλες οι οικονομικεμς προσφορεμς, μεταμ τις τυχομν αναγκαιμες διορθωμσεις, καταχωριμζονται, καταμ τή
σειραμ μειοδοσιμας, στο πρακτικομ τής επιτροπήμς, το οποιμο και υπογραμφεται απομ τα μεμλή τής.
στ) Στή συνεμχεια, ή Επιτροπήμ Διαγωνισμουμ, τήν ιμδια ήμεμρα, ελεμγχει τα δικαιολογήτικαμ συμμετοχήμς
του αμρθρου 24.2 τής παρουμσας καταμ τή σειραμ τής μειοδοσιμας, αρχιμζοντας απομ τον πρωμτο μειοδομτή. Αν
ή ολοκλήμρωσή του ελεμγχου αυτουμ δεν ειμναι δυνατήμ τήν ιμδια μεμρα, λομγω του μεγαμλου αριθμουμ των
προσφορωμν και του ελεμγχου των εγγυήτικωμν επιστολωμν, ή διαδικασιμα συνεχιμζεται τις επομμενες
εργαμσιμες ήμεμρες.
ζ) Η Επιτροπήμ Διαγωνισμουμ, πριν τήν ολοκλήμρωσή τής συμνταξής του πρακτικουμ τής, επικοινωνειμ με
τους εκδομτες που αναγραμφονται στις υποβλήθειμσες εγγυήτικεμς επιστολεμς, προκειμεμνου να
διαπιστωμσει τήν εγκυρομτήταμ τους. Αν διαπιστωθειμ πλαστομτήτα εγγυήτικήμς επιστολήμς, ο υποψήμφιος
αποκλειμεται απομ τον διαγωνισμομ, υποβαμλλεται μήνυτήμρια αναφοραμ στον αρμομδιο εισαγγελεμα και
κινειμται διαδικασιμα πειθαρχικήμς διμωξής, συμμφωνα με τις διαταμξεις των αμρθρων 82 και επομμενα του ν.
3669/2008.
ή) Η περιγραφομμενή διαδικασιμα καταχωρειμται στο πρακτικο μ τής Επιτροπήμς Διαγωνισμου μ ή μ σε
παραμρτήμαμ του, που υπογραμφεται απομ τον Προμεδρο και τα μεμλή τής.
Η Επιτροπήμ Διαγωνισμουμ ολοκλήρωμνει τή συμνταξή του σχετικουμ πρακτικουμ με το αποτεμλεσμα τής
διαδικασιμας, με το οποιμο εισήγειμται τήν αναμθεσή τής συμμβασής στον μειοδομτή (ήμ τή ματαιμωσή τής
διαδικασιμας), και υποβαμλ λει στήν αναθεμτουσα αρχήμ το σχετικομ ήλεκτρονικομ αρχειμο, ως τεσωτερικομύ,
μεμσω τής λειτουργιμας τεπικοινωνιμαύ του υποσυστήμματος, προς εμγκρισή . 14
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θ) Στή συνεμχεια, ή αναθεμτουσα αρχήμ κοινοποιειμ τήν απομφασή εμγκρισής του πρακτικουμ σε ομλους τους
προσφεμροντες και παρεμχει προμσβασή στα υποβλήθεμντα στοιχειμα των λοιπωμν συμμετεχομντων. Καταμ
τής απομφασής αυτήμς χωρειμ εμνστασή, καταμ τα οριζομμενα στήν παραμγραφο 4.3 τής παρουμσής.
ι) Επισήμαιμνεται ομτι, σε περιμπτωσή που οι προσφορεμς εμχουν τήν ιμδια ακριβωμς τιμή μ (ισομτιμες), ή
αναθεμτουσα αρχήμ επιλεμγει τον (προσωρινομ) αναμδοχο με κλήμρωσή μεταξυμ των οικονομικωμν φορεμων
που υπεμβαλαν ισομτιμες προσφορεμς. Η κλήμρωσή γιμνεται ενωμπιον τής Επιτροπήμς Διαγωνισμου μ και
παρουσιμα των οικονομικωμν φορεμων που υπεμβαλαν τις ισομτιμες προσφορεμς, σε ήμεμρα και ωμρα που θα
τους γνωστοποιήθειμ μεμσω τής λειτουργικομτήτας τεπικοινωνιμαύ του υποσυστήμματος.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α) Μεταμ τήν αξιολομγήσή των προσφορωμν, ή αναθεμτουσα αρχήμ προσκαλειμ, στο πλαιμσιο τής σχετικήμς
ήλεκτρονικήμς διαδικασιμας συμναψής συμμβασής και μεμσω τής λειτουργικομτήτας τής κΕπικοινωνιμας»,
τον προσωρινομ αναμδοχο να υποβαμλει εντομς προθεσμιμας ειμκοσι (20) ήμερολογιακωμν ήμερωμν 15 τα
προβλεπομμενα στις κειμμενες διαταμξεις δικαιολογήτικα μ προσωρινου μ αναδομχου και τα αποδεικτικαμ
εμγγραφα νομιμοποιμήσής16.
β) Τα δικαιολογήτικα μ του προσωρινου μ αναδομχου υποβαμλλονται απο μ τον οικονομικο μ φορεμα
ήλεκτρονικαμ, μεμσω τής λειτουργικομτήτας τής κΕπικοινωνιμας» στήν αναθεμτουσα αρχήμ.
γ) Αν δεν υποβλήθουμν τα ως αμνω δικαιολογήτικαμ ήμ υπαμρχουν ελλειμψεις σε αυταμ που υποβλήμθήκαν,
παρεμχεται προθεσμιμα στον προσωρινομ αναμδοχο να τα υποβαμλει ήμ να τα συμπλήρωμσει εντομς πεμντε (5)
ήμερωμν απο μ τήν κοινοποιμήσή σχετικήμς ειδοποιμήσής σε αυτομν μεμσω τής λειτουργικομτήτας τής
τΕπικοινωνιμαςύ του υποσυστήμματος. Η αναθεμτουσα αρχή μ μπορει μ να παρατειμνει τήν ως αμνω
προθεσμιμα, εφομσον αιτιολογειμται αυτομ επαρκωμς και κατ’ ανωμτατο ομριο για δεκαπεμντε (15) επιπλεμον
ήμεμρες.
Εντομς τριωμν (3) εργασιμμων ήμερωμν απο μ τήν ήλεκτρονική μ υποβολή μ των ως αμνω στοιχειμων και
δικαιολογήτικωμν, συμμφωνα με τα ανωτεμρω υπο μ β) και γ) αναφερομμενα, προσκομιμζονται
υποχρεωτικα μ απο μ τον οικονομικο μ φορεμα στήν αναθεμτουσα αρχήμ, σε εμντυπή μορφή μ και σε
σφραγισμεμνο φαμκελο, τα εμγγραφα που απαιτειμται να προσκομισθουμν σε πρωτομτυπή μορφήμ,
συμμφωνα με τις διαταμξεις του αμρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κωμδικας Διοικήτικήμς
Διαδικασιμας'', ομπως τροποποιήμθήκε με τις διαταμξεις του αμρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
δ) Αν καταμ τον εμλεγχο των παραπαμνω δικαιολογήτικωμν διαπιστωθειμ ομτι:
κ) τα στοιχειμα που δήλωμθήκαν με το Τυποποιήμεμνο Έντυπο Υπευμθυνής Δήμλωσής (ΤΕΥΔ), ειμναι ψευδήμ
ήμ ανακριβήμ ήμ
ii) αν δεν υποβλήθουμν στο προκαθορισμεμνο χρονικο μ διαμστήμα τα απαιτουμμενα πρωτομτυπα ήμ
αντιμγραφα, των παραπαμνω δικαιολογήτικωμν, ήμ
ii) αν απομ τα δικαιολογήτικαμ που προσκομιμσθήκαν νομιμμως και εμπροθεμσμως, δεν αποδεικνυμονται οι
ομροι και οι προυοποθεμσεις συμμετοχήμς συμμφωνα με τα αμρθρα 21, 22 και 23 τής παρουμσας, 17
απορριμπτεται ή προσφοραμ του προσωρινουμ αναδομχου, καταπιμπτει υπεμρ τής αναθεμτουσας αρχήμς ή
εγγυμήσή συμμετοχήμς του και ή κατακυμρωσή γιμνεται στον προσφεμροντα που υπεμβαλε τήν αμεμσως
επομμενή πλεμον συμφεμρουσα απο μ οικονομική μ αμποψή προσφορα μ βαμσει τής τιμήμς τήρουμεμνής τής
ανωτεμρω διαδικασιμας.
Σε περιμπτωσή εμγκαιρής και προσήμκουσας ενήμεμρωσής τής αναθεμτουσας αρχήμς για μεταβολεμς στις
προυοποθεμσεις τις οποιμες ο προσωρινομς αναμδοχος ειμχε δήλωμσει με το Τυποποιήμεμνο Έντυπο
Υπευμθυνής Δήμλωσής (ΤΕΥΔ) ομτι πλήροι μ και οι οποιμες επήμλθαν ή μ για τις οποιμες εμλαβε γνωμσή ο
προσωρινομς αναμδοχος μεταμ τήν δήμλωσή και μεμχρι τήν ήμεμρα τής ειδοποιμήσής/προμσκλήσής για τήν
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προσκομμισή των δικαιολογήτικωμν κατακυμρωσής (οψιγενειμς μεταβολεμς), δεν καταπιμπτει υπεμρ τής
αναθεμτουσας αρχήμς ή εγγυμήσή συμμετοχήμς του, που ειμχε προσκομισθειμ, συμμφωνα με το αμρθρο 15 τής
παρουμσας.
Αν κανεμνας απομ τους προσφεμροντες δεν υπεμβαλε αλήθήμ ήμ ακριβήμ δήμλωσή, ήμ αν κανεμνας απομ τους
προσφεμροντες δεν προσκομιμζει εμνα ήμ περισσομτερα απομ τα απαιτουμμενα δικαιολογήτικαμ, ήμ αν κανεμνας
απομ τους προσφεμροντες δεν αποδειμξει ομτι πλήροιμ τα κριτήμρια ποιοτικήμς επιλογήμς του αμρθρου 22, ή
διαδικασιμα συμναψής τής συμμβασής ματαιωμνεται.
Η διαδικασιμα ελεμγχου των ως αμνω δικαιολογήτικωμν ολοκλήρωμνεται με τή συμνταξή πρακτικουμ απομ
τήν Επιτροπήμ Διαγωνισμουμ, ή οποιμα, στή συνεμχεια, το κοινοποιειμ, μεμσω τής κλειτουργικομτήτας τής
κΕπικοινωνιμας», στήν αναθεμτουσα αρχήμ για τή λήμψή απομφασής.
Η αναθεμτουσα αρχήμ προβαιμνει, μεταμ τήν εμγκρισή του ανωτεμρω πρακτικουμ, στήν κοινοποιμήσή τής
απομφασής κατακυμρωσής, μαζιμ με αντιμγραφο ομλων των πρακτικωμν, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, συμμφωνα με τις κειμμενες διαταμξεις, μεμσω τής λειτουργικομτήτας τής
κΕπικοινωνιμας», και επιπλεμον αναρταμ τα Δικαιολογήτικαμ του προσωρινουμ αναδομχου στον χωμρο κΣυνήμμεμνα Ηλεκτρονικουμ Διαγωνισμουμ».
ε) Μεταμ τήν αμπρακτή παμροδο των προθεσμιωμν, τομσο τής αμσκήσής των προβλεπομμενων βοήθήμαμτων
και μεμσων στο σταμδιο τής προδικαστικήμς και δικαστικήμς πρoστασιμας, ομσο και των αποφαμσεων
αναστολωμν επι μ αυτωμν και μετα μ τήν ολοκλήμρωσή του προσυμβατικου μ ελεμγχου απο μ το Ελεγκτικομ
Συνεμδριο, εφομσον απαιτειμται, συμμφωνα με τα αμρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 18, ο προσωρινομς
αναμδοχος, υποβαμλ λει, εφομσον απαιτειμται 19, επικαιροποιήμεμνα τα δικαιολογήτικαμ του αμρθρου 23.323.10 τής παρουμσας, μετα μ απο μ σχετική μ προμσκλήσή τής αναθεμτουσας αρχήμς , μεμσω τής
λειτουργικομτήτας τής τΕπικοινωνιμαςύ του υποσυστήμματος, προκειμεμνου να διαπιστωθειμ ομτι δεν εμχουν
εκλειμψει οι προυοποθεμσεις συμμετοχήμς του αμρθρου 21, ομτι εξακολουθουμν να πλήρουμνται τα κριτήμρια
επιλογήμς του αμρθρου 22 και ομτι δεν συντρεμχουν οι λομγοι αποκλεισμουμ του ιμδιου αμρθρου.
Μεμσω τής λειτουργικομτήτας τής τΕπικοινωνιμαςύ του υποσυστήμματος κοινοποιειμται ή απομφασή
κατακυμρωσής στον προσωρινο μ αναμδοχο20. Με τήν ιμδια απομφασή καλειμται ο αναμδοχος ομπως
προσεμλθει σε ορισμεμνο τομπο και χρομνο για τήν υπογραφή μ του συμφωνήτικουμ, θεμτονταμς του ή
αναθεμτουσα αρχή μ προθεσμιμα που δεν μπορει μ να υπερβαιμνει τις ειμκοσι (20) ήμεμρες απο μ τήν
κοινοποιμήσή ειδικήμς ήλεκτρονικήμς προμσκλήσής, μεμσω τής λειτουργικομτήτας τής τΕπικοινωνιμαςύ του
υποσυστήμματος, προσκομιμζοντας, και τήν απαιτουμμενή εγγυήτικήμ επιστολήμ καλήμς εκτεμλεσής. Η εν
λομγω κοινοποιμήσή επιφεμρει τα εμννομα αποτελεμσματα τής απομφασής κατακυμρωσής, συμμφωνα με
οριζομμενα στήν παρ. 3 του αμρθρου 105 του ν.4412/2016.
Εαμν ο αναμδοχος δεν προσεμλθει να υπογραμψει το συμφωνήτικομ, μεμσα στήν προθεσμιμα που οριμζεται
στήν ειδικήμ προμκλήσή, κήρυμσσεται εμκπτωτος, καταπιμπτει υπεμρ τής αναθεμτουσας αρχήμς ή εγγυμήσή
συμμετοχήμς του και ή κατακυμρωσή γιμνεται στον προσφεμροντα που υπεμβαλε τήν αμεμσως επομμενή
πλεμον συμφεμρουσα απο μ οικονομική μ αμποψή προσφορα μ βαμσει τιμήμς. Αν κανεμνας απο μ τους
προσφεμροντες δεν προσεμλθει για τήν υπογραφή μ του συμφωνήτικουμ, ή διαδικασιμα συμναψής τής
συμμβασής ματαιωμνεται, συμμφωνα με τήν περιμπτωσή β τής παραγραμφου 1 του αμρθρου 106 του ν.
4412/2016.
4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία
Καμθε ενδιαφερομμενος, ο οποιμος εμχει ήμ ειμχε συμφεμρον να του ανατεθειμ ή συγκεκριμεμνή συμμβασή και
εμχει ήμ ειμχε υποστειμ ήμ ενδεμχεται να υποστειμ ζήμιμα απομ εκτελεστήμ πραμξή ήμ παραμλειψή τής αναθεμτουσας
αρχήμς κατα μ παραμβασή τής νομοθεσιμας τής Ευρωπαιοκήμς Ένωσής ή μ τής εσωτερικήμς νομοθεσιμας,
δικαιουμται να ασκήμσει προδικαστική μ προσφυγή μ ενωμπιον τής ΑΕΠΠ κατα μ τής σχετικήμς πραμξής ήμ
παραμλειψής τής αναθεμτουσας αρχήμς, προσδιοριμζοντας ειδικωμς τις νομικεμς και πραγματικεμς αιτιαμσεις
που δικαιολογουμν το αιμτήμαμ του21.
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Σε περιμπτωσή προσφυγήμς καταμ πραμξής τής αναθεμτουσας αρχήμς, ή προθεσμιμα για τήν αμσκήσή τής
προδικαστικήμς προσφυγήμς ειμναι:
(α) δεμκα (10) ήμεμρες απο μ τήν κοινοποιμήσή τής προσβαλλομμενής πραμξής στον ενδιαφερομμενο
οικονομικομ φορεμα αν ή πραμξή κοινοποιήμθήκε με ήλεκτρονικαμ μεμσα ήμ τήλεομοιοτυπιμα ήμ
(β) δεκαπεμντε (15) ήμεμρες απο μ τήν κοινοποιμήσή τής προσβαλλομμενής πραμξής σε αυτομν αν
χρήσιμοποιήμθήκαν αμλ λα μεμσα επικοινωνιμας, αμλλως
γ) δεμκα (10) ήμεμρες απομ τήν πλήμρή, πραγματικήμ ήμ τεκμαιρομμενή, γνωμσή τής πραμξής που βλαμπτει τα
συμφεμροντα του ενδιαφερομμενου οικονομικουμ φορεμα.
Σε περιμπτωσή παραμλειψής, ή προθεσμιμα για τήν αμσκήσή τής προδικαστικήμς προσφυγήμς ειμναι
δεκαπεμντε (15) ήμεμρες απομ τήν επομεμνή τής συντεμλεσής τής προσβαλλομμενής παραμλειψής 22.
Η προδικαστική μ προσφυγήμ, με βαμσή και τα ομσα προβλεμπονται στο π.δ. 39/2017, κατατιμθεται
ήλεκτρονικαμ βαμσει του τυποποιήμεμν ου εντυμπου και μεμσω τής λειτουργικομτήτας κΕπικοινωνιμα»
του υποσυστήμματος προς τήν Αναθεμτ ουσα Αρχήμ, επιλεμγοντας κατα μ περιμπ τωσή τήν εμνδειξή
κΠροδικαστικήμ Προσφυγήμ» και επισυναμπτοντας το σχετικομ εμγγραφο συμμφωνα με τήν παρ. 3 του
αμρθρου 8 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτο μ τής αμσκήσής τής προδικαστικήμς προσφυγήμς κατατιμθεται παραμβολο απο μ τον
προσφευμγοντα υπεμρ του Δήμοσιμου, καταμ τα ειδικαμ οριζομμενα στο αμρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποιμο επιστρεμφεται στον προσφευμγοντα σε περιμπτωσή ολικήμς ήμ μερικήμς αποδοχήμς τής προσφυγήμς
του ήμ σε περιμπτωσή που πριν τήν εμκδοσή τής απομφασής τής ΑΕΠΠ επιμ τής προσφυγήμς, ή αναθεμτουσα
αρχήμ ανακαλειμ τήν προσβαλλομμενή πραμξή ήμ προβαιμνει στήν οφειλομμενή ενεμργεια.
Η προθεσμιμα για τήν αμσκήσή τής προδικαστικήμς προσφυγήμς και ή αμσκήσή μ τής κωλυμουν τή
συμναψή τής συμμβασής επιμ ποινήμ ακυρομτ ήτας, ή οποιμα διαπιστωμνεται με απομφασή τής ΑΕΠΠ μεταμ
απομ αμσκήσή προσφυγήμς, συμμφωνα με το αμρ θρο 368 του ν. 4412/2016.
Καταμ τα λοιπαμ, ή αμσκήσή τής προδικαστικήμς προσφυγήμς δεν κωλυμει τήν προμοδο τής διαγωνιστικήμς
διαδικασιμας, , εκτομς αν ζήτήθουμν προσωριναμ μεμτρα προστασιμας καταμ το αμρθρο 366 του ν.4412/2016.
Η αναθεμτουσα αρχήμ, μεμσω τής λειτουργιμας τής κΕπικοινωνιμας»:
α. Κοινοποιει μ τήν προδικαστική μ προσφυγή μ σε καμθε ενδιαφερομμενο τριμτο συμμφωνα με τα
προβλεπομμενα στήν περ. α τής παρ. 1 του αμρθρου 365 του ν. 4412/2016 και τήν περ. α΄ τής παρ.
1 του αμρ θρου 9 του π.δ. 39/2017.
β. Ειδοποιειμ, παρεμχει προμσβασή στο συμν ολο των στοιχειμω ν του διαγωνισμουμ και διαβιβαμζει στήν
Αρχή μ Εξεμτασής Προδικαστικωμν Προσφυγωμν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπομμενα στήν περ. β’ τής παρ. 1
του αμρ θρου 365 του ν. 4412/2016, συμμφωνα και με τήν παρ. 1 του αμρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαιμνεται αιτιολογήμεμνα επι μ τής βασιμομτήτας των προβαλλομμενων πραγματικωμν και
νομικωμν ισχυρισμωμν τής προσφυγήμς και των ισχυρισμωμν τής αναθεμτουσας αρχήμς και, σε περιμπτωσή
παρεμμβασής, των ισχυρισμωμν του παρεμβαιμνοντος και δεμχεται (εν ομλω ήμ εν μεμρει) ήμ απορριμπτει τήν
προσφυγήμ με απομφασήμ τής, ή οποιμα εκδιμδεται μεμσα σε αποκλειστικήμ προθεσμιμα ειμκοσι (20) ήμερωμν
απομ τήν ήμεμρα εξεμτασής τής προσφυγήμς23.
Η αμσκήσή τής προδικαστικήμς προσφυγήμς αποτελει μ προυοπομθεσή για τήν αμσκήσή των εμνδικων
βοήθήμαμτων τής αιμτήσής αναστολήμς και τής αιμτήσής ακυμρωσής του αμρθρου 372 του ν. 4412/2016
καταμ των εκτελεστωμν πραμξεων ήμ παραλειμψεων τής αναθεμτουσας αρχήμς.
Όποιος εμχει εμννομο συμφεμρον μπορειμ να ζήτήμσει τήν αναστολήμ τής εκτεμλεσής τής απομφασής τής
ΑΕΠΠ και τήν ακυμρωσήμ τής ενωμπιον του αρμοδιμου δικαστήριμου 24. Δικαιμω μα αμσκήσής των ιμδιων
ενδιμκ ων βοήθήμαμτων εμχει και ή αναθεμτουσα αρχήμ, αν ή ΑΕΠΠ καμνει δεκτή μ τήν προδικαστικήμ
προσφυγήμ. Με τα εμνδικα βοήθήμματα τής αιμτήσής αναστολήμς και τής αιμτήσής ακυμρωσής
λογιμζονται ως συμπροσβαλλομμενες με τήν απομφασή τής ΑΕΠΠ και ομλες οι συναφειμς προς τήν
ανωτεμρω απομφασή πραμξ εις ή μ παραλειμψεις τής αναθεμτουσας αρχήμς, εφομσον εμχουν εκδοθει μ ήμ
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συντελεστειμ αντιστοιμχως εμω ς τή συζήμτήσή τής αιμτήσής αναστολήμς ήμ τήν πρωμτή συζήμτήσή τής
αιμτήσής ακυμρωσής.
Η αμσκήσή τής αιμτήσής αναστολήμς δεν εξαρταμται απομ τήν προήγουμμενή αμσκήσή τής αιμτήσής ακυμρωσής.
Η αιμτήσή αναστολήμς κατατιμθεται στο αρμομδιο δικαστήμριο μεμσα σε προθεσμιμα δεμκα (10) ήμερωμν απομ
τήν εμκδοσή τής απομφασής επι μ τής προδικαστικήμς προσφυγήμς και συζήτειμται το αργομτερο εντομς
τριαμντα (30) ήμερωμν απομ τήν καταμθεσήμ τής. Για τήν αμσκήσή τής αιτήμσεως αναστολήμς κατατιμθεται το
προβλεπομμενο παραμβολο, συμμφωνα με τα ειδικομτερα οριζομμενα στο αμρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η αμσκήσή αιμτήσής αναστολήμς κωλυμει τή συμναψή τής συμμβασής, εκτομς εαμν με τήν προσωρινήμ διαταγήμ
ο αρμομδιος δικαστήμς αποφανθειμ διαφορετικαμ.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικαμ με τήν υπογραφήμ τής συμμβασής, ισχυμουν τα προβλεπομμενα στήν παρ. 5 αμρ θρου 105 και
135 του ν. 4412/2016.
Τα εμγγραφα τής συμμβασής με βαμσή τα οποιμα θα εκτελεσθει μ το εμργο ειμν αι τα αναφερομμενα
παρακαμτω. Σε περιμπτωσή ασυμφωνιμας των περιεχομεμν ων σε αυτα μ ομρ ων, ή σειρα μ ισχυμος
καθοριμζεται ως κατωτεμρω.
1.
Το συμφωνήτικομ.
2.
Η παρουμσα Διακήμρυξή.
3.
Η Οικονομικήμ Προσφοραμ.
4.
Το Τιμολομγιο Δήμοπραμτήσής
5.
Η Ειδικήμ Συγγραφήμ Υποχρεωμσεων (Ε.Σ.Υ.).
6.
Η Τεχνικήμ Συγγραφήμ Υποχρεωμσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεμς Προδιαγραφεμς και τα
Παραρτήμματα τους,
7.
Η Τεχνικήμ Περιγραφήμ (Τ.Π.).
8.
Ο Προυοπολογισμομς Δήμοπραμτήσής.
9.
Οι εγκεκριμεμνες μελεμτες του εμρ γου.
10.
Το εγκεκριμεμν ο Χρονοδιαμγραμμα κατασκευήμς του εμργου.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.
Τα εμγγραφα τής συμμβασής συνταμσσονται υποχρεωτικα μ στήν ελλήνική μ γλωμσσα και
προαιρετικαμ και σε αμλ λες γλωμσσες, συνολικαμ ήμ μερικαμ. Σε περιμπτωσή ασυμφωνιμας μεταξυμ των
τμήμαμτων των εγγραμφων τής συμμβασής που εμχουν συνταχθειμ σε περισσσομτερες γλωμσσες,
επικρατειμ ή ελλήνικήμ εμκδοσή. Τυχομν ενσταμσεις υποβαμλλονται στήν ελλήνικήμ γλωμσσα.
6.2.

Οι προσφορεμς και τα περιλαμβανομμενα σε αυτεμς στοιχειμα, καθωμς και τα αποδεικτικαμ εμγγραφα
συνταμσσονται στήν ελλήνική μ γλωμσσα ήμ συνοδευμονται απο μ επιμσήμή μεταμφρασή μ τους στήν
ελλήνικήμ γλωμσσα.

6.3.

Στα αλλοδαπαμ δήμομσια εμγγραφα και δικαιολογήτικαμ εφαρμομζεται ή Συνθήμκή τής Χαμγής τής
5.10.1961, που κυρωμθήκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικαμ τα αλλοδαπαμ ιδιωτικαμ εμγγραφα
μπορουμν να συνοδευμονται απομ μεταμφρασήμ τους στήν ελλήνικήμ γλωμσσα επικυρωμεμνή ειμτε απομ
προμσωπο αρμομδιο καταμ τις διαταμξεις τής εθνικήμς νομοθεσιμας ειμτε απομ προμσωπο καταμ νομμο
αρμομδιο τής χωμρας στήν οποιμα εμχει συνταχθει μ εμγγραφο25. Επιμσής, γιμνονται υποχρεωτικαμ
αποδεκταμ ευκρινήμ φωτοαντιμγραφα εγγραμφων που εμχουν εκδοθειμ απομ αλλοδαπεμς αρχεμς και
εμχουν επικυρωθει μ απο μ δικήγομρο, συμμφωνα με τα προβλεπομμενα στήν παρ. 2 περ. β του
αμρθρου 11 του ν. 2690/1999 τΚωμδικας Διοικήτικήμς Διαδικασιμαςύ, αντικατασταμθήκε ως αμνω με
το αμρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

6.4.

Ενήμερωτικα μ και τεχνικα μ φυλλαμδια και αμλλα εμντυπα-εταιρικα μ ή μ μή – με ειδικο μ τεχνικομ
περιεχομμενο μπορουμν να υποβαμλλονται σε αμλλή γλωμσσα, χωριμς να συνοδευμονται απομ
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μεταμφρασή στήν ελλήνικήμ
6.5.

Η επικοινωνιμα με τήν αναθεμτουσα αρχήμ, καθωμς και μεταξυ μ αυτήμς και του αναδομχου, θα
γιμνονται υποχρεωτικαμ στήν ελλήνικήμ γλωμσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1.
Για τή δήμοπραμτήσή του εμργου, τήν εκτεμλεσή τής συμμβασής και τήν κατασκευή μ του,
εφαρμομζονται οι διαταμξεις των παρακαμτω νομοθετήμαμτων, ομπως ισχυμουν:
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 26
- 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»,27
- 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 )28
- 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
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7.2

7.3
7.4

7.5

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
Ο ν. 3310/2005 τΜέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεωνύ (Α' 30), ομπως
τροποποιήμθήκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τή διασταυμρωσή των στοιχειμων του
αναδομχου με τα στοιχειμα του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) κΟνομαστικοποίηση ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», ή κοινήμ
απομφασή των Υπουργωμν Αναμπτυξής και Επικρατειμας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 )
σχετικα μ με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, 29, καθωμς και ή απομφασή του Υφυπουργουμ Οικονομιμας και
Οικονομικωμν υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) τΚαθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίεςύ.
Οι διαταμξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) κΚυμρωσή Κωμδικα Φομρου Προστιθεμμενής Αξιμας».
Οι σε εκτεμλεσή των ανωτεμρω διαταμξεων εκδοθειμσες κανονιστικεμς πραμξεις 30, καθωμς και
λοιπεμς διαταμξεις που αναφεμρονται ρήταμ ήμ απορρεμουν απομ τα οριζομμενα στα συμβατικαμ τευμχή
τής παρουμσας καθωμς και το συμνολο των διαταμξεων του ασφαλιστικουμ, εργατικουμ,
περιβαλλοντικουμ και φορολογικουμ δικαιμου και γενικομτερα καμθε διαμταξή (Νομμος, Π.Δ., Υ.Α.) και
ερμήνευτική μ εγκυμκλιος που διεμπει τήν αναμθεσή και εκτεμλεσή του εμργου τής παρουμσας
συμμβασής, εμστω και αν δεν αναφεμρονται ρήταμ.
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.
Το εμργο χρήματοδοτειμται απομ Πομρους του Δήμμου (Κ.Α. 25.7312.0032). 31
Το εμργο υπομκειται στις κρατήμσεις32 που προβλεμπονται για τα εμργα αυταμ,
περιλαμβανομεμνής τής κραμτ ήσής υμψους 0,06 % υπεμρ των λειτουργικωμν αναγκωμν τής
Ενιαιμας Ανεξαμρτήτής Αρχήμς Δήμοσιμων Συμβαμσεων, συμμφωνα με το αμρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011, τής κραμτήσής υμψους 0,06 % υπεμρ των λειτουργικωμν αναγκωμν τής Αρχήμς
Εξεμτασής Προδικαστικωμν Προσφυγωμν, συμμφωνα με το αμρ θρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθωμς και τής κραμτήσής 6% 0, συμμφωνα με τις διαταμξ εις του αμρ θρου 53 παρ.
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
απομφασής του Υπουργουμ Υποδομωμν και Μεταφορωμν (Β' 2235).
8.2.
Τα γενικαμ εμξοδα, ομφελος κ.λ.π. του Αναδομχου και οι επιβαρυμνσεις απομ φομρ ους, δασμουμς
κ.λ.π. καθοριμζονται στο αντιμστοιχο αμρ θρο τής Ε.Σ.Υ. Ο ΦΠΑ βαρυμνει τον Κυμρ ιο του Έργου.
8.3.
Οι πλήρωμεμς θα γιμν ονται συμμφωνα με το αμρ θρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιμστοιχο
αμρ θρο τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήμ του εργολαβικουμ τιμήμματος θα γιμνεται σε EURO.
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεμτουσα αρχήμ33 μπορειμ, καταμ τή διαδικασιμα αξιολομγήσής των προσφορωμν, να καλεμσει τους
οικονομικουμς φορειμς, μεμσω τής λειτουργικομτήτας τής ‘’Επικοινωνιμαςύ του υποσυστήμματος να
συμπλήρωμσουν ή μ να διευκρινιμσουν τα εμγγραφα ή μ δικαιολογήτικα μ που εμχουν υποβαμλει,
συμπεριλαμβανομεμνής και τής οικονομικήμς τους προσφοραμς, μεμσα σε ευμλογή προθεσμιμα, ή οποιμα δεν
μπορειμ να ειμναι μικρομτερή απομ επταμ (7) ήμεμρες απομ τήν ήμερομήνιμα κοινοποιμήσής σε αυτουμς τής
σχετικήμς προμσκλήσής, συμμφωνα με τα ειδικομτερα οριζομμενα στις διαταμξεις των αμρθρων 102 και 103
του ν. 4412/2016 και του αμρθρου 13 τής υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδήμποτε διευκριμνισή ήμ συμπλήμρωσή που υποβαμλλεται απομ τους προσφεμροντες ήμ υποψήφιμους,
χωριμς να εμχει ζήτήθειμ απομ τήν αναθεμτουσα αρχήμ34, δεν λαμβαμνεται υπομψή.
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Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
Για τήν παρουμσα διαδικασιμα εμχει εκδοθει μ ή απομφασή με ΑΔΑ: ΩΑΖ4Ω62-Χ9Ζ για τήν αναμλήψή
υποχρεμωσής/εμγκρισή δεμσμευσής πιμστωσής για το οικονομικομ εμτος 2018 και με αρ. AAY 893/2018
καταχωμρήσή στο βιβλιμο εγκριμσεων και εντολωμν πλήρωμήμς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρωμνεται και ο αριθμομς
τής απομφασής εμγκρισής τής πολυετουμς αναμλήψής σε περιμπτωσή που ή δαπαμνή εκτειμνεται σε
περισσομτερα του ενομς οικονομικαμ εμτή, συμμφωνα με το αμρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ). 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιμτλος του εμργου ειμναι:
«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ».

ΑΓΩΓΩΝ

ΟΜΒΡΙΩΝ

–

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΦΡΕΑΤΙΩΝ

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο προυοπολογισμομς δήμοπραμτήσής του εμργου ανεμρχεται σε 36 80.645,16 Ευρω μ και
αναλυμεται σε:
Δαπαμνή Εργασιωμν 58.864,20 €
Γενικαμ εμξοδα και Όφελος εργολαμβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.595,56€
Απρομβλεπτα37 (ποσοστου μ 15% επιμ τής δαπαμνής εργασιωμν και του κονδυλιμου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
10.418,96€, που αναλωμνονται συμμφωνα με τους ομρους του αμρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
.............................................................38
Στο ανωτεμρω ποσομ προβλεμπεται αναθεωμρήσή στις τιμεμς ποσουμ 766,44€ συμμφωνα με το
αμρθρο 153 του ν. 4412/2016.
Ρήμτρα προμσθετής καταβολήμς (πριμ), συμμφωνα με το αμρθρο 149 του ν. 4412/2016 .......
(εφομσον προβλεμπεται).

11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Δήμμος Αγιμων Αναργυμρων – Καματερουμ.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Η παρουμσα μελεμτή αφοραμ στήν επεμκτασή του δικτυμου ομβριμων καθωμς και στήν κατασκευήμ φρεατιμων
υδροσυλλογήμς και φρεατιμων επιμσκεψής σε τμήμματα οδωμν του Δήμμου Αγιμων Αναργυμρων – Καματερουμ.
11.3.

Επισημαίνεται ομτι, το φυσικομ και οικονομικομ αντικειμμενο των δήμοπρατουμμενων εμργων δεν πρεμπει
να μεταβαμλλεται ουσιωδωμς καταμ τή διαμρκεια εκτεμλεσής τής συμμβασής, καταμ τα οριζομμενα στήν παρ.
4 του αμρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατομτήτα μεταβολήμς υφιμσταται, μομνο υπομ τις προυοποθεμσεις των
αμρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεμπεται ή χρήμσή των κεπιμ εμλασσον» δαπανωμν με τους ακομλουθους ομρους και περιορισμουμς:


Δεν τροποποιειμται το κβασικομ σχεμδιο» τής προκήμρυξής, ουμτε οι προδιαγραφεμς του εμργου, ομπως
περιγραμφονται στα συμβατικαμ τευμχή, ουμτε καταργειμται ομαμδα εργασιωμν τής αρχικήμς συμμβασής.



Δεν θιμγεται ή πλήρομτήτα, ποιομτήτα και λειτουργικομτήτα του εμργου.



Δεν χρήσιμοποιειμται για τήν πλήρωμήμ νεμων εργασιωμν που δεν υπήμρχαν στήν αρχικήμ συμμβασή.



Δεν υπερβαιμνει ή δαπαμνή αυτήμ, καταμ τον τελικομ εγκεκριμεμνο Ανακεφαλαιωτικομ Πιμνακα Εργασιωμν
του εμργου, ποσοστομ ειμκοσι τοις εκατομ (20%) τής συμβατικήμς δαπαμνής ομαμδας εργασιωμν του
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εμργου ουμτε, αθροιστικαμ, ποσοστο μ δεμκα τοις εκατο μ (10%) τής δαπαμνής τής αρχικήμς αξιμας
συμμβασής χωριμς Φ.Π.Α., αναθεωμρήσή τιμωμν και απρομβλεπτες δαπαμνες. Στήν αθροιστική μ αυτήμ
ανακεφαλαιμωσή λαμβαμνονται υπομψή μομνο οι μεταφορεμς δαπαμνής απομ μιμα ομαμδα εργασιωμν σε
αμλλή.
Τα ποσα μ που εξοικονομουμνται, εφομσον υπερβαιμνουν τα ανωτεμρω ομρια (20% ή μ και 10%),
μειωμνουν ισομποσα τή δαπαμνή τής αξιμας συμμβασής χωριμς Φ.Π.Α., αναθεωρήμσεις και απρομβλεπτες
δαπαμνες. Για τή χρήμσή των κεπιμ εμλασσον δαπανωμν» απαιτειμται σε καμθε περιμπτωσή ή συμμφωνή
γνωμμή του Τεχνικου μ Συμβουλιμου, υμστερα απο μ εισήμγήσή του φορεμα υλοποιμήσής.
Ο προυοπολογισμομς των εμργων στα οποιμα εφαρμομζεται ή παραμγραφος αυτή μ αναλυμεται σε
Οομαμδες εργασιωμν, οι οποιμες συντιμθενται απομ εργασιμες που υπαμγονται σε ενιαιμα υποσυμνολα του
τεχνικουμ αντικειμεμνου των εμργων, εμχουν παρομμοιο τρομπο κατασκευήμς και επιδεμχονται το ιμδιο
ποσοστο μ εμκπτωσής στις τιμεμς μοναμδας τους. Με απομφασή του Υπουργου μ Υποδομωμν και
Μεταφορωμν, ή οποιμα μετα μ τήν εμκδοσή μ τής θα εμχει εφαρμογή μ σε ομλα τα ως αμνω εμργα,
προσδιοριμζονται οι ομαμδες εργασιωμν αναμ κατήγοριμα εμργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολικήμ προθεσμιμα εκτεμλ εσής του εμργου, οριμζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες
απομ τήν ήμεμρα υπογραφήμς τής συμμβασής39.
Οι αποκλειστικεμς και ενδεικτικεμς τμήματικεμς προθεσμιμες του εμργου αναφεμρονται στήν Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Η επιλογήμ του Αναδομχου, θα γιμνει συμμφωνα με τήν κανοικτήμ διαδικασιμα» του αμρ θρου
27 του ν. 4412/2016 και υπομ τις προυοποθεμσεις του νομμου αυτουμ.
Η οικονομικήμ προσφοραμ των διαγωνιζομεμν ων, θα συνταχθειμ και υποβλήθειμ συμμφωνα
με τα οριζομμενα στο αμρ θρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
Καμθε προσφεμρων μπορειμ να υποβαμλει μομν ο μιμα προσφοραμ. 40
Δεν επιτρεμπεται ή υποβολήμ εναλλακτικωμν προσφορωμν. 41
Δε γιμν ονται δεκτεμς προσφορεμς για μεμρ ος του αντικειμεμν ου τής συμμβασής.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήμριο για τήν αναμθεσή τής συμμβασής ειμναι ή πλεμον συμφεμρουσα απο μ οικονομική μ αμποψή
προσφοραμ μομν ο βαμσει τιμήμς (χαμήλομτερή τιμήμ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1
Για τήν συμμετοχήμ στον διαγωνισμομ απαιτειμται ή καταμθεσή απομ τους συμμετεμχοντες
οικονομικουμς φορειμς, καταμ τους ομρους τής παρ. 1 α) του αμρ θρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυήτικήμς επιστολήμς συμμετοχήμς, που ανεμρχεται στο ποσομ των 1.612,00 ευρωμ. 42
Στήν περιμπ τωσή εμν ωσής οικονομικωμν φορεμω ν, ή εγγυμήσή συμμετοχήμς περιλαμβαμνει
και τον ομρ ο ομτ ι ή εγγυμήσή καλυμπ τει τις υποχρεωμσεις ομλων των οικονομικωμν φορεμω ν
που συμμετεμχουν στήν εμν ωσή.
15.2

Οι εγγυήτικεμς επιστολεμς συμμετοχήμς περιλαμβαμν ουν, συμμφωνα με το αμρ θρο 72 παρ. 4
του ν. 4412/2016, κατ’ ελαμχιστον τα ακομλουθα στοιχειμα :
α) τήν ήμερομήνιμα εμκ δοσής,
β) τον εκδομτή,
γ) τον κυμριο του εμργου ή μ το φορεμα κατασκευήμς του εμργου (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ) προς τον οποιμο απευθυμν ονται,
δ) τον αριθμομ τής εγγυμήσής,
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ε) το ποσομ που καλυμπτει ή εγγυμήσή,
στ) τήν πλήμρ ή επωνυμιμα, τον Α.Φ.Μ. και τή διευμθυνσή του οικονομικουμ φορεμα υπεμρ
του οποιμου εκδιμδ εται ή εγγυμήσή (στήν περιμπ τωσή εμν ωσής αναγραμφονται ομλ α τα
παραπαμν ω για καμθε μεμλ ος τής εμν ωσής),
ζ) τους ομρ ους ομτ ι: αα) ή εγγυμήσή παρεμχεται ανεμκκλήτα και ανεπιφυμλακτα, ο δε
εκδομτ ής παραιτειμται του δικαιωμματος τής διαιρεμσεως και τής διζήμσεως, και ββ) ομτι σε
περιμπ τωσή καταμπ τωσής αυτήμς, το ποσο μ τής καταμπτωσής υπομκειται στο εκαμστοτε
ισχυμον τεμλ ος χαρτοσήμμου,
ή) τα στοιχειμα τής διακήμρυξής (αριθμομς, εμτος, τιμτλος εμργου ) και τήν καταλήκτικήμ
ήμερομήνιμα υποβολήμς προσφορωμν ,
θ) τήν ήμερομήνιμα λήμξ ής ήμ τον χρομν ο ισχυμος τής εγγυμήσής,
ι) τήν αναμλ ήψή υποχρεμω σής απομ τον εκδομτή τής εγγυμήσής να καταβαμλει το ποσομ τής
εγγυμήσής ολικαμ ήμ μερικαμ εντομς πεμντε (5) ήμερωμν μεταμ απομ απλήμ εμγγραφή ειδοποιμήσή
εκειμν ου προς τον οποιμο απευθυμνεται.
(Στο σήμειμο αυτομ γιμνεται παραπομπήμ στα σχετικαμ υποδειμγματα, εφομσον υπαμρχουν).
15.3

Η εγγυμή σή συμμετοχήμς πρεμπει να ισχυμει τουλαμχιστον για τριαμντα (30) ήμεμρες μεταμ τή
λήμξή του χρομν ου ισχυμος τής προσφοραμς του αμρ θρου 19 τής παρουμσας, ήμτοι μεμχρι και
26/07/2019, αμλ λως ή προσφοραμ απορριμπτεται. Η αναθεμτουσα αρχήμ μπορειμ, πριν τή
λήμξή τής προσφοραμς, να ζήταμ απομ τον προσφεμροντα να παρατειμνει, πριν τή λήμξή τους,
τή διαμρκεια ισχυμος τής προσφοραμς και τής εγγυμήσής συμμετοχήμς.

15.4

Η εγγυμήσή συμμετοχήμς καταπιμπ τει, υπεμρ του κυριμου του εμργου, μεταμ απομ γνωμμή του
Τεχνικουμ Συμβουλιμου αν ο προσφεμρων αποσυμρει τήν προσφοραμ του καταμ τή διαμρ κεια
ισχυμος αυτήμς και στις περιπτωμσεις του αμρ θρου 4.2 τής παρουμσας. Η εμν στασή του
αναδομχου κατα μ τής αποφαμσεως δεν αναστεμλ λει τήν ειμσπραξή του ποσου μ τής
εγγυήμσεως.

15.5

Η εγγυμήσή συμμετοχήμς επιστρεμφεται στον αναμδοχο με τήν προσκομμισή τής εγγυμήσής
καλήμς εκτεμλ εσής.
Η εγγυμήσή συμμετοχήμς επιστρεμφεται στους λοιπουμς προσφεμροντες, συμμφωνα με τα
ειδικομτερα οριζομμενα στο αμρθρο 72 του ν. 4412/2016 43.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)44
16.1

ΔΕΝ 45 προβλεμπεται ή χορήμγήσή προκαταβολήμς στον Αναμδοχο …………………. 46

16.2

ΔΕΝ προβλεμπεται ή πλήρωμήμ πριμ στήν παρουμσα συμμβασή ……………………

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για τήν υπογραφήμ τής συμμβασής απαιτειμται ή παροχήμ εγγυμήσής καλήμς εκτεμλεσής, συμμφωνα
με το αμρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υμψος τής οποιμας καθοριμζεται σε ποσοστομ 5% επιμ
τής αξιμας τής συμμβασής, χωριμς Φ.Π.Α. και κατατιμθεται πριν ήμ καταμ τήν υπογραφήμ τής συμμβασής.
Η εγγυμήσή καλήμς εκτεμλ εσής καταπιμπ τει στήν περιμπ τωσή παραμβασής των ομρ ων τής συμμβασής,
ομπως αυτήμ ειδικομτερα οριμζει.
Σε περιμπτωσή τροποποιμή σής τής συμμβασής κατα μ το αμρθρο 132 ν. 4412/2016, ή οποιμα
συνεπαμγεται αυμξήσή τής συμβατικήμς αξιμας, ο αναμδοχος ειμναι υποχρεωμεμν ος να καταθεμσει πριν
τήν τροποποιμή σή, συμπλήρωματικήμ εγγυμήσή το υμψος τής οποιμας ανεμρχεται σε ποσοστομ 5% επιμ
του ποσουμ τής αυμξήσής χωριμς ΦΠΑ.
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Η εγγυμήσή καλήμς εκτεμλ εσής τής συμμβασής καλυμπτει συνολικα μ και χωριμς διακριμσεις τήν
εφαρμογή μ ομλων των ομρων τής συμμβασής και καμθε απαιμτήσή τής αναθεμτουσας αρχήμς ή μ του
κυριμου του εμργου εμναντι του αναδομχου.
Η εγγυμήσή καλήμς εκτεμλ εσής καταπιμπ τει υπεμρ του κυριμου του εμργου, με αιτιολογήμεμνή απομφασή
του Προιοσταμεμν ου τής Διευθυμν ουσας Υπήρεσιμας, ιδιμω ς μεταμ τήν οριστικοποιμήσή τής εμκπτωσής
του αναδομχου. Η εμν στασή του αναδομχου καταμ τής αποφαμσεως δεν αναστεμλ λει τήν ειμσπραξή του
ποσουμ τής εγγυήμσεως.
Οι εγγυήτικεμς επιστολεμς καλήμς εκτεμλεσής περιλαμβαμν ουν κατ’ ελαμχιστον τα αναφερομμενα στήν
παραμγραφο 15.2 τής παρουμσας και επιπρομσθετα, τον αριθμο μ και τον τιμτλο τής σχετικήμς
συμμβασής.
17.2 Εγγυμήσή καλήμς λειτουργιμας
.......................................... 47
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυήτικεμς επιστολεμς των αμρθρων 15, 16 και 17 εκδιμδονται απο μ πιστωτικα μ ήμ
χρήματοδοτικα μ ιδρυμματα ήμ ασφαλιστικεμς επιχειρήμσεις καταμ τήν εμννοια των περιπτωμσεων β΄ και γ΄
τής παρ. 1 του αμρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουμν νομμιμα στα κραμτή-μεμλή τής
Ενωσής ήμ του Ευρωπαιοκουμ Οικονομικουμ Χωμρου ήμ στα κραμτή-μεμρή τής ΣΔΣ και εμχουν, συμμφωνα με τις
ισχυμουσες διαταμξεις, το δικαιμωμα αυτομ. Μπορουμν, επιμσής, να εκδιμδονται απομ το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ήμ να παρεμχονται με γραμμαμτιο του Ταμειμου Παρακαταθήκωμν και Δανειμων, με παρακαταμθεσή σε αυτομ
του αντιμστοιχου χρήματικουμ ποσουμ. 48
Αν συσταθει μ παρακαταθήμκή με γραμμαμτιο παρακαταμθεσής χρεογραμφων στο Ταμειμο
Παρακαταθήκωμν και Δανειμων, τα τοκομεριμδια ή μ μεριμσματα που λήμγουν καταμ τή διαμρκεια τής
εγγυμήσής επιστρεμφονται μεταμ τή λήμξή τους στον υπεμρ ου ή εγγυμήσή οικονομικομ φορεμα.
17.Α.2 Οι εγγυήτικεμς επιστολεμς εκδιμδ ονται κατ’ επιλογήμ του οικονομικουμ φορεμα/ αναδομχου απομ
εμναν ήμ περισσομτ ερους εκδομτ ες τής παραπαμν ω παραγραμφου, ανεξαρτήμτως του υμψους των.
Εαμν ή εγγυμήσή εκδοθειμ απομ αλλοδαπομ πιστωτικομ ιμδρυμα μπορειμ να συνταχθειμ σε μιμα απομ τις επιμσήμες
γλωμσσες τής Ευρωπαιοκήμς Ένωσής, αλλαμ θα συνοδευμεται απαραιμτήτα απομ μεταμφρασή στήν ελλήνικήμ
γλωμσσα, συμμφωνα και με τα ειδικομτερα οριζομμενα στο αμρθρο 6.3. τής παρουμσας.
Η αναθεμτουσα αρχή μ επικοινωνει μ με τους φορειμς που φεμρονται να εμχουν εκδωμσει τις εγγυήτικεμς
επιστολεμς, προκειμεμνου να διαπιστωμσει τήν εγκυρομτήταμ τους 49.

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώναποσφράγισης
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορωμν50 οριμζεται ή 27η
Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:05.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.51

των προσφορών ορίζεται η 3η

Αν, για λομγους ανωτεμρας βιμας ή μ για τεχνικουμς λομγους δεν διενεργήθει μ ή αποσφραμγισή κατα μ τήν
ορισθειμσα ήμεμρα ήμ αν μεμχρι τή μεμρα αυτήμ δεν εμχει υποβλήθειμ καμιμα προσφοραμ, ή αποσφραμγισή και ή
καταλήκτική μ ήμερομήνιμα αντιμστοιχα μετατιμθενται σε οποιαδήμποτε αμλλή ήμεμρα, με απομφασή τής
αναθεμτουσας αρχήμς. Η απομφασή αυτή μ κοινοποιειμται στους προσφεμροντες, μεμσω τής
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λειτουργικομτήτας τΕπικοινωνιμαύ, πεμντε (5) τουλαμχιστον εργαμσιμες ήμεμρες πριν τή νεμα ήμερομήνιμα,
και αναρταμται στο ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστοσελιμδα τής αναθεμτουσας αρχήμς, εφομσον διαθεμτει, καθωμς και
στον ειδικομ, δήμομσια προσβαμσιμο, χωμρο τήλεκτρονικοι μ διαγωνισμοιμύ τής πυμλής
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νεμα αυτή μ ήμερομήνιμα δεν καταστει μ δυνατή μ ή
αποσφραμγισή των προσφορωμν ήμ δεν υποβλήθουμν προσφορεμς, μπορειμ να ορισθειμ και νεμα ήμερομήνιμα,
εφαρμοζομεμνων καταμ τα λοιπαμ των διαταμξεων των δυμο προήγουμμενων εδαφιμων.

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Καμθε υποβαλλομμενή προσφοραμ δεσμευμει τον συμμετεμχοντα στον διαγωνισμομ καταμ τή διαμταξή του
αμρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαμστήμα έξι (6) μηνών52, απο μ τήν ήμερομήνιμα λήμξής τής
προθεσμιμας υποβολήμς των προσφορωμν.
Η αναθεμτουσα αρχήμ μπορειμ, πριν τή λήμξή του χρομν ου ισχυμος τής προσφοραμς, να ζήταμ απομ τους
προσφεμρ οντες να παρατειμν ουν τή διαμρ κεια ισχυμος τής προσφοραμς τους και τής εγγυμήσής
συμμετοχήμς.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η προκήμρυξή συμμβασής 53 και ή παρουμσα Διακήμρυξή δήμοσιευμθήκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 18εROC004120400, ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 18εROC004124060, αντιμστοιχα).
2. Η Διακήμρυξή αναρταμται και στήν ιστοσελιμδα τής αναθεμτουσας αρχήμς ( www.agan.gov.gr),
(εφομσον υπαμρχει), συμμφωνα με το αμρθρο 2 τής παρουμσας.
3. Περιμλήψή τής παρουμσας Διακήμρυξής δήμοσιευμεται στον Ελλήνικο μ Τυμπο 54, συμμφωνα με το
αμρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταμται στο προμγραμμα τΔιαυμγειαύ diavgeia.gov.gr.,
Τα εμξοδα των εκ τής κειμμενής νομοθεσιμας απαραιμτήτων δήμοσιευμσεων τής προκήμρυξής τής
δήμοπρασιμας στήν οποιμα αναδειμχθήκε αναμδοχος, βαρυμνουν τον ιμδιο και εισπραμττονται με τον πρωμτο
λογαριασμομ πλήρωμήμς του εμργου. Τα εμξοδα δήμοσιευμσεων των τυχομν προήγουμμενων διαγωνισμωμν
για τήν αναμθεσή του ιμδιου εμργου, καθωμς και τα εμξοδα των μή απαραιμτήτων εκ του νομμου
δήμοσιευμσεων βαρυμνουν τήν αναθεμτουσα αρχήμ και καταβαμλλονται απομ τις πιστωμσεις του εμργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμμβασή ανατιμθεται βαμσει του κριτήριμου του αμρθρου 14 τής παρουμσας, σε προσφεμροντα ο οποιμος
δεν αποκλειμεται απομ τή συμμετοχήμ βαμσει τής παρ. Α του αμρθρου 22 τής παρουμσας και πλήροιμ τα
κριτήμρια επιλογήμς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αμρθρου 22 τής παρουμσας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21. 1 Δικαιμωμα συμμετοχήμς εμχουν φυσικα μ ή μ νομικα μ προμσωπα, ή μ ενωμσεις αυτωμν 55 που
δραστήριοποιουμνται σε εμργα κατήγοριμας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 56και που ειμναι εγκατεστήμεμνα σε:
α) σε κραμτος-μεμλος τής Ένωσής,
β) σε κραμτος-μεμλος του Ευρωπαιοκουμ Οικονομικουμ Χωμρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριμτες χωμρες που εμχουν υπογραμψει και κυρωμσει τή ΣΔΣ, στο βαθμομ που ή υπομ αναμθεσή δήμομσια
συμμβασή καλυμπτεται απομ τα Παραρτήμματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεμς σήμειωμσεις του σχετικουμ με
τήν Ένωσή Προσαρτήμματος κ τής ως αμνω Συμφωνιμας, καθωμς και
δ) σε τριμτες χωμρες που δεν εμπιμπτουν στήν περιμπτωσή γ΄ τής παρουμσας παραγραμφου και εμχουν
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συναμψει διμερειμς ήμ πολυμερειμς συμφωνιμες με τήν Ένωσή σε θεμματα διαδικασιωμν αναμθεσής δήμοσιμων
συμβαμσεων.
21.2 Οικονομικομς φορεμας συμμετεμχει ειμτε μεμονωμεμνα ειμτε ως μεμλος εμνωσής. 57,
21.3 Οι ενωμσεις οικονομικωμν φορεμων συμμετεμχουν υπομ τους ομρους των παρ. 2, 3 και 4 του αμρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του αμρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειμται απομ τις εν λομγω ενωμσεις να περιβλήθουμν συγκεκριμεμνή νομικήμ μορφήμ για τήν υποβολήμ
προσφοραμς. Σε περιμπτωσή που ή εμνωσή αναδειχθειμ αναμδοχος ή νομικήμ τής μορφήμ πρεμπει να ειμναι
τεμτοια που να εξασφαλιμζεται ή υμπαρξή ενομς και μοναδικουμ φορολογικουμ μήτρωμου για τήν εμνωσή (πχ
κοινοπραξιμα).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμονωμεμνοι προσφεμροντες πρεμπει να ικανοποιουμν ομλα τα κριτήμρια ποιοτικήμς επιλογήμς. Στήν
περιμπτωσή εμνωσής οικονομικωμν φορεμων, ή πλήμρωσή των απαιτήμσεων του αμρθρου 22 Α και Β πρεμπει
να ικανοποιειμται απομ καμθε μεμλος τής εμνωσής.
22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καμθε προσφεμρων αποκλείεται απο μ τή συμμετοχή μ σε διαδικασιμα συμναψής συμμβασής, εφομσον
συντρεμχει στο προμσωπομ του (αν προμκειται για μεμονωμεμνο φυσικομ ήμ νομικομ προμσωπο) ήμ σε εμνα απομ
τα μεμλή του (αν προμκειται περιμ εμνωσής οικονομικωμν φορεμων) εμνας απομ τους λομγους των παρακαμτω
περιπτωμσεων:
22.A.1. Όταν υπαμρχει εις βαμρος του αμεταμκλήτή58 καταδικαστική μ απομφασή για εμναν απο μ τους
ακομλουθους λομγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ομπως αυτήμ οριμζεται στο αμρθρο 2 τής απομφασής-πλαιμσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιμου τής 24ής Οκτωβριμου 2008, για τήν καταπολεμμήσή του οργανωμεμνου
εγκλήμματος(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, ομπως οριμζεται στο αμρθρο 3 τής συμμβασής περιμ τής καταπολεμμήσής τής διαφθοραμς
στήν οποιμα ενεμχονται υπαμλλήλοι των Ευρωπαιοκωμν Κοινοτήμτων ήμ των κρατωμν-μελωμν τής Ένωσής (ΕΕ
C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παραμγραφο 1 του αμρθρου 2 τής απομφασής-πλαιμσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιμου τής 22ας Ιουλιμου 2003, για τήν καταπολεμμήσή τής δωροδοκιμας στον
ιδιωτικομ τομεμα (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωμς και ομπως οριμζεται στήν κειμμενή νομοθεσιμα ήμ
στο εθνικομ διμκαιο του οικονομικουμ φορεμα,
γ) απάτη, καταμ τήν εμννοια του αμρθρου 1 τής συμμβασής σχετικαμ με τήν προστασιμα των οικονομικωμν
συμφερομντων των Ευρωπαιοκωμν Κοινοτήμτων (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48), ή οποιμα κυρωμθήκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικεμς δραστήριομτήτες, ομπως
οριμζονται, αντιστοιμχως, στα αμρθρα 1 και 3 τής απομφασής-πλαιμσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιμου τής
13ής Ιουνιμου 2002, για τήν καταπολεμμήσή τής τρομοκρατιμας (ΕΕ L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ήμ ήθικήμ
αυτουργιμα ήμ συνεμργεια ήμ απομπειρα διαμπραξής εγκλήμματος, ομπως οριμζονται στο αμρθρο 4 αυτήμς,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήμ χρήματοδομτήσή τής τρομοκρατιμας,
ομπως αυτεμς οριμζονται στο αμρθρο 1 τής Οδήγιμας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαιοκουμ Κοινοβουλιμου και του
Συμβουλιμου τής 26ής Οκτωβριμου 2005, σχετικα μ με τήν προμλήψή τής χρήσιμοποιμήσής του
χρήματοπιστωτικουμ συστήμματος για τή νομιμοποιμήσή εσομδων απομ παραμνομες δραστήριομτήτες και τή
χρήματοδομτήσή τής τρομοκρατιμας (ΕΕ L 309 τής 25.11.2005, σ. 15), ή οποιμα ενσωματωμθήκε στήν
εθνικήμ νομοθεσιμα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ομπως οριμζονται στο αμρθρο 2 τής
Οδήγιμας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαιοκουμ Κοινοβουλιμου και του Συμβουλιμου τής 5ής Απριλιμου 2011, για
τήν προμλήψή και τήν καταπολεμμήσή τής εμποριμας ανθρωμπων και για τήν προστασιμα των θυμαμτων
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τής, καθωμς και για τήν αντικαταμστασή τής απομφασής-πλαιμσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιμου (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποιμα ενσωματωμθήκε στήν εθνικήμ νομοθεσιμα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικομς φορεμας αποκλειμεται επιμσής ομταν το προμσωπο εις βαμρος του οποιμου εκδομθήκε αμεταμκλήτή καταδικαστικήμ απομφασή ειμναι μεμλος του διοικήτικουμ, διευθυντικουμ ήμ εποπτικουμ οργαμνου
του εν λομγω οικονομικουμ φορεμα ήμ εμχει εξουσιμα εκπροσωμπήσής, λήμψής αποφαμσεων ήμ ελεμγχου σε αυτομ.
Στις περιπτωμσεις εταιρειωμν περιορισμεμνής ευθυμνής (Ε.Π.Ε.), προσωπικωμν εταιρειωμν (Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωμν Κεφαλαιουχικωμν Εταιρειωμν (Ι.Κ.Ε), ή υποχρεμωσή του προήγουμμενου εδαφιμου, αφοραμ τους
διαχειριστεμς.
Στις περιπτωμσεις ανωνυμμων εταιρειωμν (Α.Ε.), ή υποχρεμωσή του προήγουμμενου εδαφιμου αφοραμ τον
Διευθυμνοντα Συμμβουλο, καθωμς και ομλα τα μεμλή του Διοικήτικουμ Συμβουλιμου.
Στις περιπτωμσεις των συνεταιρισμωμν, ή εν λομγω υποχρεμωσή αφοραμ τα μεμλή του Διοικήτικουμ Συμβουλιμου59.
22.A.2 Όταν ο προσφεμρων εμχει αθετήμσει τις υποχρεωμσεις του ομσον αφοραμ στήν καταβολήμ φομρων ήμ
εισφορωμν κοινωνικήμς ασφαμλισής και αυτομ εμχει διαπιστωθειμ απομ δικαστικήμ ήμ διοικήτικήμ απομφασή με
τελεσιμδική και δεσμευτικήμ ισχυμ, συμμφωνα με διαταμξεις τής χωμρας ομπου ειμναι εγκατεστήμεμνος ήμ τήν
εθνική μ νομοθεσιμα ήμ/και ή αναθεμτουσα αρχή μ μπορει μ να αποδειμξει με τα καταμλλήλα μεμσα ομτι ο
προσφεμρων εμχει αθετήμσει τις υποχρεωμσεις του ομσον αφορα μ τήν καταβολή μ φομρων ή μ εισφορωμν
κοινωνικήμς ασφαμλισής.
Αν ο προσφεμρων ειμναι Έλλήνας πολιμτής ήμ εμχει τήν εγκαταμστασήμ του στήν Ελλαμδα, οι υποχρεωμσεις
του που αφορουμν τις εισφορεμς κοινωνικήμς ασφαμλισής καλυμπτουν, τομσο τήν κυμρια, ομσο και τήν
επικουρικήμ ασφαμλισή.
Δεν αποκλειμεται ο προσφεμρων, ομταν εμχει εκπλήρωμσει τις υποχρεωμσεις του, ειμτε καταβαμλλοντας τους
φομρους ήμ τις εισφορεμς κοινωνικήμς ασφαμλισής που οφειμλει, συμπεριλαμβανομεμνων, καταμ περιμπτωσή,
των δεδουλευμεμνων τομκων ήμ των προστιμμων, ειμτε υπαγομμενος σε δεσμευτικομ διακανονισμομ για τήν
καταβολήμ τους.
22.Α.2α Η αναθεμτουσα αρχή μ γνωριμζει ή μ μπορει μ να αποδειμξει με τα καταμλλήλα μεμσα ομτι εμχουν
επιβλήθειμ σε βαμρος του οικονομικουμ φορεμα, μεμσα σε χρονικομ διαμστήμα δυμο (2) ετωμν πριν απομ τήν
ήμερομήνιμα λήμξής τής προθεσμιμας υποβολήμς προσφοραμς:
αα) τρεις (3) πραμξεις επιβολήμς προστιμμου απο μ τα αρμομδια ελεγκτικα μ ομργανα του Σωμματος
Επιθεωμρήσής Εργασιμας για παραβαμσεις τής εργατικήμς νομοθεσιμας που χαρακτήριμζονται, συμμφωνα με
τήν υπουργικήμ απομφασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ομπως εκαμστοτε ισχυμει, ως κυψήλήμς» ήμ κπολυμ
υψήλήμς» σοβαρομτήτας, οι οποιμες προκυμπτουν αθροιστικαμ απομ τρεις (3) διενεργήθεμντες ελεμγχους, ήμ
ββ) δυμο (2) πραμξεις επιβολήμς προστιμμου απο μ τα αρμομδια ελεγκτικα μ ομργανα του Σωμματος
Επιθεωμρήσής Εργασιμας για παραβαμσεις τής εργατικήμς νομοθεσιμας που αφορουμν τήν αδήμλωτή
εργασιμα, οι οποιμες προκυμπτουν αθροιστικαμ απομ δυμο (2) διενεργήθεμντες ελεμγχους.
Οι υπομ αα΄ και ββ΄ κυρωμσεις πρεμπει να εμχουν αποκτήμσει τελεσιμδική και δεσμευτικήμ ισχυμ 60.
22.A.3 α) Κατ’εξαιμρεσή, για τους πιο καμτω επιτακτικουμς λομγους δήμομσιου συμφεμροντος ..................
61
( ομπως δήμομσιας υγειμας ήμ προστασιμας του περιβαμλλοντος, οι οποιμοι συμπλήρωμνονται απομ τήν αναθεμτουσα αρχήμ ) δεν εφαρμομζονται οι παραμγραφοι 22.A.1,και 22.A.2.
β) Κατ’εξαιμρεσή, ομταν ο αποκλεισμομς ειμναι σαφωμς δυσαναμλογος, ιδιμως ομταν μομνο μικραμ ποσαμ των
φομρων ήμ των εισφορωμν κοινωνικήμς ασφαμλισής δεν εμχουν καταβλήθειμ ήμ ομταν ο προσφεμρων ενήμερωμθήκε σχετικαμ με το ακριβεμς ποσομ που οφειμλεται λομγω αθεμτήσής των υποχρεωμσεωμν του ομσον αφοραμ στήν καταβολήμ φομρων ήμ εισφορωμν κοινωνικήμς ασφαμλισής σε χρομνο καταμ τον οποιμο δεν ειμχε τή δυνατομτήτα να λαμβει μεμτρα, συμμφωνα με το τελευταιμο εδαμφιο τής περ. β' τής παρ. 2 του αμρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν απο μ τήν εκπνοή μ τής προθεσμιμας υποβολήμς προσφοραμς του αμρθρου 18 τής
παρουμσας, δεν εφαρμομζεται 62ή παραμγραφος 22.Α.2.
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22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:63
(α) εμχει αθετήμσει τις υποχρεωμσεις που προβλεμπονται στήν παρ. 2 του αμρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εαμν ο οικονομικομς φορεμας τελειμ υπομ πτωμχευσή ήμ εμχει υπαχθειμ σε διαδικασιμα εξυγιμανσής ήμ ειδικήμς
εκκαθαμρισής ή μ τελει μ υπο μ αναγκαστική μ διαχειμρισή απο μ εκκαθαριστή μ ή μ απο μ το δικαστήμριο ή μ εμχει
υπαχθει μ σε διαδικασιμα πτωχευτικου μ συμβιβασμου μ ή μ εμχει αναστειμλει τις επιχειρήματικεμς του
δραστήριομτήτες ήμ εαμν βριμσκεται σε οποιαδήμποτε αναμλογή καταμστασή προκυμπτουσα απομ παρομμοια
διαδικασιμα, προβλεπομμενή σε εθνικεμς διαταμξεις νομμου. Η αναθεμτουσα αρχήμ μπορειμ να μήν αποκλειμει
εμναν οικονομικομ φορεμα, ο οποιμος βριμσκεται σε μια εκ των κατασταμσεων που αναφεμρονται στήν παραπαμνω περιμπτωσή, υπομ τήν προυοπομθεσή ομτι ή αναθεμτουσα αρχήμ εμχει αποδειμξει ομτι ο εν λομγω φορεμας
ειμναι σε θεμσή να εκτελεμσει τή συμμβασή, λαμβαμνοντας υπομψή τις ισχυμουσες διαταμξεις και τα μεμτρα για
τή συνεμχισή τής επιχειρήματικήμς του λειτουργιμας (παρ. 5 αμρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπαμρχουν επαρκωμς ευμλογες ενδειμξεις που οδήγουμν στο συμπεμρασμα ομτι ο οικονομικομς φορεμας
συνήμψε συμφωνιμες με αμλλους οικονομικουμς φορειμς με στομχο τή στρεμβλωσή του ανταγωνισμουμ,
δ) εαμν μιμα καταμστασή συμγκρουσής συμφερομντων καταμ τήν εμννοια του αμρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορειμ να θεραπευθειμ αποτελεσματικαμ με αμλλα, λιγομτερο παρεμβατικαμ, μεμσα,
(ε) εαμν μιμα καταμστασή στρεμβλωσής του ανταγωνισμουμ απομ τήν προμτερή συμμετοχήμ των οικονομικωμν
φορεμων καταμ τήν προετοιμασιμα τής διαδικασιμας συμναψής συμμβασής, καταμ τα οριζομμενα στο αμρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορειμ να θεραπευθειμ με αμλλα, λιγομτερο παρεμβατικαμ, μεμσα,
(στ) εαμν ο οικονομικομς φορεμας εμχει επιδειμξει σοβαρή μ ή μ επαναλαμβανομμενή πλήμμεμλεια κατα μ τήν
εκτεμλεσή ουσιωμδους απαιμτήσής στο πλαιμσιο προήγουμμενής δήμομσιας συμμβασής, προήγουμμενής
συμμβασής με αναθεμτοντα φορεμα ήμ προήγουμμενής συμμβασής παραχωμρήσής που ειμχε ως αποτεμλεσμα
τήν προμωρή καταγγελιμα τής προήγουμμενής συμμβασής, αποζήμιωμσεις ήμ αμλλες παρομμοιες κυρωμσεις,
(ζ) εαμν ο οικονομικομς φορεμας εμχει κριθειμ εμνοχος σοβαρωμν ψευδωμν δήλωμσεων καταμ τήν παροχήμ των
πλήροφοριωμν που απαιτουμνται για τήν εξακριμβωσή τής απουσιμας των λομγων αποκλεισμου μ ήμ τήν
πλήμρωσή των κριτήριμων επιλογήμς, εμχει αποκρυμψει τις πλήροφοριμες αυτεμς ήμ δεν ειμναι σε θεμσή να
προσκομιμσει τα δικαιολογήτικαμ που απαιτουμνται κατ’ εφαρμογήμ του αμρθρου 23 τής παρουμσας,
(ή) εαμν ο οικονομικομς φορεμας επιχειμρήσε να επήρεαμσει με αθεμμιτο τρομπο τή διαδικασιμα λήμψής
αποφαμσεων τής αναθεμτουσας αρχήμς, να αποκτήμσει εμπιστευτικεμς πλήροφοριμες που ενδεμχεται να του
αποφεμρουν αθεμμιτο πλεονεμκτήμα στή διαδικασιμα συμναψής συμμβασής ή μ να παραμσχει εξ αμελειμας
παραπλανήτικεμς πλήροφοριμες που ενδεμχεται να επήρεαμσουν ουσιωδωμς τις αποφαμσεις που αφορουμν
τον αποκλεισμομ, τήν επιλογήμ ήμ τήν αναμθεσή,
(θ) εαμν ο οικονομικομς φορεμας εμχει διαπραμξει σοβαρομ επαγγελματικομ παραμπτωμα, το οποιμο θεμτει σε
αμφιβολιμα τήν ακεραιομτήταμ του.
22.Α.5. Αποκλειμεται απομ τή συμμετοχήμ στή διαδικασιμα συμναψής δήμομσιας συμμβασής (διαγωνισμομ),
οικονομικομς φορεμας εαμν συντρεμχουν οι προυοποθεμσεις εφαρμογήμς τής παρ. 4 του αμρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) 64
22.Α.6. Η αναθεμτουσα αρχήμ αποκλειμει οικονομικομ φορεμα σε οποιοδήμποτε χρονικομ σήμειμο καταμ τή
διαμρκεια τής διαδικασιμας συμναψής συμμβασής, ομταν αποδεικνυμεται ομτι αυτομς βριμσκεται λομγω πραμξεων
ήμ παραλειμψεων αυτουμ ειμτε πριν ειμτε καταμ τή διαδικασιμα, σε μιμα απομ τις περιπτωμσεις των προήγουμμενων παραγραμφων.
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
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καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.65
22.Α.7. Οικονομικομς φορεμας που εμπιμπτει σε μια απο μ τις κατασταμσεις που αναφεμρονται στις
παραγραμφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.466 μπορειμ να προσκομιμζει στοιχειμα προκειμεμνου να αποδειμξει
ομτι τα μεμτρα που εμλαβε επαρκουμν για να αποδειμξουν τήν αξιοπιστιμα του, παρομτι συντρεμχει ο σχετικομς
λομγος αποκλεισμουμ. Εαμν τα στοιχειμα κριθουμν επαρκήμ, ο εν λομγω οικονομικομς φορεμας δεν αποκλειμεται
απομ τή διαδικασιμα συμναψής συμμβασής. Τα μεμτρα που λαμβαμνονται απομ τους οικονομικουμς φορειμς
αξιολογουμνται σε συναμρτήσή με τή σοβαρομτήτα και τις ιδιαιμτερες περισταμσεις του ποινικουμ
αδικήμματος ήμ του παραπτωμματος. Αν τα μεμτρα κριθουμν ανεπαρκήμ, γνωστοποιειμται στον οικονομικομ
φορεμα το σκεπτικομ τής απομφασής αυτήμς. Οικονομικομς φορεμας που εμχει αποκλειστειμ, με τελεσιμδική
απομφασή, απο μ τή συμμετοχή μ σε διαδικασιμες συμναψής συμμβασής ή μ αναμθεσής παραχωμρήσής δεν
μπορειμ να καμνει χρήμσή τής ανωτεμρω δυνατομτήτας καταμ τήν περιμοδο του αποκλεισμουμ που οριμζεται
στήν εν λομγω απομφασή στο κραμτος - μεμλος στο οποιμο ισχυμει ή απομφασή.
22.Α.8. Η απομφασή για τήν διαπιμστωσή τής επαμρκειας ήμ μή των επανορθωτικωμν μεμτρων καταμ τήν
προήγουμμενή παραμγραφο εκδιμδεται συμμφωνα με τα οριζομμενα στις παρ. 8 και 9 του αμρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικομς φορεμας που του εμχει επιβλήθειμ, με τήν κοινήμ υπουργικήμ απομφασή του αμρθρου 74
του ν. 4412/2016, ή ποινή μ του αποκλεισμου μ αποκλειμεται αυτοδιμκαια και απο μ τήν παρουμσα
διαδικασιμα συμναψής δήμομσιας συμμβασής .

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 67
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφοραμ τήν καταλλήλομτήτα για τήν αμσκήσή τής επαγγελματικήμς δραστήριομτήτας, απαιτειμται οι
οικονομικοιμ φορειμς να ειμναι εγγεγραμμεμνοι στο σχετικομ επαγγελματικομ μήτρωμο που τήρειμται στο
κραμτος εγκαταμστασήμς τους. Ειδικα μ οι προσφεμροντες που ειμναι εγκατεστήμεμνοι στήν Ελλαμδα
απαιτειμται να ειμναι εγγεγραμμεμνοι στο Μήτρωμο Εργολήπτικωμν Επιχειρήμσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ήμ στα
Νομαρχιακα μ Μήτρωμα στήν κατήγοριμα/-ιες εμργου του αμρθρου 21 τής παρουμσας 68. Οι προσφεμροντες
που ειμναι εγκατεστήμεμνοι σε κραμτος μεμλος τής Ευρωπαιοκήμς Ένωσής απαιτειμται να ειμναι
εγγεγραμμεμνοι στα Μήτρωμα του παραρτήμματος ΧΙ του Προσαρτήμματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια69
Πρβ. Κ.Ο. 18 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο μική 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 χρη ματοοικονομικής 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 οικονομικοιμ φορειμς να πλήρουμν τις απαιτήμσεις οικονομικήμς και χρήματοοικονομικήμς επαμρ -
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κειας που οριμζονται στο αμρθρο 100 του ν. 3669/2008, στήν κατήγοριμα/-ιες εμργου του αμρθρου 21 τής
παρουμσας.
(α2)Καμθε εργολήπτικήμ επιχειμρήσή Μ.Ε.ΕΠ. προκειμεμνου να αναλαμβει τήν εκτεμλεσή μεμρους ήμ του συ νομλου δήμοσιμου εμργου, ως αναμδοχος ήμ ως μεμλος αναδομχου κοινοπραξιμας ήμ ως μεμλος κατασκευαστικήμς
κοινοπραξιμας ήμ ως αναγνωρισμεμνος υπεργολαμβος, πρεμπει να μήν εμχει μεμσα σε ολομκλήρή τή χωμρα,
πριν απομ τή συμμετοχήμ τής σε διαγωνισμομ, ανεκτεμλεστο μεμρος εργολαβιωμν δήμοσιμων εμργων του δή μομσιου τομεμα, ανωμτερο απομ τα πιο καμτω ομρια:
Για τις εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις μεμχρι και τήν εμκτή ταμξή, απομ το τριπλαμσιο του ανωμτατου οριμου τής
ταμξής τους.
Για τις εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις τής εμβδομής ταμξής, απομ το τετραπλαμσιο του μεγεμθους κκυμκλος εργασιωμν», ομπως αυτομ οριμζεται στήν περιμπτωσή δ΄ τής παραγραμφου 2 του αμρθρου 99 του ν. 3669/2008
και χρήσιμοποιειμται σαν παρανομαστήμς του κλαμσματος α1 του Τμήμματος Α του Τυμπου Καταμταξής ήμ
απομ το τετραπλαμσιο του μεμσου ομρου του μεγεμθους κκυμκλος εργασιωμν», ομπως αυτομ οριμζεται στήν περιμπτωσή α΄ τής παραγραμφου 2 του αμρθρου 99 του ν. 3669/2008, εφομσον αυτομ ειμναι μεγαλυμτερο. Για
τήν εξευμρεσή του μεμσου ομρου ο κυμκλος εργασιωμν, ομπως οριμζεται ανωτεμρω, διαιρειμται δια του τριμα (3).
Ειδικαμ οι εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις που ειμναι εγγεγραμμεμνες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρεμπει να υπερβαιμ νουν τα ανωμτατα επιτρεπταμ ομρια ανεκτεμλεστου υπολοιμπου εργολαβικωμν συμβαμσεων, συμμφωνα με τα
ειδικομτερα οριζομμενα στο αμρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, ομπως ισχυμει.
(β)Μομνο για αλλοδαπεμς Εργ. Επιχειρ., συμμφωνα με τα αναφερομμενα στήν παραμγραφο 23.5.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα70
Πρβ. Κ.Ο. 18 της της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων “Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο μική 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 οικονομικοιμ φορειμς να πλήρουμν τις απαιτήμσεις τεχνικήμς ικανομτήτας που οριμζονται στο αμρθρο
100 του ν. 3669/2008, στήν κατήγοριμα/-ιες εμργου του αμρθρου 21 τής παρουμσας.
(β)Μομνο για αλλοδαπεμς Εργ. Επιχειρ., συμμφωνα με τα αναφερομμενα στήν παραμγραφο 23.6.

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης71
...............................................................................................................................
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσον αφοραμ τα κριτήμρια τής οικονομικήμς και χρήματοοικονομικήμς επαμρκειας και τα κριτήμρια σχετικαμ
με τήν τεχνικήμ και επαγγελματικήμ ικανομτήτα, εμνας οικονομικομς φορεμας μπορειμ, να στήριμζεται στις
ικανομτήτες αμλλων φορεμων, ασχεμτως τής νομικήμς φυμσής των δεσμωμν του με αυτουμ ς.
Η αναθεμτουσα αρχήμ ελεμγχει, συμμφωνα με τα οριζομμενα στο αμρθρο 23 τής παρουμσας, εαμν οι φορειμς,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ Α.Μ. 162/2018

22

στις ικανομτήτες των οποιμων προτιμθεται να στήριχθειμ ο προσφεμρων, πλήρουμν τα σχετικαμ κριτήμρια επιλογήμς και εαμν συντρεμχουν λομγοι αποκλεισμουμ καταμ τα οριζομμενα στήν παρουμσα διακήμρυξή. Όσον
αφοραμ τα κριτήμρια που σχετιμζονται με τους τιμτλους σπουδωμν και τα επαγγελματικαμ προσομντα που
οριμζονται στήν περιμπτωσή στ του Μεμρους ΙΙ του Παραρτήμματος ΧΙΙ του Προσαρτήμματος Α ν.
4412/2016 ήμ με τήν σχετικήμ επαγγελματικήμ εμπειριμα, οι οικονομικοιμ φορειμς, μπορουμν να βασιμζονται
στις ικανομτήτες αμλ λων φορεμων μομνο εαμν οι τελευταιμοι θα εκτελεμσουν τις εργασιμες ήμ τις υπήρεσιμες για
τις οποιμες απαιτουμνται οι συγκεκριμεμνες ικανομτήτες.
Όταν ο οικονομικομς φορεμας στήριμζεται στις ικανομτήτες αμλλων φορεμων ομσον αφοραμ τα κριτήμρια που
σχετιμζονται με τήν οικονομικήμ και χρήματοοικονομικήμ επαμρκεια, ο οικονομικομς φορεμας και αυτοιμ οι
φορειμς ειμναι απομ κοινουμ υπευμθυνοι72 για τήν εκτεμλεσή τής συμμβασής.
Στήν περιμπτωσή εμνωσής οικονομικωμν φορεμων, ή εμνωσή μπορειμ να στήριμζεται στις ικανομτήτες των
συμμετεχομντων στήν εμνωσή ή μ αμλ λων φορεμων (για τα κριτήμρια τής οικονομικήμς και
χρήματοοικονομικήμς επαμρκειας και τα κριτήμρια σχετικα μ με τήν τεχνική μ και επαγγελματικήμ
ικανομτήτα).
Η εκτεμλεσή των ......................73 γιμνεται υποχρεωτικα μ απο μ τον προσφεμροντα ήμ, αν ή προσφοραμ
υποβαμλλεται απομ εμνωσή οικονομικωμν φορεμων, απομ εμναν απομ τους συμμετεμχοντες στήν εμνωσή αυτήμ.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής74
23.1 Καταμ τήν υποβολήμ προσφορωμν οι οικονομικοιμ φορειμς υποβαμλλουν το Τυποποιήμεμνο Έντυπο
Υπευμθυνής Δήμλωσής (ΤΕΥΔ) του αμρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποιμο αποτελειμ ενήμερωμεμνή
υπευμθυνή δήμλωσή, με τις συνεμπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικαταμστασή των πιστοποιήτικωμν που εκδιμδουν δήμομσιες αρχεμς ήμ τριμτα μεμρή, επιβεβαιωμνοντας ομτι
ο εν λομγω οικονομικομς φορεμας πλήροιμ τις ακομλουθες προυοποθεμσεις:
α) δεν βριμσκεται σε μιμα απομ τις κατασταμσεις του αμρθρου 22 Α τής παρουμσας,
β) πλήροιμ τα σχετικαμ κριτήμρια επιλογήμς τα οποιμα εμχουν καθοριστειμ, συμμφωνα με το αμρθρο 22 Β-Ε τής
παρουμσας.
Σε οποιοδήμποτε χρονικο μ σήμειμο κατα μ τή διαμρκεια τής διαδικασιμας, μπορει μ να ζήτήθει μ απο μ τους
προσφεμροντες να υποβαμλ λουν ομλα ήμ ορισμεμνα δικαιολογήτικαμ τής επομμενής παραγραμφου, ομταν αυτομ
απαιτειμται για τήν ορθήμ διεξαγωγήμ τής διαδικασιμας.
Καταμ τήν υποβολήμ του ΤΕΥΔ, ειμναι δυνατήμ, με μομνή τήν υπογραφήμ του καταμ περιμπτωσή εκπροσωμπου
του οικονομικουμ φορεμα, ή προκαταρκτικήμ απομδειξή των λομγων αποκλεισμουμ που αναφεμρονται στο
αμρθρο 22.Α.1 τής παρουμσας, για το συμνολο των φυσικωμν προσωμπων που ειμναι μεμλή του διοικήτικουμ,
διευθυντικου μ ή μ εποπτικου μ οργαμνου του ή μ εμχουν εξουσιμα εκπροσωμπήσής, λήμψής αποφαμσεων ήμ
ελεμγχου σε αυτομν 75.
Ως εκπρομσωπος του οικονομικου μ φορεμα, για τήν εφαρμογή μ του παρομντος, νοειμται ο νομμιμος
εκπρομσωπος αυτουμ, ομπως προκυμπτει απομ το ισχυμον καταστατικομ ήμ το πρακτικομ εκπροσωμπήσήμς του
κατα μ το χρομνο υποβολήμς τής προσφοραμς ή μ το αρμοδιμως εξουσιοδοτήμεμνο φυσικο μ προμσωπο να
εκπροσωπει μ τον οικονομικο μ φορεμα για διαδικασιμες συμναψής συμβαμσεων ή μ για τή συγκεκριμεμνή
διαδικασιμα συμναψής συμμβασής76.
Στήν περιμπτωσή υποβολήμς προσφοραμς απομ εμνωσή οικονομικωμν φορεμων, το Τυποποιήμεμνο Έντυπο
Υπευμθυνής Δήμλωσής (ΤΕΥΔ), υποβαμλ λεται χωρισταμ απομ καμθε μεμλος τής εμνωσής.
Στήν περιμπτωσή που προσφεμρων οικονομικομς φορεμας δήλωμνει στο Τυποποιήμεμνο Έντυπο Υπευμθυνής
Δήμλωσής (ΤΕΥΔ) τήν προμθεσήμ του για αναμθεσή υπεργολαβιμας, υποβαμλλει μαζιμ με το δικομ του ΤΕΥΔ
και το ΤΕΥΔ του υπεργολαμβου.
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Στήν περιμπτωσή που προσφεμρων οικονομικομς φορεμας στήριμζεται στις ικανομτήτες ενομς ήμ
περισσομτερων φορεμων υποβαμλ λει μαζιμ με το δικομ του το δικομ του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ καμθε φορεμα στις
ικανομτήτες του οποιμου στήριμζεται.
(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 δικαιμωμα συμμετοχήμς και οι ομροι και προυοποθεμσεις συμμετοχήμς, ομπως οριμστήκαν στα αμρθρα 21
και 22 τής παρουμσας, κριμνονται κατα μ τήν υποβολή μ τής προσφοραμς, κατα μ τήν υποβολή μ των
δικαιολογήτικωμν, συμμφωνα με το αμρθρο 4.2 (α εως δ) και καταμ τή συμναψή τής συμμβασής, συμμφωνα
με το αμρθρο 4.2 (ε) τής παρουμσας
Στήν περιμπτωσή που προσφεμρων οικονομικομς φορεμας ήμ εμνωσή αυτωμν στήριμζεται στις ικανομτήτες
αμλλων φορεμων, συμμφωνα με το αμρθρο 22.ΣΤ τής παρουμσας, οι φορειμς στήν ικανομτήτα των οποιμων
στήριμζεται ο προσφεμρων οικονομικομς φορεμας ή μ εμνωσή αυτωμν, υποχρεουμνται στήν υποβολή μ των
δικαιολογήτικωμν που αποδεικνυμουν ομτι δεν συντρεμχουν οι λομγοι αποκλεισμουμ του αμρθρου 22 Α τής
παρουμσας και ομτι πλήρουμν τα σχετικαμ κριτήμρια επιλογήμς καταμ περιμπτωσή (αμρθρου 22 Β – Ε).
Ο οικονομικομς φορεμας υποχρεουμται να αντικαταστήμσει εμναν φορεμα στήν ικανομτήτα του οποιμου
στήριμζεται, εφομσον ο τελευταιμος δεν πλήροιμ το σχετικομ κριτήμριο επιλογήμς ήμ για τον οποιμο συντρεμχουν
λομγοι αποκλεισμουμ των παραγραμφων 1, 2, 2α και 477 του αμρθρου 22 Α.
Οι οικονομικοι μ φορειμς δεν υποχρεουμνται να υποβαμλλουν δικαιολογήτικα μ ή μ αμλλα αποδεικτικαμ
στοιχειμα, αν και στο μεμτρο που ή αναθεμτουσα αρχήμ εμχει τή δυνατομτήτα να λαμβαμνει τα πιστοποιήτικαμ
ήμ τις συναφειμς πλήροφοριμες απευθειμας μεμσω προμσβασής σε εθνικήμ βαμσή δεδομεμνων σε οποιοδήμποτε
κραμτος - μεμλος τής Ένωσής, ή οποιμα διατιμθεται δωρεαμν, ομπως εθνικομ μήτρωμο συμβαμσεων, εικονικομ
φαμκελο επιχειμρήσής, ήλεκτρονικο μ συμστήμα αποθήμκευσής εγγραμφων ή μ συμστήμα προεπιλογήμς. Η
δήμλωσή για τήν προμσβασή σε εθνική μ βαμσή δεδομεμνων εμπεριεμχεται στο Τυποποιήμεμνο Έντυπο
Υπευμθυνής Δήμλωσής (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοιμ φορειμς δεν υποχρεουμνται να υποβαμλουν δικαιολογήτικαμ, ομταν ή αναθεμτουσα αρχήμ που
εμχει αναθεμσει τή συμμβασή διαθεμτει ήμδή τα δικαιολογήτικαμ αυταμ.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο προσωρινομς αναμδοχος, κατομπιν σχετικήμς ήλεκτρονικήμς προμσκλήσής απο μ τήν αναθεμτουσα αρχήμ,
υποβαμλλει τα ακομλουθα δικαιολογήτικαμ, κατα μ τα ειδικομτερα οριζομμενα στο αμρθρο 4.2 τής
παρουμσας78:
Για τήν απομδειξή τής μή συνδρομήμς των λομγων αποκλεισμου μ του άρθρου 22Α ο προσωρινομς
αναμδοχος υποβαμλ λει αντιμστοιχα τα παρακαμτω δικαιολογήτικαμ:
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απομσπασμα του ποινικουμ μήτρωμου ήμ,
ελλειμψει αυτουμ, ισοδυμναμου εγγραμφου που εκδιμδεται απομ αρμομδια δικαστικήμ ήμ διοικήτικήμ αρχήμ του
κραμτους-μεμλους ή μ τής χωμρας καταγωγήμς ή μ τής χωμρας ομπου ειμναι εγκατεστήμεμνος ο εν λομγω
οικονομικομς φορεμας, απομ το οποιμο προκυμπτει ομτι πλήρουμνται αυτεμς οι προυοποθεμσεις. Η υποχρεμωσή
προσκομμισής του ως αμνω αποσπαμσματος αφορα μ και τα προμσωπα των τελευταιμων τεσσαμρων
εδαφιμων τής παραγραμφου Α.1 του αμρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιήτικομ που εκδιμδεται απομ τήν αρμομδια αρχήμ
του οικειμου κραμτους - μεμλους ή μ χωμρας, περι μ του ομτι εμχουν εκπλήρωθει μ οι υποχρεωμσεις του
οικονομικου μ φορεμα, ομσον αφορα μ στήν καταβολή μ φομρων (φορολογική μ ενήμερομτήτα) και στήν
καταβολή μ των εισφορωμν κοινωνικήμς ασφαμλισής (ασφαλιστική μ ενήμερομτήτα) 79 συμμφωνα με τήν
ισχυμουσα νομοθεσιμα του κραμτους εγκαταμστασής ήμ τήν ελλήνικήμ νομοθεσιμα αντιμστοιχα.
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Για τους προσφεμροντες που ειμναι εγκατεστήμεμνοι ή μ εκτελουμν εμργα στήν Ελλαμδα τα σχετικαμ
δικαιολογήτικαμ που υποβαμλ λονται ειμναι
φορολογικήμ ενήμερομτήτα που εκδιμδεται απομ το Υπουργειμο Οικονομικωμν (αρμομδια Δ.Ο.Υ) για
τον οικονομικομ φορεμα και για τις κοινοπραξιμες στις οποιμες συμμετεμχει για τα δήμομσια εμργα που ειμναι
σε εξεμλιξή80. Οι αλλοδαποιμ προσφεμροντες θα υποβαμλλουν υπευμθυνή δήμλωσή 81 περιμ του ομτι δεν εμχουν
υποχρεμωσή καταβολήμς φομρων στήν Ελλαμδα. Σε περιμπτωσή που εμχουν τεμτοια υποχρεμωσή θα
υποβαμλλουν σχετικομ αποδεικτικομ τής οικειμας Δ.Ο.Υ.
ασφαλιστική μ ενήμερομτήτα που εκδιμδεται απο μ τον αρμομδιο ασφαλιστικο μ φορεμα 82. Η
ασφαλιστικήμ ενήμερομτήτα καλυμπτει τις ασφαλιστικεμς υποχρεωμσεις του προσφεμροντος οικονομικουμ
φορεμα α) ως φυσικομ ήμ νομικομ προμσωπο για το προσωπικομ τους με σχεμσή εξαρτήμεμνής εργασιμας, β)
για εμργα που εκτελει μ μομνος του ή μ σε κοινοπραξιμα καθωμς και γ) για τα στελεμχή του που εμχουν
υποχρεμωσή ασφαμλισής στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστήμεμνοι στήν Ελλαμδα οικονομικοιμ φορειμς
υποβαμλλουν αποδεικτικομ ασφαλιστικήμς ενήμερομτήτας (κυμριας και επικουρικήμς ασφαμλισής) για το
προσωπικομ τους με σχεμσή εξαρτήμεμνής εργασιμας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμεμνους – μεμλή του ΤΕΕ,
ΙΚΑ για το λοιπομ προσωπικομ Δεν αποτελουμν απομδειξή ενήμερομτήτας τής προσφεμρουσας εταιριμας,
αποδεικτικαμ ασφαλιστικήμς ενήμερομτήτας των φυσικωμν προσωμπων που στελεχωμνουν το πτυχιμο τής
εταιριμας ως εταιμροι. Οι αλλοδαποιμ προσφεμροντες (φυσικαμ και νομικαμ προμσωπα), που δεν υποβαμλουν
τα αμνω αποδεικτικαμ, υποβαμλλουν υπευμθυνή δήμλωσή περιμ του ομτι δεν απασχολουμν προσωπικομ, για το
οποιμο υπαμρχει υποχρεμωσή ασφαμλισής σε ήμεδαπουμς ασφαλιστικουμς οργανισμουμς. Αν απασχολουμν
τεμτοιο προσωπικομ, πρεμπει να υποβαμλ λουν σχετικομ αποδεικτικομ ασφαλιστικήμς ενήμερομτήτας.
(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιήτικομ απομ τή Διευμθυνσή Προγραμματισμουμ
και Συντονισμουμ τής Επιθεωμρήσής Εργασιακωμν Σχεμσεων, απομ το οποιμο να προκυμπτουν οι πραμξεις
επιβολήμς προστιμμου που εμχουν εκδοθειμ σε βαμρος του οικονομικουμ φορεμα σε χρονικομ διαμστήμα δυμο
(2) ετωμν πριν απομ τήν ήμερομήνιμα λήμξής τής προθεσμιμας υποβολήμς προσφοραμς.
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 2283: πιστοποιήτικομ που εκδιμδεται απομ τήν αρμομδια
δικαστικήμ ήμ διοικήτικήμ αρχήμ του οικειμου κραμτους - μεμλους ήμ χωμρας. Για τους οικονομικουμς φορειμς που
ειμναι εγκαταστήμεμνοι ήμ εκτελουμν εμργα στήν Ελλαμδα το πιστοποιήτικομ ομτι δεν τελ ουμν υπομ πτωμχευσή, ,
πτωχευτικο μ συμβιβασμομ, αναγκαστική μ διαχειμρισή, δεν εμχουν υπαχθει μ σε διαδικασιμα εξυγιμανσής
εκδιμδεται απομ το αρμομδιο πρωτοδικειμο τής εμδρας του οικονομικουμ φορεμα . Το πιστοποιήτικομ ομτι το
νομικο μ προμσωπο δεν εμχει τεθει μ υπο μ εκκαθαμρισή με δικαστική μ απομφασή εκδιμδεται απο μ το οικειμο
Πρωτοδικειμο τής εμδρας του οικονομικου μ φορεμα, το δε πιστοποιήτικο μ ομτι δεν εμχει τεθει μ υπομ
εκκαθαμρισή με απομφασή των εταιμρων εκδιμδεται απομ το Γ.Ε.Μ.Η., συμμφωνα με τις κειμμενες διαταμξεις,
ως καμθε φορα μ ισχυμουν. Ειδικα μ ή μή αναστολή μ των επιχειρήματικωμν δραστήριοτήμτων του
οικονομικου μ φορεμα, για τους εγκατεστήμεμνους στήν Ελλαμδα οικονομικουμς φορειμς, αποδεικνυμεται
μεμσω τής ήλεκτρονικήμς πλατφομρμας τής Ανεξαμρτήτής Αρχήμς Δήμοσιμων Εσομδων 84.
(δ) Αν το κραμτος-μεμλος ήμ χωμρα δεν εκδιμδει τα υπομ των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιήτικαμ ήμ ομπου
τα πιστοποιήτικαμ αυταμ δεν καλυμπτουν ομλες τις περιπτωμσεις υπομ 1 και 2 και 4 (β) του αμρθρου 22 Α.,
το εμγγραφο ήμ το πιστοποιήτικομ μπορειμ να αντικαθιμσταται απομ εμνορκή βεβαιμωσή ήμ, στα κραμτή - μεμλή
ήμ στις χωμρες ομπου δεν προβλεμπεται εμνορκή βεβαιμωσή, απομ υπευμθυνή δήμλωσή του ενδιαφερομεμνου
ενωμπιον αρμομδιας δικαστικήμς ήμ διοικήτικήμς αρχήμς, συμβολαιογραμφου ήμ αρμομδιου επαγγελματικουμ ήμ
εμπορικου μ οργανισμου μ του κραμτους μεμλους ή μ τής χωμρας καταγωγήμς ή μ τής χωμρας ομπου ειμναι
εγκατεστήμεμνος ο οικονομικομς φορεμας.
Στήν περιμπτωσή αυτήμ οι αρμομδιες δήμομσιες αρχεμς παρεμχουν επιμσήμή δήμλωσή στήν οποιμα αναφεμρεται
ομτι δεν εκδιμδονται τα πιστοποιήτικαμ τής παρουμσας παραγραμφου ήμ ομτι τα πιστοποιήτικαμ αυταμ δεν
καλυμπτουν ομλες τις περιπτωμσεις που αναφεμρονται στα υπομ 1 και 2 και 4 (β) του αμρθρου 22 Α τής
παρουμσας.
Αν διαπιστωθειμ με οποιονδήμποτε τρομπο ομτι, στήν εν λομγω χωμρα εκδιμδονται τα υπομψή πιστοποιήτικαμ,
ή προσφοραμ του διαγωνιζομμενου απορριμπτεται.
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(ε) Για τις λοιπεμς περιπτωμσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 85, υποβαμλλεται υπευμθυνή
δήμλωσή του προσφεμροντος ομτι δεν συντρεμχουν στο προμσωπομ του οι οριζομμενοι λομγοι αποκλεισμουμ 86.
Ειδικα μ για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 87, για τις εργολήπτικεμς
επιχειρήμσεις που ειμναι εγγεγραμμεμνες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαμλλονται πιστοποιήτικαμ χορήγουμμενα απομ τα
αρμομδια επιμελήτήμρια και φορειμς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) απο μ τα οποιμα αποδεικνυμεται ομτι τα
προμσωπα με βεβαιμωσή του Μ.Ε.Κ. που στελεχωμνουν τήν εργολήπτικήμ επιχειμρήσή, δεν εμχουν διαπραμξει
σοβαρομ επαγγελματικομ παραμπτωμα.
Για τις εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις που ειμναι εγγεγραμμεμνες στα Περιφερειακα μ Μήτρωμα (πωμήν
Νομαρχιακαμ), προσκομιμζεται βεβαιμωσή επαγγελματικήμς διαγωγήμς (ή οποιμα ανανεωμνεται καμθε εμξι
μήμνες), χορήγουμμενή απομ τον πανελλήμνιο και νομμιμα αναγνωρισμεμνο συμνδεσμο Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 2288
Για τήν απομδειξή τής μή συνδρομήμς του λομγου αποκλεισμουμ τής παραγραμφου Α.5 του αμρθρου 22
υποβαμλλονται, εφομσον ο προσωρινομς αναμδοχος ειμναι ανωμνυμή εταιριμα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών. [Εξαιρουμνται τής υποχρεμωσής αυτήμς οι εταιρειμες
που ειμναι εισήγμεμνες στο Χρήματιστήμριο τής χωμρας εγκαταμστασήμς τους και υποβαμλλουν περιμ τουμτου
υπευμθυνή δήμλωσή του νομμιμου εκπροσωμπου τους].
- Πιστοποιήτικομ αρμομδιας αρχήμς του κραμτους τής εμδρας, απομ το οποιμο να προκυμπτει ομτι οι μετοχεμς
ειμναι ονομαστικεμς
- Αναλυτικήμ καταμστασή με τα στοιχειμα των μετομχων τής εταιρειμας και τον αριθμομ των μετοχωμν καμθε
μετομχου (μετοχολομγιο), ομπως τα στοιχειμα αυτα μ ειμναι καταχωρήμεμνα στο βιβλιμο μετομχων τής
εταιρειμας, το πολυμ τριαμντα εργαμσιμες ήμεμρες πριν απομ τήν ήμεμρα υποβολήμς τής προσφοραμς.
Ειδικομτερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., προσκομιμζουν μομνο τήν αναλυτικήμ
καταμστασή με τα στοιχειμα των μετομχων τής εταιρειμας και τον αριθμομ των μετοχωμν καμθε μετομχου
(μετοχολομγιο), ομπως τα στοιχειμα αυταμ ειμναι καταχωρήμεμνα στο βιβλιμο μετομχων τής εταιρειμας, το πολυμ
τριαμντα εργαμσιμες ήμεμρες πριν απομ τήν ήμεμρα υποβολήμς τής προσφοραμς καθωμς ή απαιμτήσή για τήν
υποβολή μ του πιστοποιήτικου μ απο μ το οποιμο να προκυμπτει ομτι οι μετοχεμς ειμναι ονομαστικεμς,
καλυμπτεται συμμφωνα με τα οριζομμενα στο αμρθρο 23.9 τής παρουμσας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, εφομσον εμχουν καταμ το διμκαιο τής εμδρας τους ονομαστικεμς
μετοχεμς, προσκομιμζουν :
αα) Πιστοποιήτικομ αρμομδιας αρχήμς του κραμτους τής εμδρας, απομ το οποιμο να προκυμπτει ομτι οι
μετοχεμς ειμναι ονομαστικεμς.
ββ) Αναλυτικήμ καταμστασή μετομχων, με αριθμομ των μετοχωμν του καμθε μετομχου, ομπως τα στοιχειμα
αυταμ ειμναι καταχωρήμεμνα στο βιβλιμο μετομχων τής εταιρειμας με ήμερομήνιμα το πολυμ 30 εργαμσιμες
ήμεμρες πριν τήν υποβολήμ τής προσφοραμς.
γγ) Καμθε αμλ λο στοιχειμο απο μ το οποιμο να προκυμπτει ή ονομαστικοποιμήσή μεμχρι φυσικουμ
προσωμπου των μετοχωμν, που εμχει συντελεστειμ τις τελευταιμες 30 (τριαμντα) εργαμσιμες ήμεμρες πριν τήν
υποβολήμ τής προσφοραμς.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν εμχουν καταμ το διμκαιο τής χωμρας στήν οποιμα εμχουν τήν εμδρα
τους ονομαστικεμς μετοχεμς, υποβαμλλουν :
αα) Βεβαιμωσή περιμ μή υποχρεμωσής ονομαστικοποιμήσής των μετοχωμν απομ αρμομδια αρχήμ, εφομσον
υπαμρχει σχετικήμ προμβλεψή, διαφορετικαμ προσκομιμζεται υπευμθυνή δήμλωσή του διαγωνιζομμενου.
ββ) Έγκυρή και ενήμερωμεμνή καταμστασή μετομχων που κατεμχουν τουλαμχιστον 1% των μετοχωμν.
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γγ) Αν δεν τήρειμται τεμτοια καταμστασή, προσκομιμζεται σχετική μ καταμστασή μετομχων (με 1%),
συμμφωνα με τήν τελευταιμα Γενικήμ Συνεμλευσή, αν οι μεμτοχοι αυτοιμ ειμναι γνωστοιμ στήν εταιρειμα.
δδ) Αν δεν προσκομισθειμ καταμστασή καταμ τα ανωτεμρω, ή εταιρειμα αιτιολογειμ τους λομγους που οι
μεμτοχοι αυτοιμ δεν τής ειμναι γνωστοιμ. Η αναθεμτουσα αρχήμ δεν υπεισεμρχεται στήν κριμσή τής ως αμνω
αιτιολογιμας. Δυμναται ωστομσο να αποδειμξει τή δυνατομτήτα υποβολήμς τής καταμστασής μετομχων και
μομνο στήν περιμπτωσή αυτήμ ή εταιρειμα αποκλειμεται απομ τήν παρουμσα διαδικασιμα.
Περαιτεμρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαμλλεται ή υπευμθυνή δήμλωσή τής κοινήμς απομφασής
των Υπουργωμν Αναμπτυξής και Επικρατειμας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) κΔικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
Για τήν περιμπτωσή του αμρθρου 22.Α.9. τής παρουμσας διακήμρυξής, υπευμθυνή δήμλωσή του
προσφεμροντος ομτι δεν εμχει εκδοθειμ σε βαμρος του απομφασή αποκλεισμουμ, συμμφωνα με το αμρθρο 74
του ν. 4412/2016.
23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορα μ τήν καταλλήλομτήτα για τήν αμσκήσή τής επαγγελματικήμς δραστήριομτήτας, οι
προσφεμροντες που ειμναι εγκατεστήμεμνοι στήν Ελλαμδα υποβαμλλουν βεβαιμωσή εγγραφήμς στο Μ.Ε.ΕΠ 89
στήν κατήγοριμα Α1 ταμξή και αμνω, για εμργα κατήγοριμας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
(β) Οι προσφεμροντες που ειμναι εγκατεστήμεμνοι σε λοιπα μ κραμτή μεμλή τής Ευρωπαιοκήμς Ένωσής
προσκομιμζουν τις δήλωμσεις και πιστοποιήτικα μ που περιγραμφονται στο Παραμρτήμα υκ του
Προσαρτήμματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφεμροντες που ειμναι εγκατεστήμεμνοι σε κραμτος μεμλος του Ευρωπαιοκουμ Οικονομικουμ Χωμρου
(Ε.Ο.Χ) ήμ σε τριμτες χωμρες που εμχουν υπογραμψει και κυρωμσει τή ΣΔΣ, στο βαθμομ που ή υπομ αναμθεσή
δήμομσια συμμβασή καλυμπτεται απομ τα Παραρτήμματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεμς σήμειωμσεις του
σχετικου μ με τήν Ένωσή Προσαρτήμματος κ τής ως αμνω Συμφωνιμας, ή μ σε τριμτες χωμρες που δεν
εμπιμπτουν στήν προήγουμμενή περιμπτωσή και εμχουν συναμψει διμερειμς ήμ πολυμερειμς συμφωνιμες με τήν
Ένωσή σε θεμματα διαδικασιωμν αναμθεσής δήμοσιμων συμβαμσεων, προσκομιμζουν πιστοποιήτικομ
αντιμστοιχου επαγγελματικου μ ή μ εμπορικου μ μήτρωμου. Στήν περιμπτωσή που χωμρα δεν τήρει μ τεμτοιο
μήτρωμο, το εμγγραφο ήμ το πιστοποιήτικομ μπορειμ να αντικαθιμσταται απομ εμνορκή βεβαιμωσή ήμ, στα
κραμτή - μεμλή ή μ στις χωμρες ομπου δεν προβλεμπεται εμνορκή βεβαιμωσή, απο μ υπευμθυνή δήμλωσή του
ενδιαφερομεμνου ενωμπιον αρμομδιας δικαστικήμς ήμ διοικήτικήμς αρχήμς, συμβολαιογραμφου ήμ αρμομδιου
επαγγελματικου μ ή μ εμπορικου μ οργανισμου μ τής χωμρας καταγωγήμς ή μ τής χωμρας ομπου ειμναι
εγκατεστήμεμνος ο οικονομικομς φορεμας ομτι δεν τήρειμται τεμτοιο μήτρωμο και ομτι ασκει μ τή
δραστήριομτήτα του αμρθρου 21 τής παρουμσας.
23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικήμ και χρήματοοικονομική επαμρκεια των οικονομικωμν φορεμων αποδεικνυμεται:
(α) για τις εγγεγραμμεμνες εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις στο Μ.Ε.ΕΠ:

ειμτε απομ τή βεβαιμωσή εγγραφήμς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιμα αποτελειμ τεκμήμριο των πλήροφοριωμν
που περιεμχει

ειμτε, στήν περιμπτωσή που οι απαιτήμσεις του αμρθρου 22.Γ δεν καλυμπτονται απομ τή βεβαιμωσή
εγγραφήμς, με τήν υποβολήμ ενομς ήμ περισσομτερων απομ τα αποδεικτικαμ μεμσα που προβλεμπονται
στο Μεμρος Ι του Παραρτήμματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μ μεμσα για τα κριτήμρια επιλογήμς) του
Προσαρτήμματος Α του ν. 4412/2016. 90
Σε καμθε περιμπτωσή, ή βεβαιμωσή εγγραφήμς μπορειμ να υποβαμλλεται για τήν απομδειξή μομνο ορισμεμνων
απαιτήμσεων οικονομικήμς και χρήματοοικονομικήμς επαμρκειας του αμρθρου 22.Γ, ενωμ για τήν απομδειξή
των λοιπωμν απαιτήμσεων μπορουμν να προσκομιμζονται εμνα ήμ περισσομτερα απομ τα αποδεικτικαμ μεμσα
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που προβλεμπονται στο Μεμρος Ι του Παραρτήμματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , αναμλογα με τήν τιθεμμενή
στο αμρθρο 22.Γ απαιμτήσή.
Ειδικαμ, για τήν απομδειξή τής απαιμτήσής τής μή υπεμρβασής των ανωμτατων επιτρεπτωμν οριμων
ανεκτεμλεστου υπολοιμπου εργολαβικωμν συμβαμσεων:
 με τήν υποβολήμ ενήμερομτήτας πτυχιμου εν ισχυμει ήμ
 με τήν υποβολήμ υπευμθυνής δήμλωσής του προσωρινουμ αναδομχου, συνοδευομμενής απομ
πιμνακα ομλων των υπο μ εκτεμλεσή εμργων (ειμτε ως μεμονωμεμνος αναμδοχος ειμτε στο
πλαιμσιο κοινοπραξιμας ήμ υπεργολαβιμας) και αναφοραμ για το ανεκτεμλεστο υπομλοιπο
αναμ εμργο και το συνολικομ ανεκτεμλεστο, για τις εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις που δεν
διαθεμτουν ενήμερομτήτα πτυχιμου καταμ τις κειμμενες διαταμξεις
(β) Οι αλλοδαποι μ οικονομικοι μ φορειμς που ειμναι εγγεγραμμεμνοι σε επίσημους καταλόγους ήμ
διαθεμτουν πιστοποιήτικο μ απο μ οργανισμουμς πιστοποιμήσής που συμμορφωμνονται με τα ευρωπαιοκαμ
προμτυπα πιστοποιμήσής, κατα μ τήν εμννοια του Παραρτήμματος κκ του Προσαρτήμματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορουμν να προσκομιμζουν στις αναθεμτουσες αρχεμς πιστοποιήτικομ εγγραφήμς , εκδιδομμενο
απομ τήν αρμομδια αρχήμ ήμ το πιστοποιήτικομ που εκδιμδεται απομ τον αρμομδιο οργανισμομ πιστοποιμήσής,
καταμ τα οριζομμενα στο αμρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παραμγραφο 9 του παρομντος αμρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποι μ οικονομικοι μ φορειμς που δεν ειμναι εγγεγραμμεμνοι σε επιμσήμους καταλομγους ήμ
διαθεμτουν πιστοποιήτικο μ απο μ οργανισμουμς πιστοποιμήσής κατα μ τα ανωτεμρω, υποβαμλλουν ως
δικαιολογήτικα μ εμνα ήμ περισσομτερα απομ τα αποδεικτικαμ μεμσα που προβλεμπονται στο Μεμρος Ι του
Παραρτήμματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικήμ και επαγγελματικήμ ικανομτήτα των οικονομικωμν φορεμω ν αποδεικνυμεται:
(α) για τις εγγεγραμμεμνες εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.

ειμτε απομ τή βεβαιμωσή εγγραφήμς στο Μ.Ε.Ε.Π, ή οποιμα αποτελειμ τεκμήμριο των πλήροφοριωμν
που περιεμχει

ειμτε, στήν περιμπτωσή που οι απαιτήμσεις του αμρθρου 22.Δ δεν καλυμπτονται απομ τή

βεβαιμωσή εγγραφήμς, με τήν υποβολήμ ενομς ήμ περισσομτερων απομ τα αποδεικτικαμ μεμσα
που προβλεμπονται στο Μεμρος ΙΙ του Παραρτήμματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μ μεμσα για τα
κριτήμρια επιλογήμς) του Προσαρτήμματος Α του ν. 4412/2016 91 αναμλογα με τήν τιθεμμενή

στο αμρθρο 22.Δ απαιμτήσή.
Σε καμθε περιμπτωσή, ή βεβαιμωσή εγγραφήμς μπορειμ να υποβαμλλεται για τήν απομδειξή μομνο ορισμεμνων
απαιτήμσεων τεχνικήμς και επαγγελματικήμς ικανομτήτας του αμρθρου 22.Δ, ενωμ για τήν απομδειξή των
λοιπωμν απαιτήμσεων μπορουμν να προσκομιμζονται εμνα ήμ περισσομτερα απομ τα αποδεικτικαμ μεμσα που
προβλεμπονται στο Μεμρος ΙΙ του Παραρτήμματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλοδαποι μ οικονομικοι μ φορειμς που ειμν αι εγγεγραμμεμν οι σε επίσημους καταλόγους ήμ
διαθεμτουν πιστοποιήτικο μ απο μ οργανισμουμς πιστοποιμήσής που συμμορφωμν ονται με τα
ευρωπαιοκ αμ προμτυπα πιστοποιμή σής, καταμ τήν εμννοια του Παραρτήμματος κκ του Προσαρτήμματος
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορουμν να προσκομιμζουν στις αναθεμτουσες αρχεμς πιστοποιήτικομ
εγγραφήμς εκδιδομμενο απομ τήν αρμομδ ια αρχήμ ήμ το πιστοποιήτικομ που εκδιμδεται απομ τον αρμομδιο
οργανισμομ πιστοποιμή σής, καταμ τα οριζομμενα στο αμρθρο 83 ν. 4412/2016 και στήν παραμγραφο 9
του παρομντος αμρθρου .
(γ) Οι αλλοδαποιμ οικονομικοιμ φορειμς που δεν ειμναι εγγεγραμμεμν οι σε επιμσήμους καταλομγους ήμ
διαθεμτουν πιστοποιήτικο μ απο μ οργανισμουμς πιστοποιμήσής κατα μ τα ανωτεμρω, υποβαμλ λουν ως
δικαιολογήτικαμ εμνα ήμ περισσομτερα απομ τα αποδεικτικαμ μεμσα που προβλεμπονται στο Μεμρος ΙΙ του
Παραρτήμματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε 92
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................................................................................................................................................
23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιμπτωσή νομικου μ προσωμπου, υποβαμλλονται ήλεκτρονικαμ, στον φαμκελο τΔικαιολογήτικαμ
Προσωρινουμ Αναδομχου, τα νομιμοποιήτικαμ εμγγραφα απομ τα οποιμα προκυμπτει ή εξουσιμα υπογραφήμς
του νομιμμου εκπροσωμπου.
Εαμν ο προσφεμρων ειμναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ συμστασής,
2. Αντιμγραφο του ισχυμοντος καταστατικουμ με το ΦΕΚ στο οποιμο εμχουν δήμοσιευτειμ ομλες οι
μεμχρι σήμμερα τροποποιήμσεις αυτου μ ή μ επικυρωμεμνο αντιμγραφο κωδικοποιήμεμνου
καταστατικουμ (εφομσον υπαμρχει)
3. ΦΕΚ στο οποιμο εμχει δήμοσιευτειμ το πρακτικομ ΔΣ εκπροσωμπήσής του νομικουμ προσωμπου,
4. Πρακτικομ Δ.Σ περιμ εμγκρισής συμμετοχήμς στο διαγωνισμομ, στο οποιμο μπορειμ να περιεμχεται
και εξουσιοδομτήσή (εφομσον αυτο μ προβλεμπεται απο μ το καταστατικο μ του υποψήφιμου
αναδομχου) για υπογραφήμ και υποβολήμ προσφοραμς σε περιμπτωσή που δεν υπογραμφει ο ιμδιος
ο νομμιμος εκπρομσωπος του φορεμα τήν προσφοραμ και τα λοιπαμ απαιτουμμενα εμγγραφα του
διαγωνισμουμ και οριμζεται συγκεκριμεμν ο αμτομο,
5. Πιστοποιήτικο μ αρμομδιας δικαστικήμς ή μ διοικήτικήμς αρχήμς περι μ τροποποιήμσεων του
καταστατικουμ / μή λυμσής τής εταιρειμας, το οποιμο πρεμπει να εμχει εκδοθειμ το πολυμ τρειμς (3)
μήμνες πριν απομ τήν ήμερομήνιμα υποβολήμς προσφορωμν.
Εαμν ο προσφεμρων ειμναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντιμγραφο του καταστατικουμ, με ομλα τα μεμχρι σήμμερα τροποποιήτικαμ, ήμ φωτοαντιμγραφο
επικυρωμεμνου, απομ δικήγομρο, κωδικοποιήμεμνου καταστατικουμ, εφομσον υπαμρχει.
2. Πιστοποιήτικαμ αρμομδιας δικαστικήμς ήμ διοικήτικήμς αρχήμς περιμ των τροποποιήμσεων του
καταστατικουμ.
Σε περιμπτωσή εγκαταμστασής τους στήν αλλοδαπήμ, τα δικαιολογήτικα μ συμστασήμς τους
εκδιμδονται με βαμσή τήν ισχυμουσα νομοθεσιμα τής χωμρας που ειμναι εγκατεστήμεμνα, απομ τήν
οποιμα και εκδιμδεται το σχετικομ πιστοποιήτικομ.
23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α) Οι οικονομικοι μ φορειμς που ειμναι εγγεγραμμεμν οι σε επιμσήμους καταλομγους ή μ διαθεμτουν
πιστοποιμήσή απομ οργανισμουμς πιστοποιμήσής που συμμορφωμν ονται με τα ευρωπαιοκ αμ προμτυπα
πιστοποιμήσής, καταμ τήν εμννοια του Παραρτήμματος κκ του Προσαρτήμματος Α του ν. 4412/2016,
μπορουμν να υποβαμλ λουν στις αναθεμτ ουσες αρχεμς πιστοποιήτικομ εγγραφήμς εκδιδομμενο απομ τήν
αρμομδια αρχήμ ήμ το πιστοποιήτικομ που εκδιμδεται απομ τον αρμομδιο οργανισμομ πιστοποιμήσής.
Στα πιστοποιήτικαμ αυταμ αναφεμρ ονται τα δικαιολογήτικαμ βαμσει των οποιμων εμγινε ή εγγραφήμ των
εν λομγω οικονομικωμν φορεμω ν στον επιμσήμο καταμλογο ήμ ή πιστοποιμήσή και ή καταμταξή στον εν
λομγω καταμλογο.
Η πιστοποιουμμενή εγγραφήμ στους επιμσήμους καταλομγους απομ τους αρμομδιους οργανισμουμς ήμ το
πιστοποιήτικομ, που εκδιμδεται απο μ τον οργανισμο μ πιστοποιμήσής, συνιστα μ τεκμήμριο
καταλλήλομτήτας ομσον αφοραμ τις απαιτήμσεις ποιοτικήμς επιλογήμς, τις οποιμες καλυμπτει ο επιμσήμος
καταμλογος ήμ το πιστοποιήτικομ.
Οι οικονομικοιμ φορειμς που ειμν αι εγγεγραμμεμν οι σε επιμσήμους καταλομγους απαλλαμσσονται απομ
τήν υποχρεμω σή υποβολήμς των δικαιολογήτικωμν που αναφεμρονται στο πιστοποιήτικομ εγγραφήμς
τους.
(β) Οι οικονομικοι μ φορειμς που ειμναι εγγεγραμμεμν οι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφομσον υποβαμλ λουν
κΕνήμερομτήτα Πτυχιμου» εν ισχυμ, απαλλαμσσονται απο μ τήν υποχρεμωσή υποβολήμς των
δικαιολογήτικωμν 93:
- απομσπασμα ποινικου μ μήτρωμου του αμρθρου 23.3.(α) τής παρουμσας για τον Προμεδρο και
Διευθυμν οντα Συμμβουλο εργολήπτικήμς επιχειμρήσής. Για τα λοιπαμ μεμλή του Δ.Σ τής εταιρειμας, θα
πρεμπει να υποβλήθειμ αυτοτελωμς απομσπασμα ποινικουμ μήτρωμου, καθομσον τα προμσωπα αυταμ δεν
καλυμπ τονται απομ τήν Ενήμερομτήτα Πτυχιμου.
- φορολογικήμ και ασφαλιστικήμ ενήμερομτήτα του αμρ θρου 23.3.(β) τής παρουμσας. 94
- τα πιστοποιήτικαμ απομ το αρμομδιο Πρωτοδικειμο και το ΓΕΜΗ του αμρθρου 23.3.(γ) τής παρουμσας
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υπομ τήν προυοπομθεσή ομμως ομτι καλυμπτονται πλήμρως (ομλες οι προβλεπομμενες περιπτωμσεις) απομ
τήν Ενήμερομτήτα Πτυχιμου.
- το πιστοποιήτικομ απομ το αρμομδ ιο επιμελήτήμρ ιο ομσον αφοραμ το λομγο αποκλεισμουμ του αμρθρου
22. Α.4. (θ).95
- το πιστοποιήτικο μ τής αρμομδ ιας αρχήμς για τήν ονομαστικοποιμήσή των μετοχωμν του αμρθρου
23.3. (στ).
- τα αποδεικτικαμ εμγγραφα νομιμοποιμή σής τής εργολήπτικήμς επιχειμρήσής.
Σε περιμπ τωσή που καμποιο απομ τα ανωτεμρω δικαιολογήτικαμ εμχει λήμξει, προσκομιμζεται το σχετικομ
δικαιολογήτικομ εν ισχυμ. Εφομσον στήν Ενήμερομτήτα Πτυχιμου δεν αναφεμρ εται ρήταμ ομτι τα στελεμχή
του πτυχιμου του προσφεμρ οντα ειμναι ασφαλιστικωμς ενήμμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφεμρων
προσκομιμζει επιπλεμον τής Ενήμερομτήτας Πτυχιμου, ασφαλιστική μ ενήμερομτήτα για τα στελεμχή
αυταμ.
23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων
(δάνειας εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περιμπ τωσή που οικονομικομς φορεμας επιθυμειμ να στήριχθειμ στις ικανομτήτες αμλ λων φορεμων,
ή απομδειξή ομτ ι θα εμχει στή διαμθεσή μ του τους αναγκαιμους πομρ ους, γιμνεται με τήν υποβολήμ
σχετικουμ συμφωνήτικουμ των φορεμω ν αυτωμν για τον σκοπομ αυτομ.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η προσφορα μ των διαγωνιζομεμν ων περιλαμβαμνει τους ακομλουθους ήλεκτρονικουμς
υποφακεμλους:
(α) υποφαμκελο με τήν εμνδειξή κΔικαιολογήτικαμ Συμμετοχήμς»
(β) υποφαμκελο με τήν εμνδειξή κΟικονομικήμ Προσφοραμ»
συμμφωνα με τα κατωτεμρ ω:
24.2 Ο ήλεκτρονικομς υποφαμκελος κΔικαιολογήτικαμ Συμμετοχήμς» πρεμπει, επιμ ποινήμ αποκλεισμουμ,
να περιεμχει 96 τα ακομλ ουθα:
- α) το Τυποποιήμεμν ο Έντυπο Υπευμθυνής Δήμλωσής ( ΤΕΥΔ )
- β) τήν εγγυμήσή συμμετοχήμς, του αμρ θρου 15 τής παρουμσας.
24.3 Ο ήλεκτρονικομς υποφαμκελος κΟικονομικήμ Προσφοραμ» περιεμχει το ψήφιακαμ υπογεγραμμεμνο
αρχειμο pdf, το οποιμο παραμγεται απομ το υποσυμστήμα, αφουμ συμπλήρωθουμν καταλλήμλως οι σχετικεμς
φομρμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1. Ο προσφεμρων οικονομικομς φορεμας αναφεμρει στήν προσφοραμ του το τμήμμα τής συμμβασής που
προτιμθεται να αναθεμσει υπομ μορφήμ υπεργολαβιμας σε τριμτους, καθωμς και τους υπεργολαμβους που
προτειμνει.
25.2. Η τήμρήσή των υποχρεωμσεων τής παρ. 2 του αμρθρου 18 του ν 4412/2016 απομ υπεργολαμβους δεν
αιμρει τήν ευθυμνή του κυριμου αναδομχου.
25.3. .................................................................... 97
25.4 Η αναθεμτουσα αρχήμ:
α) επαλήθευμει υποχρεωτικαμ τή συνδρομήμ των λομγων αποκλεισμουμ του αμρθρου 22 Α τής παρουμσας
για τους υπεργολαμβους και ομτι διαθεμτουν τα αντιμστοιχα προσομντα για τήν εκτεμλεσή του εμργου που
αναλαμβαμνουν συμμφωνα με το αμρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιήμεμνο Έντυπο Υπευμθυνής
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Δήμλωσής (ΤΕΥΔ).
β) απαιτειμ υποχρεωτικαμ απομ τον οικονομικομ φορεμα να αντικαταστήμσει εμναν υπεργολαμβο, ομταν απομ
τήν ως αμνω επαλήμθευσή προκυμπτει ομτι συντρεμχουν λομγοι αποκλεισμουμ του και ομτι δεν καλυμπτει τα
αντιμστοιχα προσομντα για τήν εκτεμλεσή του εμργου που αναλαμβαμνει συμμφωνα με το αμρθρο 165 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εμγκρισή κατασκευήμς του δήμοπρατουμμενου εμργου, αποφασιμστήκε με τήν αριθμ.
379/2018 (ΑΔΑ:ΨΠΑΖΩ62-Λ2Η) Απομφασή Δ.Σ.
26.2 Ο Κυμριος του Έργου μπορει μ να εγκαταστήμσει για το εμργο αυτο μ Τεχνικο μ Συμμβουλ ο. Ο
Αναμδοχος του εμργου, εμχει τήν υποχρεμω σή να διευκολυμνει τις δραστήριομτήτες του Τεχνικουμ
Συμβουμλου, που πήγαμζουν απομ τή συμβατικήμ σχεμσή τής Υπήρεσιμας με αυτομν.
26.3........................................................................................... 98

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 357/2018 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α. 60ΒΒΩ62-73Λ)
Αγ.Ανάργυροι, 27-11-2018
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
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Συμπλήρωμνονται τα στοιχειμα τής αναθεμτουσας αρχήμς. Επισήμαιμνεται ομτι οι αναθεμτοντες φορειμς
δυμνανται να χρήσιμοποιουμν το παρομν τευμχος διακήμρυξής για τις συμβαμσεις που αναθεμτουν
συμμφωνα με τις διαταμξεις του Βιβλιμου ΙΙ του ν. 4412/2016.
Αναγραμφεται ο κωδικομς ταυτοποιμήσής τής διατιθεμμενής πιμστωσής (π.χ. κωδικομς εναμριθμου εμργου
στο ΠΔΕ ή μ κωδικομς πιμστωσής του τακτικου μ προυοπολογισμου μ του φορεμα υλοποιμήσής). Σε
περιμπτωσή συγχρήματοδοτουμμενων εμργων απομ πομρους τής Ευρωπαιοκήμς Ένωσής, αναγραμφεται
και ο τιμτλος του Επιχειρήσιακουμ Προγραμμματος του ΕΣΠΑ ήμ αμλλου συγχρήματοδοτουμμενου απομ
πομρους ΕΕ προγραμμματος στο πλαιμσιο του οποιμου ειμναι ενταγμεμνο το δήμοπρατουμμενο εμργο.
Συμπλήρωμνεται ή επωνυμιμα τής αναθεμτουσας αρχήμς.
Mεμσω τής λειτουργικομτήτας ''Επικοινωνιμα'' του υποσυστήμματος
Πρβ. αμρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήμρυξή συμμβασής περιλαμβαμνει κατ' ελαμχιστον τις
πλήροφοριμες που προβλεμπονται στο Μεμρος Γ΄ του Παραρτήμματος του Προσαρτήμματος Α΄ του ν.
4412/2016. Επισήμαιμνεται ομτι, μεμχρι τήν εμκδοσή τυποποιήμεμνου εντυμπου προκήμρυξής συμμβασής
για συμβαμσεις καμτω των οριμων, οι αναθεμτουσες αρχεμς, μπορουμν να χρήσιμοποιουμν το αντιμστοιχο
τυποποιήμεμνο εμντυπο τΠροκήμρυξή Συμμβασήςύ, αντλωμντας το απο μ τή διαδρομήμ
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφωμνονταμς το
αναλομγως.
Η περιμπτωσή ι) συμπλήρωμνεται και περιλαμβαμνεται στή Διακήμρυξή, εφομσον ή αναθεμτουσα αρχήμ
προβλεμπει υποδειμγματα εγγραμφων προς υποβολήμ απομ τους οικονομικουμς φορειμς, π.χ εγγυήτικωμν
επιστολωμν.
Συμπλήρωμνονται τυχομν αμλ λα εμγγραφα συμμβασής ήμ τευμχή που ή αναθεμτουσα αρχήμ κριμν ει αναγκαιμα
με σκοπομ να περιγραμψει ήμ να προσδιοριμσει στοιχειμα τής συμμβασής ήμ τής διαδικασιμας συμναψής.
Όταν ειμναι αδυμνατο να παρασχεθειμ ελευμθερή, πλήμρής, αμμεσή και δωρεαμν ήλεκτρονικήμ προμσβασή
σε ορισμεμνα εμγγραφα τής συμμβασής μπορει μ να περιλήφθει μ στο παρομν αμρθρο τής διακήμρυξής
προμβλεψή ομτι τα σχετικα μ εμγγραφα τής συμμβασής θα διατεθουμν με μεμσα αμλλα πλήν των
ήλεκτρονικωμν (ομπως το ταχυδρομειμο ή μ αμλλο καταμλλήλο μεμσο ή μ συνδυασμομς ταχυδρομικωμν ήμ
αμλλων καταλλήμλων μεμσων και ήλεκτρονικωμν μεμσων). Στήν περιμπτωσή αυτή μ προτειμνεται ή
ακομλουθή διατυμπωσή: κΤα ακομλουθα εμγγραφα τής συμμβασής ........................... διατιμθενται απομ
…………………………., οδομς …………………, πλήροφοριμες …………………. τήλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφερομμενοι μπορουμν ακομμα, να λαμβουν γνωμσή των παρακαμτω εγγραμφων τής συμμβασής ……,
στα γραφειμα τής αναθεμτουσας αρχήμς καταμ τις εργαμσιμες ήμεμρες και ωμρες.»
Όταν δεν μπορειμ να προσφερθειμ ελευμθερή, πλήμρής, αμμεσή και δωρεαμν ήλεκτρονικήμ προμσβασή σε
ορισμεμνα εμγγραφα τής συμμβασής, διομτι ή αναθεμτουσα αρχήμ προτιμθεται να εφαρμομσει τήν παρ. 2
του αμρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφεμρονται, στο παρομν αμρθρο τής διακήμρυξής, τα μεμτρα
προστασιμας του εμπιστευτικου μ χαρακτήμρα των πλήροφοριωμν, τα οποιμα απαιτουμνται, και τον
τρομπο με τον οποιμο ειμναι δυνατή μ ή προμσβασή στα σχετικα μ εμγγραφα. Ενδεικτικαμ, λ.χ., ή
αναθεμτουσα αρχή μ θα μπορουμσε να αναφεμρει ομτι: τΟ οικονομικομς φορεμας αναλαμβαμνει τήν
υποχρεμωσή να τήρήμσει εμπιστευτικαμ και να μή γνωστοποιήμσει σε τριμτους (συμπεριλαμβανομεμνων
των εκπροσωμπων του ελλήνικου μ και διεθνουμς Τυμπου), χωριμς τήν προήγουμμενή εμγγραφή
συγκαταμθεσή τής Αναθεμτουσας Αρχήμς, τα ανωτεμρω εμγγραφα ήμ πλήροφοριμες που προκυμπτουν απομ
αυταμ. Οι οικονομικοιμ φορειμς διασφαλιμζουν τήν τήμρήσή των απαιτήμσεων αυτωμν απομ το προσωπικομ
τους, τους υπεργολαμβους τους και καμθε αμλλο τριμτο προμσωπο που χρήσιμοποιουμν κατα μ τήν
αναμθεσή ήμ εκτεμλεσή τής συμμβασής. Για τον σκοπομ αυτομ, καταμ τήν παραλαβήμ των εγγραμφων τής
συμμβασής, υποβαμλ λει υπευμθυνή δήμλωσή του ν. 1599/1986 με τήν οποιμα δήλωμνει τα ανωτεμρωύ.
Συμπλήρωμνεται απομ τήν Αναθεμτουσα Αρχήμ με σαφήμνεια συγκεκριμεμνή ήμερομήνιμα ( τεγκαιμρως,
ήμτοι ως τήν... ), προς αποφυγήμ οιασδήμποτε συμγχυσής και αμφιβολιμας.
Συμπλήρωμνεται ή τεμταρτή ήμεμρα πριν απομ τή λήμξή τής προθεσμιμας του αμρθρου 14 τής
παρουμσας.Σε περιμπτωσή που ή ήμεμρα αυτήμ ειμναι αργιμα, τιμθεται ή προήγουμμενή αυτήμς εργαμσιμή
ήμεμρα. Πρβλ και αμρθρο 11 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. (3821 Β').
Πρβλ. αμρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τής υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Σε περιμπτωσή εφαρμογήμς τής διαδικασιμας του αμρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν.
4412/2016 τΕλευμθερή συμπλήμρωσή τιμολογιμουύ, οι αναθεμτουσες αρχεμς περιλαμβαμνουν στήν εν
λομγω περιμπτωσή (στ) αναφοραμ για τήν υποβολήμ του σχετικουμ τιμολογιμου.
Επισήμαιμνεται ομτι αν ή αναθεμτουσα αρχή μ θεωρήμσει ομτι προσφορεμς φαιμνονται ασυνήμθιστα
χαμήλεμς, απαιτει μ απο μ τους οικονομικουμς φορειμς να εξήγήμσουν τήν τιμή μ ή μ το κομστος που
προτειμνουν στήν προσφορα μ τους, εντομς αποκλειστικήμς προθεσμιμας, κατα μ ανωμτατο ομριο δεμκα

ήμερωμν απομ τήν κοινοποιμήσή τής σχετικήμς προμσκλήσής. Στήν περιμπτωσή αυτήμ εφαρμομζονται τα
αμρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
15
Η εν λομγω προθεσμιμα καθοριμζεται στα εμγγραφα τής συμμβασής και δεν μπορειμ να ειμναι μικρομτερή
των δεμκα (10) ουμτε μεγαλυμτερή των ειμκοσι (20) ήμερωμν απομ τήν κοινοποιμήσή τής προμσκλήσής
υποβολήμς των δικαιολογήτικωμν του προσωρινουμ αναδομχου.
16
Πρβλ. αμρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ομπως τροποποιήμθήκε με το αμρθρο 107 περ. 19 του ν.
4497/2017 (Α 171).
17
Με τήν επιφυμλαξή των παρ. 7 και 8 του αμρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήμψή επανορθωτικωμν
μεμσων ).
18
Η φραμσή τμετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013ύ προστιμθεται στή διακήμρυξή μομνο
στις περιπτωμσεις εκειμνες, στις οποιμες προβλεμπεται υποχρεμωσή προσυμβατικουμ ελεμγχου, συμμφωνα
με τα αμρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, αμλλως διαγραμφεται.
19
Επισήμαιμνεται ομτι τα δικαιολογήτικα μ του αμρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβαμλλονται
επικαιροποιήμεμνα απομ τον προσωρινομ αναμδοχο, εμπειτα απομ σχετικήμ προμσκλήσή τής αναθεμτουσας
αρχήμς, μόνο στήν περιμπτωσή του προσυμβατικου μ ελεμγχου ή μ τής αμσκήσής προδικαστικήμς
προσφυγήμς και ενδιμκων μεμσων καταμ τής απομφασής κατακυμρωσής (πρβ. αμρθρο 105 παρ. 3 περ. γ'
του ν. 4412/2016, ομπως τροποποιήμθήκε απομ τήν περ. 26 του αμρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171).
20
Η απομφασή κατακυμρωσής κοινοποιειμται στον προσωρινομ αναμδοχο: 1) στήν περιμπτωσή υποβολήμς
επικαιροποιήμεμνων δικαιολογήτικωμν, μεταμ τον εμλεγχο αυτωμν καταμ το αμρθρο 4.2 ε' πρωμτο εδαμφιο,
και 2) στήν περιμπτωσή που δεν απαιτειμται ή υποβολήμ αυτωμν, μεταμ τήν ολοκλήμρωσή του ελεμγχου
των δικαιολογήτικωμν του προσωρινουμ αναδομχου καταμ τα οριζομμενα στο αμρθρο 4.2 α' εμως δ' τής
παρουμσας και τήν αμπρακτή παμροδο τής προθεσμιμας αμσκήσής προδικαστικήμς προσφυγήμς.
21
Πρβλ. παρ. 7 του αμρθρου 379 του ν. 4412/2016, ομπως τροποποιήμθήκε με το αμρθρο 43 παρ. 4 του ν.
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και αμρθρο 15 παρ. 1 τής ΚΥΑ 117384/26-10-2017.
22
Πρβλ. αμρθρο 361 του ν. 4412/2016.
23
Πρβλ. αμρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017.
24
Πρβλ. αμρθρο 372 παρ. 1 εμως 3 του ν. 4412/2016.
25
Πρβλ. αμρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ομπως τροποποιμήθήκε με το αμρθρο 107 περ. 14 του ν.
4497/2017 (Α 171).
26
Τιμθεται μομνο εφομσον προμκειται για συγχρήματοδοτουμμενο εμργο απο μ πομρους τής Ευρωπαιοκήμς
Ένωσής.
27
Τιμθεται μομνο εφομσον επιλεγειμ ή διενεμργεια κλήμρωσής για τή συγκρομτήσή συλλογικωμν οργαμνων.
28
Απομ 1-1-2017 τιμθεται σε ισχυμ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποιμο με το αμρθρο 13 καταργειμ το π.δ
113/2010.
29
Τιμθεται μομνο ομταν εκ του συμβατικουμ ποσουμ (1.000.000 ΕΥΡΩ χωριμς ΦΠΑ), προκυμπτει υποχρεμωσή
ονομαστικοποπιμήσής των μετοχωμν των Α.Ε.
30
Νομμοι, ΠΔ και υπουργικεμς αποφαμσεις που εκδιμδονται μεταμ τήν εμναρξή τής διαδικασιμας συμναψής
τής συμμβασής συμμφωνα με το αμρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελουμν μεμρος του
εφαρμοστεμου θεσμικουμ πλαισιμου τής.
31
Όταν προμκειται για συγχρήματοδοτουμμενο απο μ τήν Ε.Ε. εμργο, τουμτο να αναγραμφεται στή
Διακήμρυξή και ειδικομτερα να αναγραμφεται ο τιμτλος τής Πραμξής και του Επιχειρήσιακουμ
Προγραμμματος στο πλαιμσιο του οποιμου ειμναι ενταγμεμνο το δήμοπρατουμμενο εμργο, καθωμς και τα
ποσοσταμ συγχρήματοδομτήσής τής δαπαμνής του εμργου απομ εθνικουμς και ενωσιακουμς πομρους (με
αναφορα μ στο διαρθρωτικο μ ταμειμο). Επιμσής, ή σχετική μ συμπλήμρωσή ακολουθει μ τή διακριτήμ
ορολογιμα Συλλογικεμς Αποφαμσεις ( ΣΑ ) εμργων ήμ ΚΑΕ, αναμλογα τήν πήγήμ χρήματοδομτήσής (ΠΔΕ ήμ
Τακτικομς προυοπολογισμομς). Για το ζήμτήμα τής αναμλήψής δαπανωμν δήμοσιμων επενδυμσεων, βλ. και
αμρθρο 5 του π.δ. 80/2016.
32
Οι κρατήμσεις προσαρμομζονται αναμλογα με τον φορεμα εκτεμλεσής του εμργου.
33
Ή/και ή Επιτροπήμ Διαγωνισμουμ, καταμ περιμπτωσή (πρβλ. αμρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.).
34
Πρβλ. ομοιμως προήγουμμενή υποσήμειμωσή.
35
Συμμφωνα με το αμρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 τΑναμλήψή υποχρεωμσεων απομ τους διαταμκτεςύ ( Α΄
145 ): τΟι διακήρυμξεις, οι αποφαμσεις αναμθεσής και οι συμβαμσεις που συναμπτονται για λογαριασμομ
των φορεμων Γενικήμς Κυβεμρνήσής αναφεμρουν απαραιμτήτα τον αριθμο μ και τή χρονολογιμα τής
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απομφασής αναμλήψής υποχρεμωσής, τον αριθμομ καταχωμρισήμς τής στα λογιστικαμ βιβλιμα του οικειμου
φορεμα, καθωμς και τον αριθμομ τής απομφασής εμγκρισής τής πολυετουμς αναμλήψής σε περιμπτωσή που
ή δαπαμνή εκτειμνεται σε περισσομτερα του ενομς οικονομικαμ εμτή.". Επιμσής, συμμφωνα με το αμρθρο 12
παρ. 2 γ) του ιμδιου π.δ : τΔιακήρυμξεις, ομπου απαιτειμται, και αποφαμσεις αναμθεσής που εκδιμδονται
και συμβαμσεις που συναμπτονται απομ φορειμς τής Γενικήμς Κυβεμρνήσής ειμναι αμκυρες, εφομσον δεν εμχει
προήγήθει μ αυτωμν ή εμκδοσή τής απομφασής αναμλήψής υποχρεμωσής του αμρθρου 2, παρ. 2 του
παρομντος. "Πρβλ. και αμρθρο 5 του ως αμνω διαταμγματος τΑναμλήψή δαπανωμν δήμοσιμων
επενδυμσεωνύ.
Σε περιμπτωσή που περιλαμβαμνονται τυχομν δικαιωμματα προαιμρεσής, διαμορφωμνεται αναλομγως ή
εκτιμωμμενή αξιμα τής συμμβασής (προυοπολογισμομς δήμοπραμτήσής) και το παρομν αμρθρο (πρβ. αμρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Το ποσο μ των απρομβλεπτων δαπανωμν επαναυοπολογιμζεται κατα μ τήν υπογραφή μ τής συμμβασής,
αναμλογα με τήν προσφερθειμσα εμκπτωσή, ωμστε να διατήρειμται ή εν λομγω ποσοστιαιμα αναλογιμα του
9% επι μ τής δαπαμνής εργασιωμν με ΓΕ&ΟΕ, συμμφωνα με τήν παραμγραφο 3 του αμρθρου 156 ν.
4412/2016.
Πρβλ. αμρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Μπορειμ ή εμναρξή τής προθεσμιμας να οριμζεται διαφορετικαμ, αν λομγου χαμρή δεν προβλεμπεται ή
αμμεσή εμναρξή των εργασιωμν (αμρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
Με τήν επιφυμλαξή τής επομμενής υποσήμειμωσής.
Οι αναθεμτουσες αρχεμς μπορειμ να επιτρεμπουν τήν υποβολήμ εναλλακτικωμν προσφορωμν και στήν
περιμπτωσή αυτήμ προσαρμομζεται αντιστοιμχως το 13.4. ( πρβλ αμρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
Το ποσοστομ τής εγγυμήσής συμμετοχήμς δεν μπορειμ να υπερβαιμνει το 2% τής εκτιμωμμενής αξιμας τής
συμμβασής, χωριμς το Φ.Π.Α., με αναμλογή στρογγυλοποιμήσή (αμρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαμφιο πρωμτο
του ν. 4412/2016).
Πρβ. αμρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ομπως τροποποιήμθήκε με τήν περ. 4 του αμρθρου 107 του ν.
4497/2017 (Α' 171).
Εφομσον συντρεμχει περιμπτωσή, καταμ το αμρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπομτε μνήμονευμονται και οι
απαραιμτήτες λεπτομεμρειες.
Συμπλήρωμνεται αν προβλεμπεται ήμ ομχι ή χορήμγήσή προκαταβολήμς. Συμμφωνα με τήν παραμγραφο 10
εδ. α του αμρθρου 25 του ν. 3614/2007 (ομπως προστεμθήκε με τήν παρ. 3 του αμρθρου 242 του ν.
4072/2012), στις περιπτωμσεις συγχρήματοδοτουμμενων δήμομσιων εμργων στις διακήρυμξεις
υποχρεωτικα μ περιλαμβαμνεται δυνατομτήτα χορήμγήσής προκαταβολήμς. Η υποχρεμωσή αυτήμ
εξακολουθειμ να ισχυμει και για τα προγραμμματα τής περιομδου 2014-2020 δυναμμει τής παρ. 15 του
αμρθρου 59 του ν. 4314/2014.
Εφομσον προβλεμπεται προκαταβολή μ συμπλήρωμνονται οι ομροι για τήν εγγυήτική μ επιστολήμ
προκαταβολήμς. Επισήμαιμνεται ομτι ή εγγυμήσή καλήμς εκτεμλεσής καλυμπτει και τήν παροχήμ ισομποσής
προκαταβολήμς προς τον αναμδοχο, χωριμς να απαιτειμται ή καταμθεσή εγγυμήσής προκαταβολήμς. Στήν
περιμπτωσή που με τήν παρουμσα οριμζεται μεγαλυμτερο υμψος προκαταβολήμς (πχ 15%), αυτήμ
λαμβαμνεται με τήν καταμθεσή απο μ τον αναμδοχο εγγυμήσής προκαταβολήμς που θα καλυμπτει τή
διαφοραμ μεταξυμ του ποσουμ τής εγγυμήσής καλήμς εκτεμλεσής και του ποσουμ τής καταβαλλομμενής
προκαταβολήμς (παρ. 1 δ αμρθρου 72 του ν. 4412/2016).
Οι αναθεμτουσες αρχεμς μπορουμν να ζήτουμν απομ τους προσφεμροντες να παραμσχουν κΕγγυμήσή καλήμς
λειτουργιμας» για τήν αποκαταμστασή των ελαττωμαμτων που ανακυμπτουν ή μ των ζήμιωμν που
προκαλουμνται απο μ δυσλειτουργιμα των εμργων κατα μ τήν περιμοδο εγγυμήσής καλήμς λειτουργιμας,
εφομσον προβλεμπεται στα εμγγραφα τής συμμβασής. Το υμψος τής εγγυμήσής καλήμς λειτουργιμας
συμπλήρωμνεται σε συγκεκριμεμνο χρήματικομ ποσομ. Οι εγγυήτικεμς επιστολεμς καλήμς λειτουργιμας
περιλαμβαμνουν κατ’ ελαμχιστον τα αναφερομμενα στήν παραμγραφο 15.2 τής παρουμσας και
επιπρομσθετα, τον αριθμομ και τον τιμτλο τής σχετικήμς συμμβασής.
Τα γραμμαμτια συμστασής χρήματικήμς παρακαταθήμκής του Ταμειμου Παρακαταθήκωμν και Δανειμων,
για τήν παροχή μ εγγυήμσεων συμμετοχήμς και καλήμς εκτεμλεσής (εγγυοδοτική μ παρακαταθήμκή)
συστήμνονται συμμφωνα με τήν ειδικήμ νομοθεσιμα που διεμπει αυτομ και ειδικομτερα βαμσει του αμρθρου
4 του π.δ τής 30 Δεκεμβριμου 1926/3 Ιανουαριμου 1927 (τΠερι μ συσταμσεως και αποδομσεως
παρακαταθήκωμν και καταθεμσεων παραμ τω Ταμειμω Παρακαταθήκωμν και Δανειμωνύ). Πρβλ. Το με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εμγγραφο τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Πρβλ. και τα ειδικομτερα οριζομμενα στο αμρθρο 4.1.ζ. τής παρουμσας, ως προς τις εγγυήμσεις
συμμετοχήμς.
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Η προθεσμιμα παραλαβήμς των προσφορωμν καθοριμζεται συμμφωνα με το αμρθρο 27 του ν.
4412/2016 .
Προτειμνεται οι αναθεμτουσες αρχεμς να οριμζουν τήν ήμερομήνιμα ήλεκτρονικήμς αποσφραμγισής των
προσφορωμν μετα μ τήν παρεμλευσή τριωμν εργασιμμων ήμερωμν απο μ τήν καταλήκτική μ ήμερομήνιμα
υποβολήμς των προσφορωμν, προκειμεμνου να εμχει προσκομιστει μ απο μ τους συμμετεμχοντες και ή
πρωτομτυπή εγγυμήσή συμμετοχήμς, συμμφωνα με τα προβλεπομμενα στο αμρθρο 3.5. περ. β τής
παρουμσας.
Οριμζεται ο χρομνος απομ τήν Αναθεμτουσα Αρχήμ κατ΄ εκτιμμήσή των ιδιαιτεροτήμτων τής διαδικασιμας.
Για τον καθορισμομ του χρομνου ισχυμος τής προσφοραμς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Πρβ. υποσήμειμωσή για προκήμρυξή συμμβασής στο αμρθρο 2.1 τής παρουμσας.
Συμμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αμρθρου 377 καθωμς και τις παρ. 11 και 12
αμρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθειμ ή υποχρεμωσή δήμοσιμευσής προκήμρυξής συμμφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αμρθρου 15 ν. 3669/2008 μεμχρι τήν 31/12/2017 σε δυμο ήμερήμσιες εφήμεριμδες και
στον περιφερειακομ και τοπικομ τυμπο μεμχρι 31/12/2020 (πρβλ και τήν ενομτήτα Δ τής εγκυκλιμου με
αριθ. Ε. 16/2007 τής ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ).
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισήμαιμνεται ομτι οι αναθεμτουσες αρχεμς δεν μπορουμν να καλουμν
συγκεκριμεμνες ταμξεις/ πτυχιμα του ΜΕΕΠ.
Κατ’ αντιστοιχιμα με τα ουσιωμδή χαρακτήριστικα μ του εμργου συμμφωνα με το αμρθρο 11 τής
παρουμσας (αναφεμρεται ή κατήγοριμα ήμ οι κατήγοριμες στις οποιμες εμπιμπτει το εμργο συμμφωνα με το
αμρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικομτερους ομρους του αμρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αμρθρου 91 ν. 4412/2016.
Πρβλ. αμρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, ομπως τροποποιήμθήκε με το αμρθρο 107 περ. 6 του ν.
4497/2017. Επισήμαιμνεται ομτι οι αναθεμτουσες αρχεμς πρεμπει να προσαρμομζουν το σχετικομ πεδιμο
του Μεμρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικομτερα, αντι μ τής αναφοραμς σε ττελεσιμδική καταδικαστικήμ
απομφασήύ, δεδομεμνής τής ως αμνω νομοθετικήμς μεταβολήμς, να θεμτουν τή φραμσή ταμεταμκλήτή
καταδικαστικήμ απομφασήύ, ή δε σχετικήμ δήμλωσή του οικονομικουμ φορεμα στο ΤΕΥΔ αφοραμ μομνο σε
αμεταμκλήτες καταδικαστικεμς αποφαμσεις.
Πρβλ. αμρθρο 73 παρ. 1 τελευταιμα δυμο εδαμφια του ν. 4412/2016, ομπως τροποποιήμθήκαν με το
αμρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
60
Πρβ. αμρθρο 73 παρ. 2 περιμπτωσή γ του ν. 4412/2016 , ή οποιμα προστεμθήκε με το αμρθρο 39 του ν.
4488/2017.
Επισήμαιμνεται ομτι ή εν λομγω προμβλεψή για παρεμκκλισή απο μ τον υποχρεωτικο μ αποκλεισμομ
αποτελει μ δυνατομτήτα τής αναθεμτουσας αρχήμς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περιμπτωσή που δεν επιθυμειμ να προβλεμψει τή σχετικήμ δυνατομτήτα, ή αναθεμτουσα αρχήμ διαγραμφει
τήν παραμγραφο αυτήμ.
Επισήμαιμνεται ομτι ή εν λομγω προμβλεψή για παρεμκκλισή απο μ τον υποχρεωτικο μ αποκλεισμομ
αποτελει μ δυνατομτήτα τής αναθεμτουσας αρχήμς (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε
περιμπτωσή που δεν επιθυμειμ να προβλεμψει τή σχετικήμ δυνατομτήτα, ή αναθεμτουσα αρχήμ διαγραμφει
τήν παραμγραφο αυτήμ.
Οι λομγοι τής παραγραμφου 22.Α.4. αποτελουμν δυνήτικουμς λομγους αποκλεισμουμ συμμφωνα με το
αμρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταμ συνεμπεια, ή αναθεμτουσα αρχή μ δυμναται να επιλεμξει εμναν,
περισσομτερους, ομλους ήμ ενδεχομεμνως και κανεμναν απομ τους λομγους αποκλεισμουμ συνεκτιμωμντας
τα ιδιαιμτερα χαρακτήριστικα μ τής υπο μ αναμθεσή συμμβασής (εκτιμωμμενή αξιμα αυτήμς, ειδικεμς
περισταμσεις κλπ), με σχετικήμ προμβλεψή στο παρομν σήμειμο τής διακήμρυξής.
Σήμειωμνεται ομτι ο ανωτεμρω εθνικομς λομγος αποκλεισμου μ τιμθεται στή διακήμρυξή μομνο για
συμβαμσεις εμργων προυοπολογισμουμ εκτιμωμμενής αξιμας ανωμτερής του 1.000.000,00 ευρωμ και στήν
περιμπτωσή αυτήμ συμπλήρωμνεται στο Μεμρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ
Πρβλ. αμρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, ή οποιμα προστεμθήκε με το αμρθρο 107 περ. 9 του ν.
4497/2017.
Υπενθυμιμζεται ομτι αναφοραμ στήν παραμγραφο 22.Α.4 θα γιμνει μομνο στήν περιμπτωσή που ή
Αναθεμτουσα Αρχήμ επιλεμξει καμποιον απομ τους δυνήτικουμς λομγους αποκλεισμουμ.
Επισήμαιμνεται ομτι ομλα τα κριτήμρια ποιοτικήμς επιλογήμς, πλήν τής καταλλήλομτήτας για τήν αμσκήσή
επαγγελματικήμς δραστήριομτήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμομ με το αρ. 76 του ν. 4412/2016),
ειμναι προαιρετικαμ για τήν αναθεμτουσα αρχήμ και πρεμπει να σχετιμζονται και να ειμναι αναμλογα με το
αντικειμμενο τής συμμβασής (αμρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καμθε περιμπτωσή, πρεμπει να
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διαμορφωμνονται κατα μ τρομπο, ωμστε να μήν περιοριμζεται δυσαναμλογα ή συμμετοχή μ των
ενδιαφερομμενων οικονομικωμν φορεμων στους διαγωνισμουμς. Καταμ το σταμδιο του προσδιορισμουμ
των κριτήριμων καταλλήλομτήτας των υποψήφιμων, ειμναι αναγκαιμο να τήρουμνται απο μ τις
αναθεμτουσες αρχεμς, οι θεμελιωμδεις ενωσιακεμς αρχεμς, ιδιμως ή αρχή μ τής ιμσής μεταχειμρισής των
συμμετεχομντων, τής αποφυγήμς των διακριμσεων, τής διαφαμνειας και τής αναμπτυξής του ελευμθερου
ανταγωνισμουμ. Τα κριτήμρια επιλογήμς του αμρθρου 22.Β – 22.Ε εξεταμζονται καταμ τή διαδικασιμα
ελεμγχου τής καταλλήλομτήτας του προσφεμροντος να εκτελεμσει τή συμμβασή (κριτήμρια τon/offύ).
Επισήμαιμνεται ομτι οι αναθεμτουσες αρχεμς δεν μπορουμν να καλουμν συγκεκριμεμνες ταμξεις/ πτυχιμα
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. αμρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ομπως ισχυμουν δυναμμει του αμρθρου 119 παρ. 5 περ. α'
εμως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμομ με το αμρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και
αμρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, ομπως αντικατασταμθήκε με το αμρθρο 119 παρ. 5 περ. ή' του ν.
4472/2017).
Οι αναθεμτουσες αρχεμς μπορουμν να επιβαμλλουν απαιτήμσεις που να διασφαλιμζουν ομτι οι οικονομικοιμ
φορειμς διαθεμτουν τήν αναγκαιμα οικονομικήμ και χρήματοδοτικήμ ικανομτήτα για τήν εκτεμλεσή τής
συμμβασής. Όλες οι απαιτήμσεις πρεμπει να σχετιμζονται και να ειμναι αναμλογες με το αντικειμμενο τής
συμμβασής (πρβ. αμρθρο 75 παρ. 1 τελευταιμο εδαμφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λομγω
απαιτήμσεις καθοριμζονται περιγραφικαμ στο παρομν σήμειμο, χωριμς παραπομπήμ σε ταμξεις/πτυχιμα του
ΜΕΕΠ. Σε καμθε περιμπτωσή και μεμχρι τήν καταμργήσή των αμρθρων 80 εμως 110 του ν. 3669/2008 και
τήν εμναρξή ισχυμος του π.δ. του αμρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμαιμνεται ομτι, εφομσον ή
αναθεμτουσα αρχήμ επιλεμξει τήν παραπομπήμ σε ταμξεις/πτυχιμα του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμομ
των απαιτήμσεων για τις εγγεγραμμεμνες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις, πρεμπει να
περιγραμψει αναλυτικα μ τις αντιμστοιχες απαιτήμσεις και για τις αλλοδαπεμς εργολήπτικεμς
επιχειρήμσεις.
Οι αναθεμτουσες αρχεμς μπορουμν να επιβαμλλουν απαιτήμσεις που να διασφαλιμζουν ομτι οι οικονομικοιμ
φορειμς διαθεμτουν τήν αναγκαιμα τεχνική μ και επαγγελματική μ ικανομτήτα για τήν εκτεμλεσή τής
συμμβασής. Όλες οι απαιτήμσεις πρεμπει να σχετιμζονται και να ειμναι αναμλογες με το αντικειμμενο τής
συμμβασής (πρβ. αμρθρο 75 παρ. 1 τελευταιμο εδαμφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λομγω
απαιτήμσεις καταρχαμς καθοριμζονται περιγραφικα μ στο παρομν σήμειμο, χωριμς παραπομπή μ σε
ταμξεις/πτυχιμα του ΜΕΕΠ ή μ βαθμιμδες/κατήγοριμες του ΜΕΚ. Σε καμθε περιμπτωσή και μεμχρι τήν
καταμργήσή των αμρθρων 80 εμως 110 του ν. 3669/2008 και τήν εμναρξή ισχυμος του π.δ. του αμρθρου
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισήμαιμνεται ομτι, εφομσον ή αναθεμτουσα αρχή μ επιλεμξει τήν
παραπομπήμ σε ταμξεις/πτυχιμα του ΜΕΕΠ ήμ βαθμιμδες/κατήγοριμες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμομ
των απαιτήμσεων για τις εγγεγραμμεμνες στο ΜΕΕΠ εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις (πχ. στελεμχωσή),
πρεμπει να περιγραμψει αναλυτικαμ τις αντιμστοιχες απαιτήμσεις και για τις αλλοδαπεμς εργολήπτικεμς
επιχειρήμσεις.
Προαιρετικήμ επιλογήμ: Η παρ. 22.Ε τιμθεται καταμ διακριτικήμ ευχεμρεια τής αναθεμτουσας αρχήμς και
συμπλήρωμνεται συμμφωνα με το αμρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισήμαιμνεται ομτι ομλες οι απαιτήμσεις
πρεμπει να σχετιμζονται και να ειμναι αναμλογες με το αντικειμμενο τής συμμβασής (αμρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
Το εδαμφιο αυτομ προστιμθεται καταμ τήν κριμσή τής αναθεμτουσας αρχήμς συμμφωνα με το αμρθρο 78
παρ. 1 του ν. 4412/2016, αμλλως διαγραμφεται.
Προαιρετική μ επιλογήμ. Συμμφωνα με το αμρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στήν περιμπτωσή
συμβαμσεων εμργων οι αναθεμτουσες αρχεμς μπορουμν να απαιτουμν τήν εκτεμλεσή ορισμεμνων κριμσιμων
καθήκομντων απευθειμας απο μ τον ιμδιο τον προσφεμροντα ( προαιρετική μ σήμειμωσή του ανωτεμρω
εδαφιμου).
Ως προς τον τρομπο υποβολήμς των αποδεικτικωμν μεμσων του παρομντος αμρθρου, τα οποιμα εμχουν
συνταχθειμ/ παραχθειμ απομ τους ιμδιους τους οικονομικουμς φορειμς πρβλ. αμρθρο 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Επισήμαιμνεται ομτι ή ανωτεμρω δυνατομτήτα εναπομκειται στή διακριτικήμ ευχεμρεια του οικονομικουμ
φορεμα. Εξακολουθειμ να υφιμσταται ή δυνατομτήτα να υπογραμφεται το ΤΕΥΔ απομ το συμνολο των
φυσικωμν προσωμπων που αναφεμρονται στα τελευταιμα δυμο εδαμφια του αμρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, ομπως τροποποιήμθήκαν με το αμρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. αμρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποιμο προστεμθήκε με το αμρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
Η υποχρεωτική μ αντικαταμστασή του τριμτου, ως προς τήν παρ. 4, εναπομκειται στή διακριτικήμ
ευχεμρεια τής αναθεμτουσας αρχήμς, εφομσον δε δεν τήν επιθυμειμ, απαλειμφεται ή αναφοραμ στήν παρ. 4
στο παρομν σήμειμο. Πρβλ. αμρθρο. 78 παρ. 1 του ν, 4412/2016.
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Εφισταμται ή προσοχή μ των αναθετουσωμν αρχωμν στο ομτι πρεμπει να ζήτειμται ή προσκομμισή
δικαιολογήτικωμν προς απομδειξή μομνο των λομγων αποκλεισμουμ και των κριτήριμων επιλογήμς που
εμχουν τεθειμ στήν παρουμσα διακήμρυξή. Επισήμαιμνεται, περαιτεμρω, ομτι, ή αναθεμτουσα αρχήμ δυμναται,
καταμ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζήτειμ απομ προσφεμροντες, σε οποιοδήμποτε χρονικομ
σήμειμο καταμ τή διαμρκεια τής διαδικασιμας, να υποβαμλλουν ομλα ήμ ορισμεμνα δικαιολογήτικαμ, ομταν
αυτομ απαιτειμται για τήν ορθήμ διεξαγωγήμ τής διαδικασιμας.
Συμμφωνα με το αμρθρο 73 παρ. 2 τελευταιμο εδαμφιο του ν. 4412/2016 : τΑν ο οικονομικομς φορεμας
ειμναι Έλλήνας πολιμτής ήμ εμχει τήν εγκαταμστασήμ του στήν Ελλαμδα, οι υποχρεωμσεις του που αφορουμν
τις εισφορεμς κοινωνικήμς ασφαμλισής καλυμπτουν τομσο τήν κυμρια ομσο και τήν επικουρικήμ ασφαμλισή."
Λαμβανομεμνου υπομψή του συμντομου, σε πολλεμς περιπτωμσεις, χρομνου ισχυμος των πιστοποιήτικωμν
φορολογικήμς ενήμερομτήτας, οι οικονομικοι μ φορειμς μεριμνουμν να αποκτουμς εγκαιμρως
πιστοποιήτικα μ που να καλυμπτουν και τον χρομνο υποβολήμς τής προσφοραμς, συμμφωνα με τα
ειδικομτερα οριζομμενα στο αμρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμεμνου να τα υποβαμλουν, εφομσον
αναδειχθουμν προσωρινοιμ αναμδοχοι. Τα εν λομγω πιστοποιήτικαμ υποβαμλλονται μαζιμ με τα υπομλοιπα
αποδεικτικαμ μεμσα του αμρθρου 23 απομ τον προσωρινομ αναμδοχο μεμσω τής λειτουργικομτήτας τής
κΕπικοινωνιμας» του υποσυστήμματος.
Οι υπευμθυνες δήλωμσεις του παρομντος τευμχους φεμρουν εγκεκριμεμνή προήγμεμνή ήλεκτρονικήμ
υπογραφή μ ή μ προήγμεμνή ήλεκτρονική μ υπογραφή μ που υποστήριμζεται απο μ εγκεκριμεμνο
πιστοποιήτικομ (Πρβλ. αμρθρο 9 παρ. 3 τής με αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
Πρβλ. ομοιμως ως αμνω υποσήμειμωσή για τα πιστοποιήτικαμ φορολογικήμς ενήμερομτήτας
Εφομσον ή αναθεμτουσα αρχήμ τήν επιλεμξει ως λομγο αποκλεισμουμ.
Με εκτυμπωσή τής καρτεμλας τΣτοιχειμα Μήτρωμου/ Επιχειμρήσήςύ, ομπως αυτα μ εμφανιμζονται στο
taxisnet.
Εφομσον ή αναθεμτουσα αρχήμ τις επιλεμξει, ομλες ήμ καμποια/ες εξ αυτωμν, ως λομγους αποκλεισμουμ.
Επισήμαιμνεται ομτι ή αναθεμτουσα αρχήμ, εφομσον μπορεμσει να αποδειμξει, με καταμλλήλα μεμσα, ομτι
συντρεμχει καμποια απομ τις περιπτωμσεις αυτεμς, αποκλειμει οποιονδήμποτε οικονομικομ φορεμα απομ τή
συμμετοχήμ στή διαδικασιμα συμναψής τής δήμομσιας συμμβασής.
Εφομσον ή αναθεμτουσα αρχήμ τήν επιλεμξει ως λομγο αποκλεισμουμ.
Η υποχρεμωσή προσκομμισής δικαιολογήτικωμν ονομαστικοποιμήσής μετοχωμν, εφομσον προμκειται για
συμβαμσεις εκτιμωμμενής αξιμας αμνω του 1.000.000,00 ευρωμ, αφοραμ μομνο στις ανωμνυμες εταιρειμες
που λαμβαμνουν μεμρος στο διαγωνισμομ, ειμτε προμκειται για μεμονωμεμνους υποψήμφιους, ειμτε για
μεμλή ενωμσεων Εξαιρουμνται τής υποχρεμωσής αυτήμς οι εταιρειμες που ειμναι εισήγμεμνες στο
Χρήματιστήμριο τής χωμρας εγκαταμστασήμς τους και υποβαμλλουν περιμ τουμτου υπευμθυνή δήμλωσή του
νομιμμου εκπροσωμπου τους.
Εφομσον συντρεμχει περιμπτωσή λομγω του προυοπολογισμουμ τής συμμβασής, πρεμπει να προβλεμπεται
και ή δυνατομτήτα συμμετοχήμς επιχειρήμσεων εγγεγραμμεμνων στα Νομαρχιακαμ Μήτρωμα (βλεμπετε
αμρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στήν περιμπτωσή αυτήμ να τιμθεται ή αντιμστοιχή προμβλεψή.
Πρβλ. αμρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, ομπως ισχυμουν δυναμμει του αμρθρου 119 παρ. 5 περ. α' εμως δ' του ν.
4472/2017, σε συνδυασμομ με το αμρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016
Πρβλ. ομοιμως προήγουμμενή υποσήμειμωσή
Εφομσον εμχει αναφερθειμ σχετικήμ απαιμτήσή στο αμρθρο 22.Ε συμπλήρωμνεται αναλομγως συμμφωνα με
το αμρθρο 82 του ν. 4412/2016.
Συμμφωνα με τή διαμταξή του αμρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τή συμμετοχή μ σε
διαγωνισμουμς δήμοσιμων εμργων χορήγειμται σε καμθε εργολήπτική μ επιχειμρήσή εγγεγραμμεμνή στο
Μ.Ε.ΕΠ. κενήμερομτήτα πτυχιμου», ή οποιμα, σε συνδυασμομ με τή βεβαιμωσή εγγραφήμς που εκδιμδεται
απο μ τήν υπήρεσιμα τήμρήσής του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα μ κεπιμσήμο καταμλογο αναγνωρισμεμνων
εργολήπτωμν» [...] και απαλλαμσσει τις εργολήπτικεμς επιχειρήμσεις απο μ τήν υποχρεμωσή να
καταθεμτουν τα επιμεμρους δικαιολογήτικαμ στους διαγωνισμουμς.ύ Επισήμαιμνεται ομτι, συμμφωνα με
το αμρθρο 22 ( Τροποποιήμσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] τα. Το πρωμτο
εδαμφιο τής περιμπτωσής 31 τής παραγραμφου 1 του αμρθρου 377 αντικαθιμσταται ως εξήμς: κ31) του
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των αμρθρων 80 εμως 110, τα οποιμα παραμεμνουν σε ισχυμ μεμχρι τήν
εμκδοσή του προεδρικουμ διαταμγματος του αμρθρου 83, των παραγραμφων 4 και 5 του αμρθρου 20 και
τής παραγραμφου 1 α του αμρθρου 176».
Στήν περιμπτωσή ομμως που ή Ενήμερομτήτα Πτυχιμου δεν καλυμπτει τις εισφορεμς επικουρικήμς
ασφαμλισής, τα σχετικαμ δικαιολογήτικαμ υποβαμλλονται ξεχωρισταμ.
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Μομνο στήν περιμπτωσή που εμχει επιλεγειμ απομ τήν αναθεμτουσα αρχήμ ως λομγος αποκλεισμουμ.
Επισήμαιμνεται ομτι ο οικονομικομς φορεμας παραμγει απομ το υποσυμστήμα το ήλεκτρονικο μ αρχειμο
κεκτυπωμσεις» των Δικαιολογήτικωμν Συμμετοχήμς σε μορφή μ αρχειμου εortable Document Format
(εDF), το οποιμο υπογραμφεται με εγκεκριμεμνή προήγμεμνή ήλεκτρονική μ υπογραφή μ ή μ προήγμεμνή
ήλεκτρονική μ υπογραφή μ με χρήμσή εγκεκριμεμνων πιστοποιήτικωμν και επισυναμπτεται στον
(υπο)φακεμλο τής προσφοραμς κΔικαιολογήτικαμ Συμμετοχήμς» (Πρβλ αμρθρο 12 παρ. 1.2.4 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.)
Οι αναθεμτουσες αρχεμς μπορουμν να προβλεμπουν στα εμγγραφα τής συμμβασής ομτι, κατομπιν αιτήμματος
του υπεργολαμβου και εφομσον ή φυμσή τής συμμβασής το επιτρεμπει, ή αναθεμτουσα αρχήμ καταβαμλ λει
απευθειμας στον υπεργολαμβο τήν αμοιβήμ του για τήν εκτεμλεσή προμήμθειας, υπήρεσιμας ήμ εμργου,
δυναμμει συμμβασής υπεργολαβιμας με τον αναμδοχο. Στήν περιμπτωσή αυτήμ, στα εμγγραφα τής
συμμβασής καθοριμζονται τα ειδικομτερα μεμτρα ήμ οι μήχανισμοιμ που επιτρεμπουν στον κυμριο αναμδοχο
να εγειμρει αντιρρήμσεις ως προς αδικαιολομγήτες πλήρωμεμς, καθωμς και οι ρυθμιμσεις που αφορουμν
αυτομν τον τρομπο πλήρωμήμς. Στήν περιμπτωσή αυτήμ δεν αιμρεται ή ευθυμνή του κυμριου αναδομχου.
Συμπλήρωμνεται αναλομγως.
Εφομσον στή Διακήμρυξή τιμθενται επιπλεμον ομροι τεχνικήμς ικανομτήτας, αναφεμρεται ή σχετικήμ
απομφασή του Υπουργουμ Υποδομωμν και Μεταφορωμν, ομπως απαιτειμται απομ το αμρθρο 76 παρ. 2 του
ν. 4412/2016 ήμ ή αντιμστοιχή απομφασή του αμρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλεμον
ομρους τεχνικήμς και οικονομικήμς ικανομτήτας.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6009
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61, 13561 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΜΙΔΗ]
- Τηλέφωνο: [2132023625]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [meletes@agankam.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.agan.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): “ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ”
[CPV: 45232130-2]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18PROC004120400 ΚΑΙ 18PROC004124060]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΟ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [3 ΟΜΑΔΕΣ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Α.Μ. 162/2018

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 :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

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

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

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη 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 [……] και
καταδικαστική απόφαση:
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 μέτρα
εργατικού δικαίου24;
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 είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/200531:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
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 αξία)
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
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 αναφοράς 37, 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:

18

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
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που 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: “ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ” με
Α.Μ. 162/2018.

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

27

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: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.Μ. 162/2018

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην επέκταση του δικτύου ομβρίων καθώς και στην κατασκευή
φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης σε τμήματα οδών του Δήμου Αγίων Αναργύρων
– Καματερού.
Αρχικά θα εκτελεστούν χωματουργικές εργασίες με απόλυτη ακρίβεια ως προς τα υψόμετρα του
πυθμένα αφού προηγηθεί η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από
σκυρόδεμα με ασφαλτοκόφτη. Το πλάτος του ορύγματος θα ισούται με την εξωτερική διάμετρο
του αγωγού αυξημένη κατά ~0,30m εκατέρωθεν. Ο αγωγός, από τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου D600mm, θα τοποθετηθεί σε
βάση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 πάχους ~0,15m και θα εγκιβωτιστεί σύμφωνα με
το συνημμένο σχέδιο ενδεικτικών διατομών αγωγών ομβρίων.
Φρεάτια επίσκεψης, προβλέπεται να κατασκευαστούν:

•

σε συμβολές των αγωγών,

•

σε θέσεις αλλαγής κατεύθυνσης του άξονα των αγωγών,

•

σε ευθύγραμμα τμήματα αγωγών μεγάλου μήκους,

•

σε θέσεις αλλαγής των κλίσεων των αγωγών.

Τα φρεάτια επίσκεψης, τύπου Ε2-0 (για αγωγούς διαμέτρου d=500-900mm), θα κατασκευαστούν
χυτά επί τόπου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και θα διαθέτουν κάλυμμα από
ελατό χυτοσίδηρο.
Τοποθέτηση χυτοσιδηρών βαθμίδων προβλέπεται στα τοιχώματα των φρεατίων επίσκεψης βάθους
>1,25m ανά ~0,30m προκειμένου να διευκολύνουν την ασφαλή πρόσβαση του προσωπικού
συντήρησης.
Για τη συλλογή των ομβρίων και τη διοχέτευσή τους στους αγωγούς ομβρίων, θα κατασκευαστούν
φρεάτια υδροσυλλογής από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σε κατάλληλες θέσεις. Τα
φρεάτια θα διαθέτουν εσχάρες από ελατό χυτοσίδηρο. Ο συνδυασμός πλευρικού ανοίγματος και
εσχάρας στα φρεάτια υδροσυλλογής (όπου αυτό είναι εφικτό) έχει καλύτερη απόδοση διότι
•

παραλαμβάνεται μεγαλύτερο ποσοστό ομβρίων και

•

τα φρεάτια υδροσυλλογής δε φράζουν εύκολα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Η σύνδεση των φρεατίων υδροσυλλογής με τους αγωγούς των ομβρίων θα γίνει με
προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου D400mm.
Το έργο θα ολοκληρωθεί με την αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις των
ορυγμάτων σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης και το συνημμένο σχέδιο τυπικών διατομών
αγωγών ομβρίων.
Επισημαίνεται ότι:
•

Για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής θα έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί έγκριση από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων.

•

Τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο (τσιμεντοσωλήνες, χυτοσιδηρά καλύματα,
χυτοσιδηρές εσχάρες κλπ), θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα επίσηµα έγγραφα
πιστοποίησης

(πιστοποιητικά

ποιοτικής

συµµόρφωσης,

πιστοποιητικά

συστήµατος

διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιητικά συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικό
φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει κ.λ.π.) από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές
τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριµένη χρήση. Απαγορεύεται η
χρήση υλικών για την κατασκευή του έργου απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης
προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν φέρουν την σήµανση CE και δεν
έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ιδιαίτερα, ο ανάδοχος:
1) Θα λαμβάνει, με φροντίδα και δαπάνες του, όλα τα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση
πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
•

προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων

•

περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών,

•

ενημέρωση του κοινού,

•

σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου,

•

προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ανάδοχος θα προβεί στην απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης καθώς και στην πλήρη αποκατάσταση της αρχικής
σήμανσης.
2) Πριν την έναρξη εργασιών, θα προμηθευτεί με φροντίδα και δαπάνες του, τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

χάρτες/διαγράμματα διέλευσης υπογείων δικτύων Ο.Κ.Ω. για τις περιοχές διέλευσης των αγωγών.
Επίσης, θα προσκομίσει στην Υπηρεσία κατασκευαστική μηκοτομή της όδευσης του αγωγού μετά
την έγκριση της οποίας και με τις υποδείξεις της επίβλεψης θα προβεί στη χάραξη της όδευσης του
αγωγού και των φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής.
3) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ανάδοχος θα προσκομίσει στην Υπηρεσία
•

οριζοντιογραφία (με τα φρεάτια και τη διέλευση των αγωγών, την αναγραφή των
διαμέτρων και την κατά μήκος κλίση τους, καθώς και

•

κατασκευαστική μηκοτομή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση περί του ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV), οι παρεχόμενες εργασίες στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ταξινομούνται με
κωδικό 45232130-2 “Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων”.
Κατά τα λοιπά η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ
147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του φ.π.α. 24%
(ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ). Ο κωδικός απόδοσης στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018 είναι Κ.Α.
25.7312.0032. .

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
η Συντάκτρια

Γεωργία Ερμίδη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός
Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Μ. 162/2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Α.Τ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
(€)

1

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε
έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την
πλευρική απόθεση των
προϊόντων εκσκαφής για
βάθος ορύγματος έως 4,00 ΥΔΡ
m
3.10.01.01
Α.1α

ΥΔΡ 6081.1

Μ3

70

6,70

469,00

2

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε
έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την
φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου,
με την σταλία του
αυτοκινήτου και την
μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση για βάθος
ΥΔΡ
ορύγματος έως 4,00 m
3.10.02.01

ΥΔΡ 6081.1

Μ3

455

15,90

7234,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.1β

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Α.Τ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
(€)

3

Εκσκαφή ορυγμάτων
υπογείων δικτύων σε
έδαφος βραχώδες με
πλάτος πυθμένα έως 3,00
m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία
του αυτοκινήτου και την
μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση για βάθος
ΥΔΡ
ορύγματος έως 4,00 m
3.11.02.01

Α.2

ΥΔΡ 6082.1

Μ3

55

34,70

1908,50

4

Προσαύξηση τιμών
εκσκαφών ορυγμάτων
υπογείων δικτύων για
τηναντιμετώπιση προσθέτων
δυσχερειών από διερχόμενα
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ
ΥΔΡ 3.12

Α.3

ΥΔΡ 6087

ΜΜ

50

15,50

775,00

5

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου για
συνολικό πάχος επίχωσης
50cm

ΥΔΡ 5.05.01

Α.4

ΥΔΡ 6068

Μ3

140

20,80

2912,00

6

Επιχώσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων με
προϊόντα εκσκαφών, με
ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης

ΥΔΡ 5.04

Α.5

ΥΔΡ 6067

Μ3

70

1,55

108,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

2

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Α.Τ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
(€)

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

Καθαιρέσεις μεμονωμένων
στοιχείων ή τμημάτων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα συνήθους

7

ακριβείας, με χρήση
αεροσυμπιεστών κλπ
συμβατικών μέσων
(υδραυλική σφύρα,
εργαλεία πεπιεσμένου
αέρα, ηλεκτροεργαλεία
κλπ)

8

Καθαίρεση κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα
ΥΔΡ 4.13

9

10

ΥΔΡ 4.01.01

Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων
δικτύων μέσου πάχους
ασφαλτικών στρώσεων 5cm ΥΔΡ 4.09.01
Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις
ορυγμάτων υπογείων
δικτύων μέσου πάχους
ασφαλτικών στρώσεων
10cm
ΥΔΡ 4.09.02

Α.6

ΥΔΡ 6082.1

Μ3

2

49,60

99,20

Α.7

ΥΔΡ 6082.1

Μ3

3

29,00

87,00

Α.8α

ΟΔΟ 4521Β

Μ2

255

12,40

3162,00

Α.8β

ΟΔΟ 4521Β

Μ2

30

18,50

555,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α:

17.310,70

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
11

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
επιπέδων επιφανειών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΔΡ 9.01

Β.1

ΥΔΡ 6301

Μ2

130

8,20

1.066,00
3

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
καμπύλων επιφανειών

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ
ΥΔΡ 9.02

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Α.Τ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
(€)
Β.2

ΥΔΡ 6302

Μ2

85

13

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος
κατηγορίας C12/15
ΥΔΡ 9.10.03

Β.3α

ΥΔΡ 6326

Μ3

170

14

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20
ΥΔΡ 9.10.04

Β.3β

ΥΔΡ 6327

Μ3

20

82,00

1.640,00

Β.3γ

ΥΔΡ 6329

Μ3

15

88,00

1.320,00

Β.4

ΥΔΡ 6311

KG

1500

0,98

1.470,00

Β.5

ΥΔΡ 6403

Μ2

40

10,20

408,00

16

Παραγωγή, μεταφορά,
διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος
κατηγορίας C20/25
ΥΔΡ 9.10.05
Προμήθεια και τοποθέτηση
σιδηρού οπλισμού
σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων
ΥΔΡ 9.26

17

Επίχρισμα πατητό
εσωτερικών επιφανειών
υπονόμων και φρεατίων
πάχους 2,0cm

15

ΟΔΟ Β-34

18,50

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

1.572,50

77,00 13.090,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β:

20.566,50

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

18

Καλύμματα φρεατίων από
ελατό χυτοσίδηρο (ductile
iron)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΔΡ 11.01.02

Γ.1

ΥΔΡ 6752

KG

400

2,90

1.160,00

4

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Α.Τ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
(€)

19

Μεταλλικές εσχάρες
υδροσυλλογής από ελατό
χυτοσίδηρο

ΥΔΡ 11.02.04

Γ.2

ΥΔΡ 6752

KG

1600

2,90

4.640,00

20

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο

ΥΔΡ 11.03

Γ.3

ΥΔΡ 6753

KG

120

2,20

264,00

Γ.4

ΥΔΡ 6751

KG

150

2,10

315,00

Γ.5α

ΥΔΡ 6551.3

MM

20

41,20

824,00

Γ.5β

ΥΔΡ 6551.5

MM

180

Γ.6

ΥΔΡ 6744

ΤΕΜ

8

23

Κατασκευές από χαλύβδινα
προφίλ και λαμαρίνες, με
περιορισμένη
μηχανουργική επεξεργασία,
χωρίς την αντισκωριακή
προστασία και τη βαφή, επί
τόπου του έργου
ΥΔΡ 11.05.02
Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως
αντοχής 120 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 ονομαστικής διαμέτρου ΥΔΡ
D400mm
12.01.01.03
Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως
αντοχής 120 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 ονομαστικής διαμέτρου ΥΔΡ
D600mm
12.01.01.05

24

Σύνδεση αγωγού εξόδου
φρεατίου υδροσυλλογής με
το δίκτυο ομβρίων
ΥΔΡ 16.01

21

22

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)

72,00 12.960,00

103,00

824,00
5

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
Α.Τ.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(€)
(€)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ:

ΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
20.987,00

ΣΥΝΟΛΟ Σ1

58.864,20

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

10.595,56

ΣΥΝΟΛΟ Σ2

69.459,76

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

10.418,96

ΣΥΝΟΛΟ Σ3

79.878,72

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ Σ4

80.645,16

Φ.Π.Α. 24%

19.354,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
η Συντάκτρια

Γεωργία Ερμίδη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός

766,44

100.000,00

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.Μ. 162/2018

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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.

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

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.

1.2

Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων 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, περιλαμβάνεται στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
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Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή
τους.
1.3

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.

1.4

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.

1.5

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) 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.

1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

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.

1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
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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.)
1.9

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.

1.10

Οι δαπάνες προμήθειας 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

1.11

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)

1.12

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.).

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
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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.
1.13

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]),

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.

1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

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.

1.17

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.

1.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

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.

1.20

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.
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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.

1.22

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.

1.23

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.

1.24

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.

1.25

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.

1.26

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.

1.27

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:
(α)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα
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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)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

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)
6

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

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
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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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.

1.28 Όπου 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.
1.29 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.

Έγινε χρήση της Τιμαριθμικής Γ’ τριμήνου 2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 1 ΥΔΡ 3.10

Εκσκαφή ορυγμάτων
ημιβραχώδες

υπογείων

δικτύων

σε

έδαφος

γαιώδες

ή

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων
δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην
τιμή μονάδας του άρθρου.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός
αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα
εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή
κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών.
α) 3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
3.10.01.01
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

6,70

β) 3.10.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση.
3.10.02.01

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 2 ΥΔΡ 3.11

Δεκαπέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά

15,90

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες

Εκσκαφή
ορυγμάτων
υπογείων
δικτύων
σε
βραχώδη
πετρώματα
κάθε
είδους,
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented)
κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση
εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης
θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με
στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-0301 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός
αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα
εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή
κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα
του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των
προϊόντων εκσκαφών.
3.11.02

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση.
3.11.02.01

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 3 ΥΔΡ 3.12

Τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

34,70

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα
ΟΚΩ
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα /
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος
της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό
κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας
αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία
φορά η τιμή αυτή.
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης
ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

15,50
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Άρθρο 4 ΥΔΡ 5.05

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου,
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων
υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.
5.05.01

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 5 ΥΔΡ 5.04

Είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά

20,80

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

12

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

Ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά

1,55

Άρθρο 6 ΥΔΡ 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1
Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο
απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από
τα προϊόντα της καθαίρεσης.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.
4.01.01

Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική
σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

Σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά

49,60

Άρθρο 7 ΥΔΡ 4.13 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από το
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων
και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων
καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική
επιμέτρηση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 8 ΥΔΡ 4.09

Είκοσι εννέα ευρώ

29,00

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού
οδοστρώματος, ήτοι:
1.

Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις
πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον.

2.

Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη

3.

Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

4.

Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου
πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση
ασφαλτικής στρώσης

εφαρμογής διπλής

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη
μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού
και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα
εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας
(ΝΕΤ ΟΔΟ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος
των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:.
α) 4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου
πάχους 5 cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά

12,40

β) 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου
πάχους 10 cm

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

18,50
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ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Άρθρο 1 ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως
υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε
ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω
ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα"
και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
-

-

-

-

-

-

Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση
των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση
στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή
προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την
εκτέλεση των εργασιιών.
Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από
την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και
μεταφορά των υλικών.
Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).
Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις
οδηγίες της Επίβλεψης.
Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων
καρφοβελονών.
Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων
υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)
Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα
Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά

8,20

Άρθρο 2 ΥΔΡ 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6302
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με καμπύλες
επιφάνειες απλής καμπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, ωοειδούς ή
σκουφοειδούς διατομής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε οποιαδήποτε στάθμη
πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00
"Ικριώματα"και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
-

-

-

-

-

-

Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση
των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται)
Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση
στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή
προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την
εκτέλεση των εργασιών.
Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών.
Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης
Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από
την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και
μεταφορά των υλικών.
Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).
Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις
οδηγίες της Επίβλεψης.
Ο πλήρης καθαρισμό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων
καρφοβελονών.
Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων
υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)
Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς
μηχανικά μέσα
Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ευθειογενείς καμπύλες επιφάνειες και δεν εφαρμόζεται όταν
χρησιμοποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 3 ΥΔΡ 9.10
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

18,50

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
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σκυροδέματος
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
ΝΕΤ ΥΔΡ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση
διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση
των αδρανών κατά περίπτωση.
Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β.

Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.

γ.

Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
του έργου.

δ.

Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί
στην θέση σκυροδέτησης.

ε.

Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την
ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς
περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη,
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
α) 9.10.03

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

β) 9.10.04

77,00

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

γ) 9.10.05

Εβδομήντα επτά ευρώ

Ογδόντα δύο ευρώ

82,00

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

Άρθρο 4 ΥΔΡ 9.26

Ογδόντα οκτώ ευρώ

88,00

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά
πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην
θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
ΗλεκτροΟνομ.
Ονομ.
Κουλούρες και
Ονομ.
Ράβδο
συγκολλημένα
μάζα/
διάμετρο
ευθυγραμμισμέ
διατομή
ι
πλέγματα και
μέτρο
ς (mm)
να προϊόντα
(mm2)
δικτυώματα
(kg/m)
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500C B500Α B500C B500Α B500C

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:


Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ



Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.



Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου
από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 158352), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή
αυτών.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.



Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).



Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ:
Άρθρο 5 ΟΔΟ Β-34

Ενενήντα οκτώ λεπτά

0,98

Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων ,
πάχους 2,0 cm
Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6403

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 900 kg
τσιμέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων,
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:



η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),
η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου
 η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας.
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των
εργασιών κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δέκα ευρώ και είκοσι λεπτά

10,20

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Αρθρο 1 ΥΔΡ 11.01 Kαλύμματα φρεατίων
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ:

Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο 2 ΥΔΡ 11.02

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής

2,90

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες,
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης
αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων
και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή
εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες
βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς
υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.
11.02.04

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron),
της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 08-07-01-04 "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ:

Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο 3 ΥΔΡ 11.03

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο

2,90

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753
Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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01-05 "Βαθμίδες φρεατίων".
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε
οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή
εποξειδικό κονίαμα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ:

Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

2,20

Άρθρο 4 ΥΔΡ 11.05 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751
Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των
εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί
τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί
τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα,
σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:
(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου
AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης
φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και
τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του
παρόντος άρθρου.
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών
υπολογισμών του βάρους.
11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία
Κωδικός Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6751

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν
διάτρηση ή στραντζάρισμα.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ KG ΕΥΡΩ:

Δύο ευρώ και δέκα λεπτά

Άρθρο 5 ΥΔΡ 12.01

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

2,10

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bellsochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής
τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της
σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη
ή μή οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς
τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό
τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του
μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής:
12.01.01 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
α) 12.01.01.03

Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:

Σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά

β) 12.01.01.05

Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:

Εβδομήντα δύο ευρώ

41,20

72,00

Άρθρο 6 ΥΔΡ 16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο
ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής
αγωγού δικτύου).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φυσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το
προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατόν τρία ευρώ

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
η Συντάκτρια

Γεωργία Ερμίδη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

103,00

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός
Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.Μ. 162/2018

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Α/Α
Άρθρο 1

Περιγραφή
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
5.1

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

5.2

Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

Άρθρο 6
ΕΣΥ

Εγγυήσεις

Ποινικές ρήτρες

2

Άρθρο 7
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
Άρθρο 9

Κατασκευαστικά σχέδια – Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
Εργοτάξιο – Προμήθεια υλικών

9.1

Μηχανικός εξοπλισμός

9.2

Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές

9.3

Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας

9.4

Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων

9.5

Προμήθεια υλικών – Ποιότητα – Προέλευση – Δείγματα

Άρθρο 10

ΕΣΥ

Ευθύνη του αναδόχου

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους
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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
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αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα,
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
ii.Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).
iii.Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές της §2 υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται
στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ.
3. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις
των Ελληνικών Κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ
(όπως ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Φόρτισης
Δομικών Εργων κ.λ.π), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς της ΔΕΗ κλπ. Οταν δεν υπάρχουν
ελληνικοί κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή τους
διεθνείς κανονισμούς.
4. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόμενα, από κατάλληλα
πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης (Βεβαιώσεις Πιστότητας προς τις τεχνικές προδιαγραφές).
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
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 :
«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»
προϋπολογισμού 100.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ανοικτή ηλεκτρονική
Δημοπρασία.

Αφορά στην επέκταση του δικτύου ομβρίων καθώς και στην κατασκευή φρεατίων

υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης σε τμήματα οδών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
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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 ΔΩΔΕΚΑ (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).
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3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 138 και 139 του
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει
τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη
της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους
προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε
οποιοδήποτε άλλο χρόνο.
2.6 Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε
άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή
ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του
έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων
έργων και ειδικότερα του άρθρου 171 του Ν.4412/16
5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή.
2.7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων
170 και 172 του Ν.4412/16
2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 152 του Ν.4412/16 μετά τη διενέργεια της προσωρινής
παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις
ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει
"Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού
ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της
σύμβασης
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2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
2. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής
παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε
υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της
υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την
σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της,
αποδεκτό από την Υπηρεσία. Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός
αντιπρόσωπος του ανάδοχου θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Mηχανικός ή πτυχιούχος
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης.
2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς,
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.
3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί

το

δικαίωμα

να

διατάξει την

απομάκρυνση

από

το

εργοτάξιο

οποιουδήποτε

απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου
1. Οι τιμές μονάδας του ισχύοντος συμβατικού τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως
περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους
του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη
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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.
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v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για
την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης
αποζημίωση προς τρίτους.
vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων σε
θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία.
viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη
και σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την
εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε
είδους επισφαλή έξοδα.
ix. Το όφελος του αναδόχου.
2. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%.
3. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου.
4.3 Φόροι - Τέλη
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
2. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στις διάφορες κρατήσεις ή άλλους φόρους του Δημοσίου που
βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν,
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές αυξομειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.
3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού.
4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
4.4 Δασμοί – Ατέλειες
1. Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου,
περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους
ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και
από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και
λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμεία, ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα
γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.
3. Σε όσες περιπτώσεις επιτευχθεί απαλλαγή (ατέλεια) από δασμούς, φόρους κ.λ.π., τα
απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου υπέρ
του εργοδότη.
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4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών
1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και
152 του Ν.4412/16
2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 152
του Ν.4412/16
3. Προ της πληρωμής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις των
υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταμεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των
υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α.,
Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π).
4. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/16.
4.6 Επιμέτρηση εργασιών
1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο
της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων.
2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται
και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.
3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.4412/16.

4.7 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών Υπερσυμβατικές εργασίες
1. Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν.4412/16 αναφέρονται στην, κατά τον
προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το ποσόν της αναθεώρησης.
Για την αυξομείωση των εργασιών, τις νέες εργασίες, τις υπερσυμβατικές εργασίες και την
τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και του
άρθρου 155 του Ν.4412/16
2. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επιμέρους
εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
(άρθρο 156 του Ν.4412/16).
3. Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16 όπως ισχύει
σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται δε
ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον
ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων,
του γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, της χρησιμοποίησης εργατικών
χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.).
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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.
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Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή τα άρθρα
147 και 148 (περί προθεσμιών - ποινικής ρήτρας) και 160 (περί έκπτωσης αναδόχου) του
Ν.4412/16.
2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160
του Ν.4412/16.
3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι
ποινικές ρήτρες που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.4412/16 και στα χρονικά
διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό.
4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.
Άρθρο 7

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των
μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή του έργου, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος, οι δε έλεγχοι, που τυχόν ενεργούνται από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.
2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των υλικών,
που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε εργασίας,
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών και σχεδίων.
3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.
4. Οφείλει δε να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.
Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

8.1 Χωροθέτηση του έργου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην
εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές πασσαλώσεις
και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου (όπου αυτές απαιτούνται) και στη σήμανση της
περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο.
2. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στον έλεγχο και στη λήψη

των

συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση των
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.
ΕΣΥ

14

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
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.
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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
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εκτελέσει τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του μέσα, όργανα και
δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής.
2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους,
να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλλει στην Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα,
πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της
επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο
προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.
8.7 Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την

πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που καθορίζονται
στο άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και
στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.»,
εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική
μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας
(Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) της απόφασης ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 138 του
Ν.4412/16.
2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης
και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται
στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του
έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί
ατύχημα σ’ αυτό.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου και
στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα με τη φύση του έργου (οικοδομικό,
συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, φροντίζοντας και
για τη συντήρησή τους.
6. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα απαραίτητα μέτρα κατά την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση των μηχανικών του
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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,
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).
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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.
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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.

οριζοντιογραφία (με τα φρεάτια και τη διέλευση των αγωγών, την αναγραφή των διαμέτρων
και την κατά μήκος κλίση τους, καθώς και

ii.

κατασκευαστική μηκοτομή.

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του, έγχρωμες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά
το πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα εκτυπώνονται
δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, σε μέγεθος
13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα
αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.
Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1 Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν
δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.
9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, εργαστήρια,
γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα,
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.
2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε άλλο μέτρο για την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.

3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία του
περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.Δ.778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.
4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
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εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’
αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις
εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν
θα φέρει καμία ευθύνη.
9.3 Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σ’ αντίθετη δε περίπτωση τα μέτρα
φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η
διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
9.4: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου
καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις
προσωρινές εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από το προηγούμενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ.,
καθώς και όλα τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα και χρήσιμα ή άχρηστα
πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασμα, που θα του υποδείξει η
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις
κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε κατάσταση τέλειας καθαριότητας,
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε προστατευτική
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες,
οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά
την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος ύπαρξης της, και να απομακρύνει τα περιφράγματα του
εργοταξίου.
3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν αρχίσει
και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε
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βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή
του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του έργου ή του τμήματος,
που αφορούν.
9.5 Προμήθεια υλικών - Ποιότητα - Προέλευση - Δείγματα
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας,
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές,
τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων
Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση,
κ.λ.π.
2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα,
καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και αναφέρονται ρητά, στα αντίστοιχα άρθρα του
συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού.
3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται
για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.
4. Όταν απαιτείται τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη
σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από τη
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων πηγών.
Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από τις
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.
6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος
ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, μηχανημάτων και
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να
ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.
7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση
των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί
της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.
8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
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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.

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
η Συντάκτρια

Γεωργία Ερμίδη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός
Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΒΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.Μ. 162/2018

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων – κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής
2. Σύντομη περιγραφή του έργου:

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην επέκταση του δικτύου ομβρίων καθώς και στην κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και
φρεατίων επίσκεψης σε τμήματα οδών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Δήμος Αγίων Αναργύρων

- Καματερού.

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:
Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού τηλ. 2132023601
5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:

Γεωργία Ερμίδη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ
6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.
(Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη
χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης
διακίνησης υλικών, κλπ.)
Το έργο θα κατασκευαστεί σε 3 φάσεις:
1. ΦΑΣΗ 1: Χωματουργικά – Αποκαταστάσεις
2. ΦΑΣΗ 2: Κατασκευές από σκυρόδεμα
3. ΦΑΣΗ 3: Μεταλλικά στοιχεία - Σωληνώσεις

ΤΜΗΜΑ Β
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".
Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1 Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του ΣΑΥ,
. σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων
φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).
2
. Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η
επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η
χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την
εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών
εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.),
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης
χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε
οικοδομικό εργοτάξιο),
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων
εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.

Φάση1η
Κίνδυνοι
01000. Αστοχίες
εδάφους
01100. Φυσικά
πρανή

01101
01102
01103
01104
01105
01106
01200. Τεχνητά
01201
πρανή & Εκσκαφές 01202
01203
01204
01205
01206
01207
01300. Υπόγειες
01301
εκσκαφές
01302
01303
01400. Καθιζήσεις

01500. Άλλη πηγή

Φάση 2η

Φάση3η

Πηγές κινδύνων

01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη
υποστύλωση
Κατάρρευση μετώπου προσβολής
Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
Διάνοιξη υπογείου έργου
Ερπυσμός
Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
Υποσκαφή / απόπλυση
Στατική επιφόρτιση
Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία
Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

1

1

1

Φάση1η
Κίνδυνοι
02000. Κίνδυνοι
από εργοταξιακό
εξοπλισμό
02100. Κίνηση
οχημάτων και
μηχανημάτων

02200. Ανατροπή
οχημάτων και
μηχανημάτων

02300.
Μηχανήματα με
κινητά μέρη

02400. Εργαλεία
χειρός
02500. Άλλη πηγή

02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02301
02302
02303
02304
02305
02401
02402
02403
02501
02502
02503

Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος
Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων
Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός
Ασταθής έδραση
Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου
Έκκεντρη φόρτωση
Εργασία σε πρανές
Υπερφόρτωση
Μεγάλες ταχύτητες
Στενότητα χώρου
Βλάβη συστημάτων κίνησης
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών
Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους
Αεροσυμπιεστής
Αρμοκόφτης

03000. Πτώσεις

Φάση3η

Πηγές κινδύνων

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
1

Φάση1η
Κίνδυνοι

Φάση 2η

Πηγές κινδύνων

Φάση 2η

Φάση3η

από ύψος
03100. Οικοδομές - 03101 Κατεδαφίσεις
κτίσματα
03102 Κενά τοίχων
03103 Κλίμακα
03104 Εργασία σε στέγες
03200. Δάπεδα
03201 Κενά δαπέδων
εργασίας –
03202 Πέρατα δαπέδων
προσπελάσεις
03203 Επικλινή δάπεδα
03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση
03300. Ικριώματα
03301 Κενά ικριωμάτων
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση
03400. Τάφροι /
03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή
φρέατα
03402
03500. Άλλη πηγή 03501
03502
03503

2

2

2

Φάση1η
Κίνδυνοι

Φάση 2η

Φάση3η

Πηγές κινδύνων

04000. Εκρήξεις Εκτοξευόμενα
υλικά - θραύσματα
04100. Εκρηκτικά - 04101 Ανατινάξεις βράχων
Ανατινάξεις
04102 Ανατινάξεις κατασκευών
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων
04200. Δοχεία και
04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου
δίκτυα υπό πίεση 04202 Υγραέριο
04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης
04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα
04300. Αστοχία
04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
υλικών υπό
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
ένταση
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων
04400.
04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Εκτοξευόμενα
04402 Αμμοβολές
υλικά
04403 Τροχίσεις / λειάνσεις
04500. Άλλη πηγή 04501
04502
04503

1
1

1

Φάση1η
Κίνδυνοι

Φάση 2η

Φάση3η

Πηγές κινδύνων

05000. Πτώσεις μετατοπίσεις υλικών
& αντικειμένων

05100. Κτίσματα - 05101 Αστοχία. Γήρανση
φέρων οργανισμός 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων
05200. Οικοδομικά 05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
στοιχεία
05202 Διαστολή - συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων
05300.
05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια
Μεταφερόμενα
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη
υλικά 05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
Εκφορτώσεις
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
05307 Πρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
05311 Εργασία κάτω από σιλό
05400.
05401 Υπερστοίβαση
Στοιβασμένα υλικά 05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
05403 Ανορθολογική απόληψη
05500. Άλλη πηγή 05501
05502

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

Φάση1η
Κίνδυνοι
06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα
υλικά

06200. Σπινθήρες
&
βραχυκυκλώματα
06300. Υψηλές
θερμοκρασίες

06400. Άλλη πηγή

Φάση 2η

Φάση3η

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

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

1
1
3

1
1
1

1

1

Φάση1η
Κίνδυνοι
07000.
Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα εγκαταστάσεις

07200. Εργαλείαμηχανήματα
07300. Άλλη πηγή

Φάση 2η

Φάση3η

Πηγές κινδύνων
07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία
Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων

1
1

1
1

1
1

1

1

1

Φάση1η
Κίνδυνοι
08000. Πνιγμός /
Ασφυξία
08100. Νερό

08200. Ασφυκτικό
περιβάλλον

08300. Άλλη πηγή

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές
θερμοκρασίες

09200. Καυστικά
υλικά
09300. Άλλη πηγή

Φάση 2η

Φάση3η

Πηγές κινδύνων
08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08301
08302
08303

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

09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303

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

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

2
1

Φάση1η
Κίνδυνοι

Φάση 2η

Φάση3η

Πηγές κινδύνων

10000. Έκθεση σε
βλαπτικούς
παράγοντες

10100. Φυσικοί
παράγοντες

10200. Χημικοί
παράγοντες

10300. Βιολογικοί
παράγοντες

10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303

Ακτινοβολίες
Θόρυβος / δονήσεις
Σκόνη
Υπαίθρια εργασία. Παγετός
Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
Υγρασία χώρου εργασίας
Υπερπίεση / υποπίεση
Δηλητηριώδη αέρια
Χρήση τοξικών υλικών
Αμίαντος
Ατμοί τηγμάτων
Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά,διαλύτες
Καπναέρια ανατινάξεων
Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης
Συγκολλήσεις
Καρκινογόνοι παράγοντες

Μολυσμένα εδάφη
Μολυσμένα κτίρια
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς
καθαρισμούς
10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει
πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3),
και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή
απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα
(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη
νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

01101
01102
01201
01202
01207
01401
02101
02102
02103
02106
02107
02201
02202
02204
02302
02401
02402
03401
04204
04207
04403
05203
05208
05301

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(*)

Π.Δ. 305/96

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄
ύψος από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των
αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος,
κλπ.)

Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 395/94
Φ1, Φ2, Φ3

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)

Π.Δ. 396/94
Π.Δ. 95/78
Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(3)

(4)

ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

05302
05303
05304
05305
05309
06101
06103
06104
06201
06202
06204
07101
07102
07105
08108
08202
08203
09105
09107
10102
10103
10104
10105
10205
10206
10303

ΦΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(*)

Π.Δ. 305/96

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄
ύψος από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των
αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος,
κλπ.)

Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Φ1, Φ2, Φ3

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Π.Δ. 95/78
Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

10304

Φ1, Φ2, Φ3

(*)
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Π.Δ. 95/78
Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄
ύψος από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των
αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος,
κλπ.)

Άγιοι Ανάργυροι 06-11-2018
Η Συντάκτρια

Γεωργία Ερμίδη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙAΣ (Φ.A.Y.)
(σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και κάθε άλλη σχετική διάταξη)
ΤΜΗΜΑ Α
Γενικά
1.

Είδος του έργου και χρήση αυτού:
Επέκταση του δικτύου ομβρίων καθώς και

κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων

επίσκεψης σε τμήματα οδών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
2.

Ακριβής διεύθυνση του έργου:
Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

3.

Αριθμός έγκρισης της μελέτης:

4.

Στοιχεία των κυρίων του έργου
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο
Δήμος Αγίων
Αναργύρων Καματερού

5.

Διεύθυνση

Ημερ/νία
κτήσεως

Λεωφ. Δημοκρατίας 61
τηλ. 2132023600-1

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει ιδιοκτησία
100%

Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:
Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

6.
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Διεύθυνση

Ημερ/νία αναπροσαρμογής

1

ΤΜΗΜΑ Β
Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης
1.

Τεχνική περιγραφή του έργου:
Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:
1) Χωματουργικά - Αποκαταστάσεις
2) Κατασκευές από σκυρόδεμα
3) Μεταλλικά στοιχεία - Σωληνώσεις
Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιφερειακούς δρόμους .

2

