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Σηλϋφωνο
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e-mail

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Καβϊλα 10 / 05 / 2017
Αρ. Πρωτ.: 02/2540/οικ

: Εθνικόσ Αντύςταςησ 20
: 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
: Η. παθοπούλου
: 2510291336
: 2513503377
: h.spathopoulou@pamth.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
1. Η Οικονομικό Επιτροπό τησ Περιφϋρειασ Α.Μ.Θ. προκηρύςςει βϊςει τησ αρ. 938/2016 (πρακτ.
Αριθ. 52/2016) απόφαςόσ τησ, υνοπτικό Διαγωνιςμό για την ανϊθεςη του ϋργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», με προώπολογιςμό
50.000,00 € (δαπϊνη εργαςιών , ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα, αναθεώρηςη και Υ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα ςυμβατικϊ τεύχη του διαγωνιςμού (Διακόρυξη,
Οικονομικό Προςφορϊ, υγγραφό Τποχρεώςεων κλπ) από τα γραφεύα τησ Δ/νςησ Σεχνικών Έργων
ΠΕ Καβϊλασ, μϋχρι τισ 01-06-2017 ημέρα Πέμπτη.
Η διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ ςύμφωνα με το υπόδειγμα διακόρυξησ ςυμβϊςεων δημοςύων
ϋργων τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.
2. Πληροφορύεσ ςτο τηλϋφωνο 2513503336, και FΑΦ επικοινωνύασ 2513503377, αρμόδια υπϊλληλοσ
για επικοινωνύα Ήρα παθοπούλου.
3. Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςτισ 06 -06 -2017 ημϋρα Σρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λόξησ
υποβολόσ προςφορών) ςτα γραφεύα τησ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Καβϊλασ και το ςύςτημα υποβολόσ των
προςφορών το ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ κατϊ το ϊρθρο 125 του Ν. 4412/2016
4. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται
ςε ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που εύναι εγκατεςτημϋνα:
α) ςτην Ελλϊδα, και εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτην Α1 τάξη και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. ςτην ανωτέρω
κατηγορία, καθώσ και εργοληπτικέσ επιχειρήςεισ εγγεγραμμένεσ ςτα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων ςτην αντίςτοιχη κατηγορία,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
γ) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με
την
Ένωςη
Προςαρτόματοσ
I
τησ
ωσ
ϊνω
υμφωνύασ,
καθώσ
και
ε) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων.
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και
τησ παρ. 1 (ε) του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι
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τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ
κοινοπραξύα).
5. Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ύψουσ 806,45 €
και ιςχύ τουλϊχιςτον, ϋξι (6) μόνεσ και τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ την ημϋρα διεξαγωγόσ του
διαγωνιςμού, δηλαδό πρϋπει να ϋχουν ιςχύ τουλϊχιςτον μϋχρι 05- 01 -2018.
Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι ϋξι (6) μόνεσ από την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών.
6. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από πιςτώςεισ του Ετόςιου Προγρϊμματοσ Δρϊςησ Π.Α.Μ.Θ./ ΠΕ
Καβϊλασ, ϋτουσ 2017, ΚΑΠ 80% (κωδικόσ ϋργου 152002009)
7. Προκαταβολό δε θα χορηγηθεύ
8. Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό τησ Περιφϋρειασ Αν.
Μακεδονύασ Θρϊκησ.

17PROC006182012 2017-05-15

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Ιςτοςελύδα Π.Ε. Καβϊλασ
2. Σεχνικό Επιμελητόριο Ελλϊδασ
Νύκησ 4 - 10563 ΑΘΗΝΑ
3. Σ.Ε.Ε. Σμόμα Ανατολικόσ Μακεδονύασ
Βότςη 2 - 65403 ΚΑΒΑΛΑ
4. ύνδεςμοσ Εργοληπτών Δημοςύων Έργων
Καςςϊνδρου 1 - ΚΑΒΑΛΑ
5. Δ.Σ.Ε Π.Ε Δρϊμασ – Δ.Σ.Ε Π.Ε Ξϊνθησ

Εςωτερικό Διανομό
1. Αρχεύο
2. Υϊκελοσ Έργου
3. . Μϋλη Επιτροπόσ Διαγωνιςμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΑΜΘ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΣΡΟΒΙΣ
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
ΚΑΣΨ ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.4412/2016 – (ΥΕΚ Α’ 147/2016)
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΧΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΕΡΓΟ:

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣ ΑΣΑΗ
ΣΔΓΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΟΓΟΤ
ΦΙΛΙΠΠΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

50.000,00 €

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ1:

ΔΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ
ΠΑΜΘ / 2017

Κ.Ε.:

152002009

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ

2

Η

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή τ η ς
Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς

Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς
Θ ρ ά κ η ς

δ ι α κ η ρ ύ ς ς ε ι
την με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογό αναδόχου για την καταςκευό του ϋργου:
ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΟΓΟΤ ΦΙΛΙΠΠΟΤ

Εκτιμώμενησ αξύασ 50.000,00 Ευρώ
(με αναθεώρηςη και Υ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (ΥΕΚ Α’ 147/2016) και
β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και
καλεύ
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου
καταςκευόσ του ωσ ϊνω ϋργου.

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

ςελ.

Άρθρο 1

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Κύριοσ του ϋργου – Αναθϋτουςα Αρχό – τοιχεύα Επικοινωνύασ

Άρθρο 2

Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών

6

Άρθρο 3

Τποβολό Υακϋλου Προςφορϊσ

6
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Άρθρο 4

Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών –
Κατακύρωςη– ύναψη ςύμβαςησ Τπογραφό ςυμφωνητικού

5

7

Άρθρο 5

Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ - υμφωνητικό – ειρϊ
10
ιςχύοσ

Άρθρο 6

Γλώςςα διαδικαςύασ

11

Άρθρο 7

Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα

11

Άρθρο 8

Φρηματοδότηςη του Έργου – Πληρωμό Αναδόχου

12

Άρθρο 9

υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών

12

Άρθρο 10

Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ

13

Άρθρο 11

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄
Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ
του ϋργου

13

Άρθρο 12

Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου

14

Άρθρο 13

Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ – Όροι υποβολόσ προςφορών

14

Άρθρο 14

Κριτόριο Ανϊθεςησ - Ανϊδειξη Αναδόχου

14

Άρθρο 15

Εγγύηςη ςυμμετοχόσ

15

Άρθρο 16

Φορόγηςη προκαταβολόσ – Ρότρα Πρόςθετησ Καταβολόσ (Πριμ)

15

Άρθρο 17

Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου

16

Άρθρο 17Α

Έκδοςη εγγυητικών επιςτολών

16

Άρθρο 18

Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών

16

Άρθρο 19

Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών

16

Άρθρο 20

Δημοςιότητα – Δαπϊνεσ δημοςύευςησ

17

Άρθρο 21

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ

17
ΣΕΛΙΔΑ 3

Άρθρο 22

Κριτόρια επιλογόσ

18

Άρθρο 23

Δικαιολογητικϊ (Αποδεικτικϊ μϋςα)

19

Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ
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Άρθρο 24

22

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25

Τπεργολαβύα

Άρθρο 26

Διϊφορεσ ρυθμύςεισ

24
24

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄
Ωρθρο 1:
1.1

Κύριοσ του Ϊργου – Αναθϋτουςα Αρχό 3- τοιχεύα επικοινωνύασ
Αναθϋτουςα αρχό: Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ
Οδόσ
: Εθνικής Ανηίζηαζης 20
Σαχ.Κωδ.
: 65110
Σηλ.
: 2513 503322
Telefax
: 2513 503377
E-mail
: dte.kavalas@pamth.gov.gr
Πληροφορύεσ: : Ήρα παθοπούλου
Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: η Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης.4
Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: η Γ.Σ.Δ. Περιθερειακής Δνόηηηας Καβάλας ηης
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Ωρθρο 2:

Περιθέρειας Αναηολικής Μακεδονίας – Θράκης. 5
Προώςτϊμενη Αρχό : η Οικονομική Δπιηροπή ηης Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας
Θράκης και καηά περίπηωζη η Γιεύθσνζη Σετνικών Έργων ηης Περιθερειακής Δνόηηηας
Καβάλας ποσ έτει έδρα ηην Καβάλα. 6
Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : Σμήμα Γομών Περιβάλλονηος ηης Γιεύθσνζης
Σετνικών Έργων ηης Περιθερειακής Δνόηηηας Καβάλας. 7

Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Σεχνικό υμβούλιο Δημοςύων Έργων Π.Ε. Καβϊλασ.8
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ
ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα
ςτουσ ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο.
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια
τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα και
εγγρϊφωσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ/προςφϋροντεσ ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των
υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό
διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ.
Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών

2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα9:
α) η με αρ. …. προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ (ΕΕΕΕ)10,
β) η με αρ. …… προκαταρκτικό προκόρυξη11,
γ) η παρούςα διακόρυξη,
δ) [Α]12 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 513 του ν. 4412/2016
το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ)
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 514 του ν. 4412/2016
Σο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016 (ΥΕΚ
3698/Β’/16-11-2016) 15,
ε) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ,
ςτ) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,
ζ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,
η) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων,
θ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρϋωςεων
ι) το τεύχοσ ςυμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών16,
ια) το υπόδειγμα ….17
ιβ) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ,
ιγ) η τεχνικό μελϋτη,
ιδ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την
αναθϋτουςα αρχό επύ όλων των ανωτϋρω
ιε)…18
ΣΕΛΙΔΑ 5

[Α]19 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 520 του ν. 4412/2016:
2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ από τισ …. 21 ςτην ιςτοςελύδα ….22.
................................................................................. 23 24
[Β]25 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 526 του ν. 4412/2016:
2.2 Για την παραλαβό των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ
τουσ, που ανϋρχεται ςε 10 ΕΤΡΨ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ
του την αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ
ςύμβαςησ ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν
επύςησ να λϊβουν αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλϊβουν τα παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα και
εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ με την αναθϋτουςα αρχό, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο
εδϊφιο δαπϊνησ και τη δαπϊνη τησ ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό
αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών
μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον
ενδιαφερόμενο. 27
2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ
που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ
προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο ςτισ 01/06/201728
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Ωρθρο 3:

Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ29

3.1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με
κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την
αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 30. ε
περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ
γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που
διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ
ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν ελλεύψεισ
του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για καθυςτερόςεισ
ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε ταχυδρομικό
κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ.
3.2. Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο
διαγωνιςμό, η οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του
προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου ό ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου),
απαραύτητα ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα:
Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού
Προςφορϊ
του ………………………………………………………………………………………………...31
για το ϋργο : «ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΟΓΟΤ ΦΙΛΙΠΠΟΤ»
με αναθϋτουςα αρχό την Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ
και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών………………………………....32
3.3. Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ 33» κατϊ τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 και
β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να
καταςτεύ τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ34», ο
οπούοσ περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ
παρούςασ .
ΣΕΛΙΔΑ 6

Οι δύο ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου
τησ παρ. 2.
3.4. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την
ημερομηνύα υποβολόσ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην
Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1 τησ παρούςασ35.
3.5. Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα36, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο
πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό τησ ό
την ακριβό ώρα που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό ακριβό ώρα που
κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ37.
3.6. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών38.
3.7. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ,
εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ
νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το
εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ
τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ39. Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ γύνεται
[Α40]Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016]
ςτο Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ.
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016] ςτο
τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016 (ΥΕΚ
3698/Β’/16-11-2016)41.
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Ωρθρο 4: Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών 42 - Κατακύρωςη ύναψη ςύμβαςησ– Τπογραφό ςυμφωνητικού
4.1

Τποβολό και αξιολόγηςη των προςφορών - Ϊγκριςη πρακτικού

α) Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην
Επιτροπό Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν
από την ώρα λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ
και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω
του πλόθουσ των προςελθόντων ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ
κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών
τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ.
Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου
3 τησ παρούςασ (ςημειώνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα
και ημϋρα υποβολόσ και η ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο
υπϊλληλο) και ςε καταφατικό περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και
παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού.
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό
πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται η ςειρϊ προςϋλευςησ, η
επωνυμύα του οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του43, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ, και
τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα για τισ ςύμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016, ςύμφωνα με το ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ. . Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον
αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον
Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού.
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ
των δικαιολογητικών ςυμμετοχόστου ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών
προςφορών, η μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η
ΣΕΛΙΔΑ 7

ανακούνωςη των επύ μϋρουσ ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω
πρακτικό.
δ) τη ςυνϋχεια44 45, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ και αριθμητικόσ
αναγραφόσ του ενιαύου ποςοςτού ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ46.
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Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η
μϋςη ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016.
Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ καταχωρύζονται, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, ςε πύνακα
κατϊ τη ςειρϊ μειοδοςύασ (αρχύζοντασ από τη μικρότερη προςφορϊ), ο οπούοσ υπογρϊφεται από τα
μϋλη τησ Ε.Δ. και αποτελεύ μϋροσ του πρακτικού τησ.
ε) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2
τησ παρούςασ την ύδια ημϋρα κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των
προςφορών και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών, ελϋγχονται τουλϊχιςτον οι δϋκα (10)
πρώτεσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ προςφορϋσ. την περύπτωςη αυτό η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ
επόμενεσ εργϊςιμεσ ημϋρεσ, εκτόσ αν υφύςταται ςπουδαύοσ λόγοσ για την αναβολό τησ ςε ημϋρα και
ώρα που κοινοποιεύται εγγρϊφωσ ςτουσ προςφϋροντεσ, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληςη ςτον πύνακα
ανακοινώςεων τησ υπηρεςύασ και αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον
διαθϋτει47. Ο ϋλεγχοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ ςυνύςταται ςτον ϋλεγχο τησ ορθόσ
ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ τουσ.
ςτ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ και ϋκδοςησ του πρακτικού τησ,
επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ,
προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ48. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ
επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον
αρμόδιο ειςαγγελϋα και κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των
ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008.
ζ) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε
παρϊρτημϊ του που υπογρϊφεται από τον πρόεδρο και τα μϋλη τησ.
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη και ϋκδοςη του ςχετικού πρακτικού με το
αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη
ματαύωςη), και το υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό η οπούα το εγκρύνει49.
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο
επύ αποδεύξει. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό ό ϋνςταςη κατϊ τα
οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ.
η) Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ50.
4.2

Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για
υπογραφό ςύμβαςησ 51

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα,
ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ
προθεςμύασ, 10 ημερών52, τα δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-23.9 τησ παρούςασ. Η
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.

ΣΕΛΙΔΑ 8

Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που
υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα
ςυμπληρώςει εντόσ 5 ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν53.
i)
Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που
δηλώθηκαν με
[Α]54 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016] το
Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016] το
τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016 (ΥΕΚ
3698/Β’/16-11-2016)55
εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό
ii)
αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό
iii)
αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ
παρούςασ,
ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη
ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.
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ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με
[Α]56 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016] το
Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016] το
τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016 (ΥΕΚ
3698/Β’/16-11-2016)57
ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη
και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών
κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη
ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ παρούςασ58.
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, του ϊρθρου 22, η
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπό Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτην Οικονομικό Επιτροπό ΠΑΜΘ.59 για
τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού
αναδόχου ωσ εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ.
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ
των ϊρθρων 105 και 106 του ν. 4412/201660.
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των
πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ
από τον προςωρινό ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό
ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. την απόφαςη κατακύρωςησ αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ
για την αναςτολό τησ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 4 και 5 του ν. 3886/2010.61 Όςοι
υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού
αναδόχου ςτα γραφεύα τησ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. Καβϊλασ μϋχρι την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ
υποβολόσ ενςτϊςεων62.
Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ
παρούςασ και ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και
δικαςτικόσ πρoςταςύασ και από τισ αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών, και μετϊ την ολοκλόρωςη του
ΣΕΛΙΔΑ 9

προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35, 36 και 37 του ν.
4129/2013, εφόςον απαιτεύται, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.9 τησ παρούςασ μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ. Σα ςτοιχεύα ελϋγχονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και, εφόςον διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν
εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21 και τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου
22, κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε
οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την
κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη
εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.
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Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη
ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν
προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με
την περύπτωςη δ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 10663.
4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ – Αςφαλιςτικϊ Μϋτρα / Ενςτϊςεισ 64
[Α] 65 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ που θεωρεύ ότι θύγεται από παρϊνομη κατϊ την κρύςη του πρϊξη
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ) ό παρϊλειψη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ
δικαιούται προςωρινόσ δικαςτικόσ προςταςύασ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 3886/2010
(ΥΕΚ Α 173) 66.
Εντόσ δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη τησ ημερομηνύασ κατϊ την οπούα
ϋλαβε πλόρη γνώςη τησ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ο ενδιαφερόμενοσ
δύναται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό κατ’ αυτόσ. Η αναθϋτουςα αρχό οφεύλει να
απαντόςει αιτιολογημϋνα εντόσ δεκαπϋντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ϊςκηςη τησ
προδικαςτικόσ προςφυγόσ. Εϊν παρϋλθει ϊπρακτη η παραπϊνω δεκαπενθόμερη προθεςμύα
τεκμαύρεται η απόρριψη τησ προςφυγόσ. Η αύτηςη αςφαλιςτικών μϋτρων κατατύθεται ςτο
αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη ρητό ό
ςιωπηρό απόρριψη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ.
Οι προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτ _____________ 67.
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ και τησ αύτηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων καθώσ και η
ϊςκηςη αυτών, κωλύουν τη ςύναψη τησ ύμβαςησ.
Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ αςφαλιςτικών μϋτρων κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο.
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016:
ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι
πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορϋα. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ, η ϋνςταςη
υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ
προςφορών του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ.
Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ύςτερα από
γνώμη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού για τισ ενςτϊςεισ του πρώτου εδαφύου και ύςτερα από
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου για τισ ενςτϊςεισ του δεύτερου εδαφύου, εντόσ προθεςμύασ
δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό
παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ
τησ ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο.
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Ωρθρο 5: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό68 – ειρϊ
ιςχύοσ
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χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και
135 του ν. 4412/2016 69.
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ
καθορύζεται ωσ κατωτϋρω.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ωρθρο 6:

Σο ςυμφωνητικό.
Η παρούςα Διακόρυξη.
Η Οικονομικό Προςφορϊ.
Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ
Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.).
Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα
Παραρτόματα τουσ,
Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).
Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ.
Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.
Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.
Γλώςςα διαδικαςύασ

6.1.

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και
προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ
των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ
γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη70. Συχόν ενςτϊςεισ ό προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ
υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.

6.2.

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην
ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η
υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)71.
Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που
θα κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα
επικυρωμϋνα72, και η μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη
μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ.73, εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ
την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό
μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα.

6.3.

Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού
που αφορϊ αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε
από το νόμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του
προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα ‘’Apostile” ςύμφωνα με την
ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ
την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων.

6.4.

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από
μετϊφραςη ςτην ελληνικό74.

6.5.

Η προφορικό επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του
αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ
να διευκολύνει την επικοινωνύα των αλλοδαπών υπαλλόλων του με την αναθϋτουςα αρχό, με
τον οριςμό και την παρουςύα διερμηνϋων.
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Ωρθρο 7:

Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα

7.1.

Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του,
εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων75:
- Σου ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογό
ςτισ Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- Σων ϊρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ
καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ
διατϊξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό
περύοδο 2007 -2013» 76.
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη
τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσωνεύζειρ Νομικών Πποζώπων
και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξεων ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ
πςθμίζειρ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
-(Μϋχρι τισ 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικό προςταςύα κατϊ τη ςύναψη
δημοςύων ςυμβϊςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλύου τησ 21γσ Ιουνύου 1989 (L 395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλύου τησ 25ησ
Φεβρουαρύου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού
Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 11ησ Δεκεμβρύου 2007 (L335)» 77,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνϋδριο».
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ
και οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,78
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων Συμβϊςεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων
και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ».
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ».79.
-(Μϋχρι τισ 31/12/2016) του π.δ 113/2010 (Α 194) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ
Διατϊκτεσ”, όπωσ ιςχύει80

7.2

Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ
τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του
αναδόχου με τα ςτοιχεύα του Ε..Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών
του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το
Ν.3414/2005’’81, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.

7.3

Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ».
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7.4

Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ82, καθώσ και λοιπϋσ
διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ
παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ83.
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Ωρθρο 8:

Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου

8.1.

Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από Πιςτώςεισ του Ετόςιου Προγρϊμματοσ Δρϊςησ Π.Α.Μ.Θ./ ΠΕ
Καβϊλασ, ϋτουσ 2017, ΚΑΠ 80% (κωδικόσ ϋργου 152002009)84
Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ 85 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ,
περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν.
4013/2011.

8.2.

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

8.3.

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

Ωρθρο 9:

υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να
διευκρινύςουν τα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν παραληφθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 και 103 του ν.
4412/201686.
Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ
Απόφαςη με αρ.πρωτ. 649/29-03-2017 για την ανϊληψησ υποχρϋωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2017
και με αρ. 6 καταχώρηςη ςτο Μητρώο δεςμϋυςεων τησ Δ/νςησ Διοικητικού Οικονομικού τησ Π.Ε.
Καβϊλασ. 87
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄

17PROC006182012 2017-05-15

Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του
ϋργου
11.1.

Σύτλοσ του ϋργου
Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:
«ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΗ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΟΓΟΤ ΦΙΛΙΠΠΟΤ ».

11.2.

Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 50.000,00 Ευρώ και
αναλύεται ςε88:
Δαπϊνη Εργαςιών: 29.714,50 €
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.-18%): 5.348,61 €
Απρόβλεπτα89 (ποςοςτού 15%) 90 επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου
Γ.Ε.+Ο.Ε.): 5.259,47 €, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ.
3.(α) ν. 4412/2016,
Αναθεώρηςη: 0,00
Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ 24% : 9.677,42 €

11.3.

Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου
Οδόσ Υιλύππου 12 ςτην πόλη τησ Καβϊλασ

11.4.

Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου91
Σο ϋργο εύναι κατηγορύασ οικοδομικών και αφορϊ τισ εργαςύεσ επιςκευόσ και
ανακαταςκευόσ των κατεςτραμμϋνων υπϋρθυρων τησ καπναποθόκησ ςτην οδό Υιλύππου
προκειμϋνου να εύναι δυνατό η επιςκευό τησ ςτϋγησ του κτιρύου.
Η πλόρησ περιγραφό του προσ καταςκευό ϋργου γύνεται ςτην τεχνικό περιγραφό τησ
μελϋτησ.

Επιςημαύνεται ότι, ηο θσζικό και οικονομικό ανηικείμενο ηων δημοπραηούμενων έργων δεν πρϋπει να
μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 4
του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των
ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/201692.
Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ:
Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.
Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.
Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.
Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα
Εργαςιών του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ
εργαςιών του ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ
αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό
αυτό ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών
ςε
ϊλλη.
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%),
ΣΕΛΙΔΑ 14

μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη
γνώμη του τεχνικού ςυμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ.
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε Ομϊδεσ
Εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του τεχνικού
αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο ποςοςτό
ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, η οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα,
προςδιορύζονται οι Ομϊδεσ Εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων.
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Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε (150) ημϋρεσ από την ημϋρα
υπογραφόσ ςύμβαςησ 93, ό από την ημϋρα ϋγκριςησ εργαςιών από τουσ αρμόδιουσ φορεύσ
(Αρχαιολογύα, Πολεοδομύα κλπ) εφόςον η ςύμβαςη υπογραφεύ πριν τισ εγκρύςεισ.
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ 94.
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών
13.1

Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με τον «ςυνοπτικό διαγωνιςμό» του
ϊρθρου 117 του ν.4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.

13.2

Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 125 του ν.4412/2016 95 ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ.

13.3

Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ 96.

13.4

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών 97.

13.5

Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.

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

Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ
οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 98 του
ν.4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των
806,45 ευρώ99.
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει
και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη και ότι όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον 100.

15.2

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα
ςτοιχεύα 101:
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,
β) τον εκδότη,
γ) την Περιφϋρεια Α.Μ.Θ. ό προσ την Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών Π.Ε. Καβϊλασ 102
προσ τον οπούο απευθύνονται.
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δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ (εγγυητικόσ επιςτολόσ),
ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ
του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),
ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,
η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ ό πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ και
την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού,
θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,
ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ
εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη
103
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.
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15.3

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ
τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι
05-01-2018, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη
λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη
τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.

15.4

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

15.5

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ
καλόσ εκτϋλεςησ.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ μετϊ:
α) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό την ϋκδοςη απόφαςησ
επύ αςκηθεύςασ προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και
β) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων ό την ϋκδοςη
απόφαςησ επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, ςύμφωνα
με το ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτεύται 104.

Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)105
16.1

ΔΕΝ106 προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο 107.

16.2

ΔΕΝ προβλϋπεται η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη.

Ωρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου108
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ
τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ,
όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα
ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν
την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ
του ποςού τησ αύξηςησ εκτόσ ΥΠΑ.
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Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την
εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του
κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη
του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπο ύηςη τησ ϋκπτωςησ
του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του
ποςού τησ εγγυόςεωσ.
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Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην
παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ
ςύμβαςησ .
ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται
ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ
ςύμβαςησ.
17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ
ΔΕΝ προβλέπεται.109.

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 110
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό
ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό.
Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του
Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού
ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Πα ρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ
εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.
Ωρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών
Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 111 ορύζεται η 06/06/2017,
ημϋρα Σρύτη112. Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.
Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα ό αν
μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό
ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται εγγρϊφωσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν
τη νϋα ημερομηνύα, ςε όςουσ οικονομικούσ φορεύσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, και
αναρτϊται, κατϊ περιπτωςη, ςτην ΕΕΕΕ, ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ
αρχόσ, εφόςον διαθϋτει. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη
των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα,
εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων 113.
Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη
του ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα (6) ϋξι μηνών114, από την ημερομηνύα υποβολόσ
των προςφορών 115.
ΣΕΛΙΔΑ 17

Ωρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ
Α. Δημοςύευςη ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ (Ευρωπαώκόσ) Ένωςησ
Προκόρυξη ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 63 ν. 4412/2016, ςυνταγμϋνη κατϊ το ϊρθρο 65 του ύδιου
νόμου και το ςχετικό τυποποιημϋνο ϋντυπο του Εκτελεςτικού Κανονιςμού ΕΕ 2015/1986 τησ
Επιτροπόσ, απεςτϊλη για δημοςύευςη ςτισ ……………….. ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 116.
Β. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ 117.
Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται, ςτο τεύχοσ Διακηρύξεων
Δημοςύων υμβϊςεων τησ Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ 118 και ςτον Ελληνικό Σύπο 119, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 66 ν.4412/2016, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ / αναθϋτοντα
φορϋα (www.pekavalas.eu) ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ 120.
Γ. Γνωςτοπούηςη τησ ςυναφθεύςασ ςύμβαςησ για τισ ςυμβϊςεισ ϊνω των ορύων, δημοςιεύεται
ςτην ΕΕΕΕ ςύμφωνα με το ϊρθρο 64 του ν. 4412/2016 121
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Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ
δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον
πρώτο λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων
διαγωνιςμών για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του
νόμου δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του
ϋργου. 122
Οι δαπϊνεσ δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτην Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
βαρύνουν τον προώπολογιςμό τησ Ένωςησ.

ΣΕΛΙΔΑ 18

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄
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Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ.
Ωρθρο 21:

Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό

21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που
δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ123 και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων
ςυμβϊςεων.
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ124.
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου
19125 και τησ παρ. 1 (ε) του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ
κοινοπραξύα)126.
Ωρθρο 22:

Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την
περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει
να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Γ, Δ και Ε
αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ ϋνωςησ.
22.Α. Λόγοι αποκλειςμού127
Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων ) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω
128
περιπτώςεων :
22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ
ακόλουθουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον
ΣΕΛΙΔΑ 19

ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό
ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου
τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό
ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και
τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ,
καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101
τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε
τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου
του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε
αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τουσ διαχειριςτϋσ’
τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’
ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.
22.A.2 Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την
εθνικό νομοθεςύα
ό/και
η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ
υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ
του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την
επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται129 ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ
τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ
περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.
22.A.3 Κατ’εξαύρεςη, για επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου ςυμφϋροντοσ, όπωσ δημόςιασ υγεύασ ό
προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ δεν εφαρμόζονται130 οι παρϊγραφοι 22.A.1 και 22.A.2
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Κατ’εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ των
φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε
τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ
παρούςασ, δεν εφαρμόζεται131 η παρϊγραφοσ 22.Α.2.
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22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό),
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ132:
(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016133
(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου134,
(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,
δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,
(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,
(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,
(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη,
(θ) Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του,.
22.Α.5. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό),
οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού)135.
22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω
πρϊξεων ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των
παραγρϊφων 1, 2 και 4136.
ΣΕΛΙΔΑ 21

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ
παραγρϊφουσ 1 και 4 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που
ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από
τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη137.
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22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν.
4412/2016.
22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό).
Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ)138 ,139
22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται οι
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και ςτα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτότων ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. Οι
προςφϋροντεσ που εύναι εγκαςτεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να
εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια
(α) .........ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ...............................

140

(β) ......... ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ...................................................... 141
22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα
(α) ........ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ...................................................

142

(β) .......... ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.......................................................143, 144
22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ
…….ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ…...145
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα)146
Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ147.
Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα
που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν.
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται
ΣΕΛΙΔΑ 22

ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.
Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι
φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ148.
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Στην περίπτωςη ένωςησ οικονομικών φορέων, η ένωςη μπορεί να ςτηρίζεται ςτισ ικανότητεσ των
ςυμμετεχόντων ςτην ένωςη θ άλλων φορέων (για τα κριτθρια τησ οικονομικθσ και χρηματοοικονομικθσ
επάρκειασ και τα κριτθρια ςχετικά με την τεχνικθ και επαγγελματικθ ικανότητα)149.
Η εκτϋλεςη των .............................................. γύνεται υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα θ, αν η προςφορά
υποβάλλεται από ένωςη οικονομικών φορέων, από έναν από τουσ ςυμμετέχοντεσ ςτην ένωςη αυτθ 150.

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ
23.1

[Α]151 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016
Ευρωπαΰκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαςησ152
Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο
ύμβαςησ (ΕΕΕ) του ϊρθρου 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ
παρούςασ.
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
[Β]153 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016:
Υπεύθυνη δήλωςη του ν. 1599/1986 (Α΄75) ςύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνησ
δήλωςησ (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016)
Κατϊ την υποβολό προςφορών ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων κϊτω των ορύων, οι
αναθϋτουςεσ αρχϋσ δϋχονται ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 (Α 75) ςύμφωνα με
την παρ. 2 του ϊρθρου 79 ν. 4412/2016, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω
οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ:
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ,
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ
παρούςασ,
γ) εφόςον η εκτιμώμενη αξύα τησ υπό ανϊθεςησ ςύμβαςησ υπερβαύνει το ϋνα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτόσ ΥΠΑ, ότι δεν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου
8 του ν. 3310/2005 (Α` 30).
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων,
ΣΕΛΙΔΑ 23

[Α]154 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016] το
Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016] το
τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016 (ΥΕΚ
3698/Β’/16-11-2016)155 υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
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την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του,
[Α]156 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016]
Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, το
τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016 (ΥΕΚ
3698/Β’/16-11-2016)157 για κϊθε φορϋα ςτισ ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται158.
23.2

Δικαιολογητικϊ159 (Αποδεικτικϊ μϋςα)

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την ημερομηνύασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των
προςφορών του ϊρθρου 18, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α)
και κατϊ την ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (β) τησ παρούςασ. Αν ςτισ ειδικϋσ
διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ των δικαιολογητικών,
θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ των ϋξι μηνών που προηγούνται τησ
ημερομηνύασ του ϊρθρου 18. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για αναπλόρωςη
δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ των ϋξι μηνών που προηγούνται τησ
ημερομηνύασ του ϊρθρου 18.
Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ
ϋνωςησ. Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Γ, Δ και Ε αρκεύ να ικανοποιεύται από ϋνα εκ των
μελών τησ ϋνωςησ160.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Γ – Ε) 161.
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2 και 4162 του ϊρθρου 22 Α.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται
[Α]163 Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016] ςτο
Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016]164
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ.
23.3
Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.
ΣΕΛΙΔΑ 24

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού φορεύσ
προςκομιζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό,
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων δύο εδαφύων
τελευταύου εδαφύου τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22.
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(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), ςύμφωνα με την
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.
Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι
φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για
τον οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι
ςε εξϋλιξη,
αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα165.
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β)166 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια
αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι
ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελεύ υπό πτώχευςη ό υπό αναγκαςτικό
διαχεύριςη εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα και το
πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο πρωτοδικεύο για τα νομικϊ
πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε. Σα φυςικϊ
πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη.
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό 1 και 2 και 4 (β)167 του ϊρθρου 22 Α.,
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.
την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται
ότι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β)168 του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ.
Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ,
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.
(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4169 του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται
επικαιροποιημϋνη υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν ςυντρϋχουν οι ςχετικού
λόγοι αποκλειςμού.
Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 22, για τισ εργοληπτικϋσ
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα
πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν
διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα.
(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 22170.
ΣΕΛΙΔΑ 25

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22
υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα171:
Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών172. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι
εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν
περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].
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- πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ
εύναι ονομαςτικϋσ
- αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ
εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.
Ειδικότερα
α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό
κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το
πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για
την υποβολό του πιςτοποιητικού από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ,
καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρούςασ.
β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ
μετοχϋσ, προςκομύζουν :
αα) πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι
μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ.
ββ) αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα
αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ
ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.
γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού
προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την
υποβολό τησ προςφορϊσ.
γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα
τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :
αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον
υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου.
ββ) Έγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.
γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%),
ςύμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.
δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι
μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Η Επιτροπό του Διαγωνιςμού δε μπορεύ να κρύνει την επϊρκεια
τησ αιτιολόγηςησ, αν όμωσ επιδεύξει τη δυνατότητα απόκτηςησ ό ςύνταξησ τησ κατϊςταςησ αυτόσ
τότε η επιχεύρηςη αποκλεύεται.
Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» 173.
23.4

Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β

(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο
ΣΕΛΙΔΑ 26

Μ.Ε.ΕΠ174 ςτην Α1 τϊξη και ϊνω, για ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ό βεβαύωςη εγγραφόσ ςτα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτότων για ϋργα κατηγορύασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 175
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την
Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, προςκομύζουν πιςτοποιητικό
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ.
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23.5

Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ

Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α) τησ παρούςασ.
(ii) Για το 22.Γ (β) ..............................................................176
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν ωσ δικαιολογητικϊ τα .................................. 177
Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 8 του παρόντοσ ϊρθρου.
23.6
Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαύωςη εγγραφόσ του ϊρθρου 23.4. (α) τησ παρούςασ
(ii) για το 22.Δ (β) ......................................................... .....178
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν ωσ δικαιολογητικϊ τα .................................. 179
Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016,
μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ
τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 8 του παρόντοσ ϊρθρου.
23.7
Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ
διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε
.......................................................180

23.8

Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων181

(α)
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ π ρότυπα
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016,
μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.
ΣΕΛΙΔΑ 27

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν
λόγω κατϊλογο.
Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ
τουσ.
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(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον προςκομύζουν
«ενημερότητα πτυχύου» 182 εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των
δικαιολογητικών
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα ύμβουλο
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ
παρούςασ 183
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου
22. Α.4. (θ) 184
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου
23.3. (ςτ).
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην ενημερότητα πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων
προςκομύζει επιπλϋον τησ ενημερότητασ πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη
αυτϊ.
23.9

Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη δϊνειασ εμπειρύασ του ϊρθρου 22.Σ

την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων,
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την προςκόμιςη
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό. 185
Ωρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό
αποκλειςμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:
24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα
ακόλουθα 186:
[Α]

-

187

Για σςμβάσειρ με εκτιμώμενη αξία άνω των οπίων τος άπθπος 5 τος ν. 4412/2016]

α) το Εσρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραθο Σύμβαζης (ΕΕΕ) του ϊρθρου 23.1 τησ παρούςασ και
β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ

[Β] Για σςμβάσειρ με εκτιμώμενη αξία κάτω των οπίων τος άπθπος 5 τος ν. 4412/2016]

-

α) το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016
(ΥΕΚ 3698/Β’/16-11-2016)188 ηοσ άρθροσ 23.1 τησ παρούςασ
ΣΕΛΙΔΑ 28

-

β) εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ,
γ) τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα και
δ) παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο
τουσ.
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Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω
κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ τησ υποπεριπτ. (γ), για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει
ςτην ϋνωςη. την υπεύθυνη δόλωςη που υποβϊλλει η ϋνωςη οικονομικών φορϋων
προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ
(ςυμπεριλαμβανομϋνησ
τησ
κατανομόσ
αμοιβόσ
μεταξύ
τουσ),
καθώσ
και
ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ 189.
Σα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ (όπωσ
καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε
περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα ανωτϋρω
ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του νομικού προςώπου, όλεσ οι ςχετικϋσ
τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα
κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ
κλπ.) καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του διοικητικού οργϊνου.
24.3

Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το χορηγηθϋν 190 από την
αναθϋτουςα αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (ε) τησ παρούςασ.

Επιςημαύνεται ότι:
α) αποκλεύονται από τον διαγωνιςμό προςφορϋσ, ςτισ οπούεσ δεν αναγρϊφεται ϋςτω και ϋνα
επιμϋρουσ ποςοςτό ϋκπτωςησ ομϊδασ εργαςιών του εντύπου τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ςτην
περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016 ό το ενιαύο ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτην περιπτ.
(β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ.
β) η ολόγραφη αναγραφό των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ υπεριςχύει τησ αντύςτοιχησ
αριθμητικόσ191.
γ) Αν παρουςιαςτούν ελλεύψεισ ςτην αναγραφό των ςτοιχεύων τησ οικονομικόσ προςφορϊσ (πλην
εκεύνων που επιφϋρουν αποκλειςμό), διαφορϋσ μεταξύ τησ ολόγραφησ και τησ αριθμητικόσ τιμόσ ό
λογιςτικϊ ςφϊλματα ςτα αθρούςματα, τα γινόμενα ό τη ςτρογγυλοπούηςη, η Επιτροπό
Διαγωνιςμού διορθώνει192 τα ςφϊλματα και αναγρϊφει την ορθό οικονομικό προςφορϊ.
24.4 Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων
υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ
φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄
Ωρθρο 25: Τπεργολαβύα193
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25.1 Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ
που προτεύνει194.
25.2 Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από
υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
25.3 .................................................................... 195
25.4 Αν το(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο προςφϋρων προτύθεται να αναθϋςει υπό
μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνει το ποςοςτό του τριϊντα τοισ εκατό (30%)196 τησ
ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ
παρούςασ για τουσ υπεργολϊβουσ, με
[Α197] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016]
το Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ
[Β] Για ςυμβάςεισ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016]
το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016
(ΥΕΚ 3698/Β’/16-11-2016)198και τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23, κατϊ περύπτωςη.
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν
από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του
Ωρθρο 26 : Διϊφορεσ ρυθμύςεισ
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 145/1907-2016 Απόφαςη. τησ 10ησ υνεδρύαςησ του Περιφερειακού υμβουλύου Π.Α.Μ.Θ., με
προώπολογιςμό 50.000,00 €, με K.Ε. 152002009 και εντϊχθηκε ςτο Ετόςιο Πρόγραμμα
Δρϊςησ 2016 τησ Περιφϋρειασ ΑΜΘ - ΠΕ Καβϊλασ - ΚΑΠ 80%.
H διϊθεςη πύςτωςησ εγκρύθηκε με την αρ. πρωτ. 03/3403/29-8-2016 (AΔA: 7ΕΟ7ΛΒΠΟ5, ΑΔΑΜ: 16REQ005393888) Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ του Σμ. Λογιςτικόσ
Διαχεύριςησ τησ Δ/νςησ Διοικητικού-Οικονομικού τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Καβϊλασ.
26.2 Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο 199.
Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του
Σεχνικού υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.
ΚΑΒΑΛΑ, 10 Μαώου 2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Δ.Π.

ΠΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΗΡΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΣΕ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΟΡΙΔΗ
ΑΡΦΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ.Σ.Ε. Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑ

ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΒΑ
ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΥΟ ΜΗΦΑΝΙΚΌ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμ. 938/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.
Κομοτηνή 22-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΣΡΟΒΙΣ
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ
Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου
ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε περύπτωςη
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται και ο τύτλοσ του
Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από πόρουσ ΕΕ
προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο.
2 υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του αναθϋτοντοσ φορϋα.
3 ε περύπτωςη αναθϋτοντα φορϋα κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 224 του ν. 4412/2016, ο όροσ
«αναθϋτουςα αρχό», ςε όλο το κεύμενο τησ διακόρυξησ, αντικαθύςταται από τον όρο «αναθϋτων
φορϋασ».
4 υμπληρώνεται το Δημόςιο ό ϊλλοσ φορϋασ του Δημόςιου Σομϋα, για λογαριαςμό του οπούου
καταρτύζεται η δημόςια ςύμβαςη ό ςύμβαςη, ό καταςκευϊζεται το ϋργο (ϊρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 1 ν.
4412/2016), π.χ. το Δημόςιο, ο Δόμοσ, η Περιφϋρεια, η δημοτικό επιχεύρηςη κ.ο.κ. Εφόςον
αναθϋτουςα αρχό εύναι το Δημόςιο, θα πρϋπει να γύνεται ειδικότεροσ προςδιοριςμόσ, όπωσ π.χ.
Ελληνικό Δημόςιο/Τπουργεύο Τ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Γ.Τ./Διεύθυνςη Οδικών Τποδομών κ.ο.κ.
5 υμπληρώνεται η αρμόδια αναθϋτουςα αρχό ό υπηρεςύα αυτόσ που ϋχει την ευθύνη υλοπούηςησ του
ϋργου (ϊρθρου 2, παρ. 2 περιπτ. 2 ν. 4412/2016). Εφόςον η Π.Α. και η Δ.Τ. δεν ανόκουν ςτην ύδια
αρχό, τότε τύθεται ωσ φορϋασ καταςκευόσ, η υπηρεςύα που αςκεύ καθόκοντα Δ.Τ.
6 υμπληρώνεται η αρχό ό η υπηρεςύα ό το όργανο του φορϋα καταςκευόσ του ϋργου που εποπτεύει
την καταςκευό του αςκώντασ για λογαριαςμό του αποφαςιςτικϋσ αρμοδιότητεσ, ιδύωσ ςε θϋματα
τροποπούηςησ των όρων τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 3 ν. 4412/2016).
7 υμπληρώνεται η τεχνικό υπηρεςύα του φορϋα καταςκευόσ του ϋργου που εύναι αρμόδια για την
παρακολούθηςη, ϋλεγχο και διούκηςη τησ καταςκευόσ του ϋργου (ϊρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 4 ν.
4412/2016),
8 Ωσ «Σεχνικό ςυμβούλιο» νοεύται το ςυλλογικό όργανο που ϋχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεύ για
την ϋκδοςη αποφϊςεων, όταν προβλϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα ό ζητεύται από την
Προώςταμϋνη Αρχό (ϊρθρο 2, παρ. 2 περιπτ. 5 ν. 4412/2016)
9 Σο δικαύωμα και οι όροι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ορύζονται ςτα ϊρθρα 21
και 22 και αποδεικνύονται με τα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ. Δεν επιτρϋπεται
ςτα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ να προβλϋπονται όροι ςυμμετοχόσ και η προςκόμιςη
δικαιολογητικών ό ςτοιχεύων επύ ποινό αποκλειςμού ϊλλα από αυτϊπου αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 21
– 23 τησ παρούςασ.
10 Η περιπτ. (α) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη διακόρυξη εφόςον πρόκειται για ςύμβαςη
ϊνω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016 αντύςτοιχα.
11 Η περιπτ. (β) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη διακόρυξη αν δημοςιεύτηκε προκαταρτικό
προκόρυξη ςτην ΕΕΕΕ (πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 62 του ν. 4412/2016). Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ
ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 291 ν. 4412/2016).
12 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016). Πρβλ και ϊρθρο 23 παρ. 1 τησ παρούςασ.
13 Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 235 ν.
4412/2016.
14 Όπωσ προηγούμενη υποςημεύωςη.
15 Μετϊ την ϋκδοςη και θϋςη ςε ιςχύ του τυποποιημϋνου εντύπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ
ΕΑΑΔΗΤ ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων
αναφϋρεται το ΣΕΤΔ αντύ για την υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016..
1
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Η περιπτ. (ι) περιλαμβϊνεται ςτη διακόρυξη εφόςον εύναι αναγκαύα η ύπαρξη ςυμπληρωματικών
τεχνικών προδιαγραφών πϋραν των οριζόμενων ςτισ εγκεκριμϋνεσ ΕΣΕΠ.
17 Η περιπτ. (ια) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη διακόρυξη εφόςον η αναθϋτουςα αρχό
περιλϊβει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ π.χ. εγγυητικών
επιςτολών.
18 υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνουν
αναγκαύα με ςκοπό να περιγρϊψουν ό να προςδιορύςουν ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ
ανϊθεςησ.
19 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016).
20 Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 235 ν.
4412/2016.
21 υμπληρώνεται η ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ό τησ γνωςτοπούηςησ, ςύμφωνα με το
ϊρθρο 67του ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016
πρβλ ϊρθρο 297 ν. 4412/2016.
22 υμπληρώνεται η ιςτοςελύδα ςτην οπούα θα εύναι προςβϊςιμα τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
23 Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ πρόβλεψη
ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπωσ το
ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό ϊλλων καταλλόλων μϋςων και
ηλεκτρονικών μϋςων) (τρύτο εδϊφιο παρ. 1 ϊρθρου 67 /297 ν. 4412/2016. την περύπτωςη αυτό
προτεύνεται η ακόλουθη διατύπωςη: «Σα ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται
από …………………………., οδόσ …………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……, ςτα
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ/αναθϋτοντοσ φορϋα κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.»
24 Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθενται να εφαρμόςουν την παρ. 2
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ τα μϋτρα
προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούν οι αναθϋτουςεσ
αρχϋσ και τον τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα. Αν η διακόρυξη
αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 257 ν. 4412/2016.
25 Βλ. παραπϊνω υποςημεύωςη 13.
26 Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ. ϊρθρο 235 ν.
4412/2016.
27 ε περύπτωςη που εύναι δυνατό η με ηλεκτρονικό μϋςο ελεύθερη, ϊμεςη και πλόρησ πρόςβαςη των
ενδιαφερομϋνων ςτη ςυγγραφό υποχρεώςεων και ςτα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, θα πρϋπει να
προςδιορύζεται ςτην παρούςα διακόρυξη η ηλεκτρονικό διεύθυνςη ςτην οπούα διατύθεται η εν λόγω
τεκμηρύωςη. την περύπτωςη αυτό δεν υπϊρχει πρόβλεψη για δαπϊνη αναπαραγωγόσ των τευχών
του διαγωνιςμού.
28 [Α] Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016
ςυμπληρώνεται η ϋκτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. ε
περύπτωςη επιςπευςμϋνησ διαδικαςύασ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 27/264 του ν. 4412/2016,
ςυμπληρώνεται, αντύ τησ ϋκτησ, η τϋταρτη ημϋρα (ϊρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). ε περύπτωςη
που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. [Β] Για ςυμβϊςεισ με
εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016 ςυμπληρώνεται ημϋρα
που καθορύζει η αναθϋτουςα αρχό κατϊ τρόπο ώςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να
μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών..
16
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ύμφωνα με το ϊρθρο 315 ν. 4412/2016, η διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ του
Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016 (διαδικαςύα υποβολόσ, αποςφρϊγιςησ, αξιολόγηςησ προςφορών και
αιτόςεων ςυμμετοχόσ, επιλογόσ ςυμμετεχόντων, υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ και
ςύμβαςησ, καθοριςμού προθεςμιών ολοκλόρωςησ του ςυνόλου ό των επιμϋρουσ διαδικαςιών)
πραγματοποιεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 92 ϋωσ 100, 103 και 104 του
ανωτϋρω νόμου, αναλόγωσ εφαρμοζόμενα
30 Πρβλ ϊρθρο 96 ν. 4412/2016.
31 τοιχεύα προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα (ιδύωσ επωνυμύα, οδόσ, αριθμόσ, Σ.Κ., πόλη, τηλϋφωνο,
fax και e-mail) και ςε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων τα ςτοιχεύα όλων των μελών αυτόσ.
32 υμπληρώνεται η ημ/νια του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ.
33 Πρβλ ϊρθρο 93 ν. 4412/2016.
34 Πρβλ ϊρθρο 95 ν. 4412/2016.
35 Πρβλ. παρ. 3 ϊρθρου 96 ν. 4412/2016.
36 Πρβλ. παρ. 5 ϊρθρου 96 ν. 4412/2016. κόπιμη εύναι η επιςτρoφό τησ ςφραγιςμϋνησ προςφορϊσ
να λϊβει χώρα μετϊ την απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού του ϊρθρου 4.1. (ζ) τησ παρούςασ και τησ
παρϋλευςησ του δικαιώματοσ υποβολόσ ϋνςταςησ ό προδικαςτικόσ προςφυγόσ ό τησ απϊόφαςη σεπύ
τησ ϊςκςηςόσ των, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.3 τησ παρούςασ. Μϋχρι τότε η προςφορϊ
διακρατεύται ςφραγιςμϋνη ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.
37 Για την ϋννοια τησ μη κανονικόσ προςφορϊσ πρβλ ϊρθρο 26 παρ. 3 ν. 4412/2016.
38 Πρβλ. παρ. 6 ϊρθρου 96 ν. 4412/2016.
39 Πρβλ. παρ. 7 ϊρθρου 96 ν. 4412/2016.
40 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016).
41 Μετϊ την ϋκδοςη και θϋςη ςε ιςχύ του τυποποιημϋνου εντύπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ
ΕΑΑΔΗΤ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων
αναφϋρεται το ΣΕΤΔ αντύ για την υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016
42 Πρβλ. ϊρθρο 95 και 98 ν. 4412/2016.
43 τισ περιπτώςεισ οικονομικών φορϋων εγγεγραμμϋνων ςτο ΜΕΕΠ ό ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα,
πρβλ ϊρθρο 23. 4 τησ παρούςασ.
44 Όταν εφαρμόζεται το ϊρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα ϋλεγχοσ οικονομικών προςφορών –
ϋλεγχοσ ομαλότητασ και ακολούθωσ ϋλεγχοσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ). Αν η αναθϋτουςα αρχό
επιλϋξει να μην εφαρμόζει το ϊρθρο 101 παρ. 1, προςαρμόζει αναλόγωσ την ακολουθούμενη
διαδικαςύα (ϊρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).
45 Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η
περιπτ. (β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 ό τα ϊρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γύνονται οι αναγκαύεσ
προςαρμογϋσ ςτη Διακόρυξη.
46Πρβλ. περιπτ. (α) παρ. 2 του ϊρθρου 95 και υποπεριπτ. (αα) τησ περιπτ. (γ) τησ παρ. 1 του ϊρθρου
98 του ν. 4412/2016.
47 Πρβλ ϊρθρο 98 παρ. 1 α ν. 4412/2016.
48 Άρθρο 98 παρ. 1 περ. (δ) ν. 4412/2016.
49 Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ,
απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην
προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα ημερών από την
κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα ϊρθρα 88 και 89 του
ν. 4412/2016. Περαιτϋρω επιςημαύνεται ότι μπορεύ να εκδύδονται εγκύκλιοι του Τπουργού
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδύκευςη των όρων χαρακτηριςμού μύασ οικονομικόσ
προςφορϊσ ωσ αςυνόθιςτα χαμηλόσ ανϊ κατηγορύα ϋργου και ανϊ εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ και για
την εκτύμηςη των παρεχόμενων κατϊ τα ανωτϋρω εξηγόςεων. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να
29
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αποκλύνει από τα οριζόμενα ςτισ ανωτϋρω εγκυκλύουσ, ϋπειτα από ςύμφωνη γνώμη του αρμόδιου
τεχνικού ςυμβουλύου.
50 Πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 90 ν. 4412/2016.
51 Πρβλ ϊρθρα 103, 105 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν.
4412/2016 πρβλ ϊρθρο 316 ν. 4412/2016.
52 Η προθεςμύα δε μπορεύ να εύναι μικρότερη των δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) ημερών
από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ.
53 Κατϊ γενικό κανόνα εντόσ πϋντε (5) ημερών. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω
προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον
ημϋρεσ. (ϊρθρο 103 παρ. 2 ν. 4412/2016).
54 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016).
55 Μετϊ την ϋκδοςη και θϋςη ςε ιςχύ του τυποποιημϋνου εντύπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ
ΕΑΑΔΗΤ ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων
αναφϋρεται το ΣΕΤΔ αντύ για την υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
56 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016).
57 Μετϊ την ϋκδοςη και θϋςη ςε ιςχύ του τυποποιημϋνου εντύπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ
ΕΑΑΔΗΤ ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων
αναφϋρεται το ΣΕΤΔ αντύ για την υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
58 Άρθρο 104 ν. 4412/2016.
59 υμπληρώνεται το αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ.
60 ημειώνεται ότι για τη ματαύωςη διαδικαςύασ ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ ϋργου, αν η
επιλεγεύςα προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη ςύμφωνα με την περ. δ) τησ
παρ. 2 του ϊρθρου 106 του ν. 4412/2016, απαιτεύται η γνωμοδότηςη του αρμόδιου Σεχνικού
υμβουλύου, ςύμφωνα με την παρ. 6 του ύδιου ϊρθρου. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του
Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρα 316 και 317 ν. 4412/2016.
61 Μόνο εφόςον πρόκειται για ςύμβαςη με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016.
62 Παρ. 7 ϊρθρου 103 ν. 4412/2016. Η Επιτροπό Διαγωνιςμού εύναι υποχρεωμϋνη να επιτρϋψει την
πρόςβαςη των διαγωνιζομϋνων ςτα ϋγγραφα που υποβλόθηκαν ςτον διαγωνιςμό, με επιτόπιο
ϋλεγχο των εγγρϊφων και λόψη φωτοαντιγρϊφων των απαραύτητων κατϊ τουσ αιτούντεσ εγγρϊφων
με δαπϊνεσ τουσ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 1 του ϊρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α’
34). Πρβλ. παρ. 5 ϊρθρου 21 ν. 4412/2016
63 Πρβλ ϊρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του
ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 316 παρ. 5 ν. 4412/2016.
64 Επιλϋγεται το Α ό το Β ανϊλογα με την εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ.
65 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων των ϊρθρων 5 και
235 του ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 και
235 του ν. 4412/2016).
66 Πρβλ ϊρθρα 379 παρ. 7, 8 και 11 και ϊρθρο 377 παρ. 1 περ. 27 ν. 4412/2016.
67 υμπληρώνεται η αναθϋτουςα αρχό.ςύμφωνα με το 1.1 τησ παρούςασ.
68 Ωσ «ςυμφωνητικό» νοεύται η γραπτό ςυμφωνύα μεταξύ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ/αναθϋτοντοσ
φορϋαό τησ ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόςπαςτο τμόμα τησ οπούασ αποτελούν όλα τα ςχετικϊ
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ τησ περιπτ. (14) τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016, η προςφορϊ του
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αναδόχου, καθώσ και οι πϊςησ φύςεωσ τροποποιόςεισ τησ ςυμφωνύασ αυτόσ (ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 42
ν. 4412/2016).
69 Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 316 και παρ.
4 ϊρθρου 1 ν. 4412/2016 «Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 134 ϋωσ 181 εφαρμόζονται ςτην εκτϋλεςη
ςυμβϊςεων ϋργων των περιπτώςεων α΄ και β΄ τησ παραγρϊφου 2, ςυμπληρωματικϊ προσ τισ
διατϊξεισ του Κεφαλαύου I του Μϋρουσ Β΄ του Βιβλύου Ι (ϊρθρα 129 ϋωσ 133) και του Μϋρουσ Β΄ του
Βιβλύου ΙΙ (ϊρθρα 335 ϋωσ 338)».
70 Πρβλ παρ. 3 ϊρθρου 53/281 ν. 4412/2016.
71 Πρβλ ϊρθρα 80 παρ. 10 και παρ. 4 ϊρθρου 92 του ν. 4412/2016.
72 Εύτε από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε με την επύθεςη τησ ςφραγύδασ
‘’Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώςτε
να πιςτοποιεύται η γνηςιότητϊ τουσ.
73 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
74 Πρβλ ϊρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
75Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη προβλϋπονται
ρητϊ ςτο κεύμενο και τισ υποςημειώςεισ τησ διακόρυξησ), μπορούν να προςτύθενται και να
περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα.
76 Εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.
77 Για την ϋννομη προςταςύα πρβλ ϊρθρα 377 παρ. 1 περ. 27, 379 παρ. 7, 8 και 11 και 376 παρ. 2
πρώτο εδϊφιο και παρ. 12 ν. 4412/2016. Μϋχρι την ϋναρξη ιςχύοσ των ϊρθρων 345 – 374 του ν.
4412/2016 παραμϋνει ςε ιςχύ ο ν. 3886/2010. υνεπώσ η ςχετικό αναφορϊ ςτο ν. 3886/2010
ςυμπληρώνεται μόνο εφόςον η ςυγκεκριμϋνη διακόρυξη αφορϊ ςε δημόςια ςύμβαςη ϋργου ό
ςύμβαςη ϋργου με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016. Για τισ
ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων εφαρμογόσ των οδηγιών μεταβατικϊ ιςχύουν οι διατϊξεισ των ϊρθρων 98
παρ. 1 περ. (ςτ) και 127 του ν. 4412/2016 ςύμφωνα με το ϊρθρο 376 παρ. 12 αυτού.
78 Μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων.
79 ύμφωνα με τα ϊρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007
καταργεύται την 1η Ιανουαρύου 2021 Πρβλ και τρύτο εδϊφιο περ. 31 παρ. 1 ϊρθρου 377 του ν.
4412/2016.
80 Από 01.01.2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ
διατϊκτεσ” το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 113/2010.
81 Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρύσ ΥΠΑ) προκύπτει εφαρμογό
των διατϊξεων για τον ϋλεγχο του ΕΡ.
82 Εξακολουθούν να ιςχύουν και οι κανονιςτικϋσ πρϊξεισ ςε εκτϋλεςη διατϊξεων του ν. 3669/2008
που καταργόθηκαν δυνϊμει του ϊρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόςον δεν ϋρχονται ςε
αντύθεςη με αυτόν (πρβλ αιτιολογικό ϋκθεςη ϊρθρου 376 ν. 4412/2016 ).
83 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 61 για τισ ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων / ό το
ϊρθρο 120 για τισ ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 ν. 4412/2016, δεν
αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ.
84 Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο καθώσ και τα
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο ) .
85 Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου.
86 Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 310 και το
ϊρθρο 103 δυνϊμει του ϊρθρου 315 ν. 4412/2016.
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την παρ. 4 του ϊρθρου 4 του π.δ 80/2016 ορύζεται “4. Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ
και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν
απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό
καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ
ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ
οικονομικϊ ϋτη.”.
88 Μπορούν να προςτύθενται και ϊλλα κονδύλια, όπωσ π.χ. δαπϊνη για απολογιςτικϊ εκτελούμενεσ
εργαςύεσ.
89 Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ,
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του
9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν.
4412/2016.
90 [Α] Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016
ςυμπληρώνεται ποςοςτό 9%. [Β] Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5
και 235 του ν. 4412/2016 ςυμπληρώνεται ποςοςτό 15%.
91 Να αναφερθεύ η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ του ϋργου, όπωσ προςδιορύζονται ςτην εθνικό ϋννομη
τϊξη με βϊςη το ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 (οδοποιώασ, οικοδομικών, υδραυλικών,
ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών και βιομηχανικών και ενεργειακών).
92 Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου II πρβλ ϊρθρο 337 ν. 4412/2016.
93 Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ, αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η
ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (παρ.2, ϊρθρο 147, ν.4412/2016).
94 Προςοχό: η παραβύαςη των τμηματικών προθεςμιών που τυχόν τύθενται ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την
επιβολό ποινικών ρητρών μόνο αν ςτην ΕΤ ρυθμύζεται ο τρόποσ τησ επιβολόσ τουσ (δηλαδό τι
ποςοςτό επιβϊλλεται για κϊθε ημϋρα καθυςτϋρηςησ).
95 Ιδιαιτϋρωσ επιςημαύνεται ότι η παρούςα διακόρυξη αφορϊ τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ
ςύμβαςησ ϋργου, όταν κριτόριο ανϊθεςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ, και ιδύωσ ςτισ περιπτώςεισ των παρ. 2.(α) και 2.(β) του ϊρθρου 95. Όταν
εφαρμόζεται η περιπτ. (β) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 ό τα ϊρθρα 125-127 του ν. 4412/2016, γύνονται
οι αναγκαύεσ προςαρμογϋσ ςτη Διακόρυξη.
96 Άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) ν. 4412/2016. Αν ωςτόςο ςτην παρϊγραφο 13.1 η αναθϋτουςα αρχό ϋχει
ςυμπληρώςει ότι γύνονται δεκτϋσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ, η παρϊγραφοσ 13.2 απαλούφεται.
97 Πρβλ ϊρθρο 57 ν. 4412/2016. Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιτρϋπουν ό να απαιτούν από
τουσ προςφϋροντεσ εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. την περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το
13.4. Επιςημαύνεται ότι οι εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν επιτρϋπονται αν δεν υπϊρχει ςχετικό
αναφορϊ ςτην παρούςα. Για τισ ςυμβϊςεισ του Βιβλύου ΙΙ (αναθϋτοντεσ φορεύσ) πρβλ ϊρθρο 286 ν.
4412/2016.
98 Για τισ ςυμβϊςεισ του Βιβλύου ΙΙ (αναθϋτοντεσ φορεύσ) πρβλ ϊρθρο 302 ν. 4412/2016.
99 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ δε μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ εκτόσ
ΥΠΑ με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (περ. α παρ. 1 ϊρθου 72 ν. 4412/2016).
100 Πρβλ παρ. 1α ϊρθρου 72 και παρ. 4 ϊρθρου 19 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη
ϋργου του Βιβλύου II πρβλ ϊρθρα 302 και παρ. 5 ϊρθρου 254 ν. 4412/2016
101 Πρβλ. παρ.4 ϊρθρου 72 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου II
πρβλ ϊρθρο 302 ν. 4412/2016.
102 υμπληρώνεται η αναθϋτουςα αρχό ό ο κύριοσ του ϋργου ό ο φορϋασ καταςκευόσ.
103 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δύνανται να προβλϋπουν υποδεύγματα εγγυητικών επιςτολών πρβλ
κατευθυντόρια οδηγύα 12 τησ ΕΑΑΔΗΤ.
104 Πρβλ παρ. 1 α ϊρθρου 72 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου II
πρβλ ϊρθρο 302 ν. 4412/2016.
87
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105 Εφόςον

ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.
106 υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ. ύμφωνα με την παρϊγραφο
10 εδ. α του ϊρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 ϊρθρου 242 ν.
4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ διακηρύξεισ
υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη αυτό
εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 του
ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014.
107 Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την
περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη διαφορϊ
μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ προκαταβολόσ
(παρ. 1 δ ϊρθρου 72/302) του Ν. 4412/2016).
Οι όροι χορόγηςόσ τησ προκαταβολόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 περ.δ και το ϊρθρο 150 ν.
4412/2016 (ύψοσ, δυνατότητα τμηματικόσ χορόγηςησ, απόςβεςη, ότι εύναι ϋντοκη από τησ
καταβολόσ, επιβαρυνόμενη με το ύψοσ επιτοκύου που καθορύζεται με απόφαςη του Τπουργού
Οικονομικών), προβλϋπονται ςε ϊλλο ϋγγραφο τησ ςύμβαςησ πχ Ειδικό υγγραφόσ Τποχρεώςεων. Αν
όχι, ορύζονται ςτο ςημεύο αυτό.
108 Πρβλ ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. β, παρ.2, 3, 4 και 6 ν. 4412/2016.
109 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη
καλόσ λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ, εφόςον
προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ ςυμπληρώνεται
ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ περιλαμβϊνουν κατ’
ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον
τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ
110 Πρβλ. παρ. 3 ϊρθρου 72 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου II πρβλ
ϊρθρο 302 ν. 4412/2016.
111 [Α] Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, η
ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών ςτισ ανοιχτϋσ διαδικαςύεσ (ϊρθρο 27/264 ν.
4412/2016) ανϋρχεται ςε 35 ημϋρεσ από την ημερομηνύα αποςτολόσ ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ
Ένωςησ τησ προκόρυξησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη που επεύγουςα κατϊςταςη δεόντωσ τεκμηριωμϋνη
από την αναθϋτουςα αρχό καθιςτϊ αδύνατη την τόρηςη τησ ελϊχιςτησ προθεςμύασ που προβλϋπεται
ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 1, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ορύζουν ελϊχιςτη
προθεςμύα που δεν εύναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνύα αποςτολόσ τησ προκόρυξησ
τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη που ςύμφωνα με το ϊρθρο 3 τησ παρούςασ δεν προςφϋρεται ελεύθερη,
πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, η ανωτϋρω
προθεςμύα των 35 ημερών παρατεύνεται κατϊ πϋντε ημϋρεσ (πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 67/297 ν.
4412/2016).
Β] Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, η
ελϊχιςτη προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών ςτισ ανοιχτϋσ διαδικαςύεσ ανϋρχεται ςε 22 ημϋρεσ
από την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ (ϊρθρο 121/331 ν.
4412/2016).
112 Πρβλ ϊρθρο 98 παρ. 1α ν. 4412/2016.
113 Πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 98 ν. 4412/2016.
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ύμφωνα με την παρ. 3 ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016 και τα ϊρθρο 35, 36 και 37 του Ν.
4129/2013 θα πρϋπει να τύθεται ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών ανϊλογα με τον προβλεπόμενο
προςυμβατικό ϋλεγχο νομιμότητασ του Ελεγκτικού υνεδρύου.
115 Εύναι δυνατό η παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ πριν την λόξη αυτόσ (βλ. παρ. 2 ϊρθρου 97
του ν. 4412/2016).
116 Ο όροσ αυτόσ εφαρμόζεται μόνο ςτισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ και ςτισ ςυμβϊςεισ ϊνω των ορύων
εφαρμογόσ τησ οδηγύασ, ότοι για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ εκτιμώμενησ αξύασ ύςησ ό ανώτερησ των
5.225.000 € (προ ΥΠΑ) (πρβλ υποςημ. 2).
117 ύμφωνα με την παρ. 3 ϊρθρου 38 (πρβλ ϊρθρο 260) και 66/296 ν. 4412/2016, και την ΚΤΑ
Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 38 θα δημοςιεύεται
ςτο ΚΗΜΔΗ και η προκόρυξη τησ ςύμβαςησ
118 ύμφωνα με την παρ. 4 ϊρθρου 376 ν. 4412/2016, μϋχρι την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ παρ. 6
ϊρθρου 38, εξακολουθεύ να ιςχύει η δημοςύευςη των προκηρύξεων ςτο Σεύχοσ Δημοςύων υμβϊςεων
ςτην ΕτΚ (πρβλ και ϊρθρο 377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016)
119 ύμφωνα με τισ περ. (31) και. (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12
ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ παρ.
7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την 31/12/2017 ςε δύο ημερόςεισ εφημερύδεσ και ςτον
περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με αριθ. Ε.
16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΩΔΕ).
120 Επιςημαύνεται ότι οι προκηρύξεισ κϊτω των ορύων εφαρμογόσ τησ οδηγύασ (αρ 122 ν.4412/2016)
προβλϋπουν τυποποιημϋνο ϋντυπο τησ ΕΑΑΔΗΤ. Πρβλ και ϊρθρο 332 ν. 4412/2016.
121 Για τισ διακηρύξεισ που αφορούν ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο
293, 294, 295 και 296 ν. 4412/2016.
122 ύμφωνα με την παρ. 10 του ϊρθρου 15 του ν. 3669/2008, το οπούο παραμϋνει ςε ιςχύ ςύμφωνα
με την περ. 31 παρ. 1 ϊρθρου 377 και παρ. 10 ϊρθρου 379 ν. 4412/2016. Πρβλ και την παρϊγραφο 3
του ϊρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπωσ προςτϋθηκε με το ϊρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (Α 143).
123 Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ
παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το
ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016. Αν η
διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ και ϊρθρα 304 και 308 ν.
4412/2016).
124 Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016.
125 Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου II πρβλ ϊρθρο 254 ν. 4412/2016.
126 Πρβλ παρ. 3 ϊρθρου 19 / 254 ν. 4412/2016.
127 Πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 73 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II του
ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 305 ν. 4412/2016.
128 Κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 73 του ν. 4412/2016.
129 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016.
130 Επιςημαύνεται ότι η πρόβλεψη για παρϋκκλιςη αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ
(πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε περύπτωςη που δεν ενεργοποιεύται η ςχετικό δυνατότητα,
διαγρϊφεται η παρϊγραφοσ .
131 Ομούωσ με προηγούμενη υποςημεύωςη.
132 Οι λόγοι τησ παρούςασ παραγρϊφου αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν,
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρούςασ
παραγρϊφου, ςυνεκτιμώντασ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη
αξύα αυτόσ, ειδικϋσ περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ.
Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη επιλογόσ οποιουδόποτε δυνητικού λόγου αποκλειςμού τησ παρ.
22.Α.4 και πρόβλεψησ του ςτην διακόρυξη, η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει υποχρεωτικϊ τον
114
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οικονομικό φορϋα, ςτο πρόςωπο του οπούου ςυντρϋχει ο ςυγκεκριμϋνοσ λόγοσ αποκλειςμού.
Επιςημαύνεται ότι η επιλογό τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 22.Α.4
διαμορφώενι αντιςτούχωσ τα μϋςα απόδειξησ του ϊρθρου 23 (Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ
και πιςτοποιητικϊ)
133 Αρ. 18 παρ. 2 ν. 4412/2016 «Κατϊ την εκτϋλεςη των δημόςιων ςυμβϊςεων, οι οικονομικού φορεύσ
τηρούν τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ,
κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το
εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α΄. Η τόρηςη των εν λόγω
υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων
ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ
και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ».
134 Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ
των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι η
αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη,
λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του
λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 ν. 4412/2016). (χετικό δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού
φορϋα ςτο ΕΕΕ).
135 Η αναφορϊ ςτην παρ. 4 τύθεται εφόςον η εκτιμώμενη αξύα τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ υπερβαύνει
το 1.000.000 € χωρύσ ΥΠΑ.
136 Η αναφορϊ ςτην παρ. 4 τύθεται εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει λόγουσ αποκλειςμού τησ
παρ. 22.Α.4.
137 Πρβλ παρ. 7 ϊρθρου 73 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ ϋργων του Βιβλύου II
του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 306 ν. 4412/2016.
138 Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια επιλογόσ εύναι προαιρετικϊ και πρϋπει να ςχετύζονται και να
εύναι ανϊλογα με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016).
139 Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου II πρβλ ϊρθρο 308 ν. 4412/2016.
140 υμπληρώνεται, περιγραφικϊ, η οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια που ορύζεται ςτο
ϊρθρο 100 του ν.3669/2008, ανϊ κατηγορύα και τϊξη Μ.Ε.ΕΠ,. αντύςτοιχη με την εκτιμώμενη αξύα τησ
ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 76 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 (ενδεικτικϊ: καταθϋςεισ ςε τρϊπεζα
για την 1η και 2η τϊξη, πϊγια ςτοιχεύα για τισ τϊξεισ 2η και ϊνω, ύδια κεφϊλαια και δεύκτεσ
βιωςιμότητασ για τϊξεισ 3η και ϊνω).
141 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προςθϋτουν επιπλϋον όρουσ, πϋραν αυτών που αναφϋρονται
ςτην προηγούμενη υποςημεύωςη, ώςτε να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν την
αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ (πρβλ ϊρθρο 75
παρ. 3 ν. 4412/2016), υπό τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. (β) του αυτού νόμου.
Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο
τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
142 υμπληρώνεται, περιγραφικϊ, η τεχνικό ικανότητα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 100 του ν.3669/2008,
ανϊ κατηγορύα και τϊξη Μ.Ε.ΕΠ., αντύςτοιχη με την εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το
ϊρθρο 76 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016 (ενδεικτικϊ: ςτελϋχωςη, τεχνικόσ εξοπλιςμόσ, εμπειρύα την
τελευταύα τριετύα για τϊξεισ 4η και ϊνω).
143 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προςθϋτουν επιπλϋον όρουσ, πϋραν αυτών που αναφϋρονται
ςτην προηγούμενη υποςημεύωςη, ώςτε να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν τουσ
αναγκαύουσ ανθρώπινουσ και τεχνικούσ πόρουσ και την εμπειρύα για να εκτελϋςουν τη ςύμβαςη ςε
κατϊλληλο επύπεδο ποιότητασ (πρβλ ϊρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016), υπό τισ προώποθϋςεισ του
ϊρθρου 53 παρ. 7 περ. (β) του αυτού νόμου. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να
ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
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την περύπτωςη ςυμβϊςεων ειδικών ϋργων μπορεύ να ορύζονται πρόςθετεσ απαιτόςεισ’ πρβλ
ϊρθρο 76 παρ. 2 ν. 4412/2016.
145 Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και ςυμπληρώνεται
ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να
ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
146 Πρβλ ϊρθρο 78 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου II πρβλ ϊρθρο
307 ν. 4412/2016.
147 Δύναται να ςτηρύζεται και ςτον υπεργολϊβο.
148 Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 73
παρ. 1 ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται.
149 Πρβλ τελευταύο εδϊφιο παρ. 1 ϊρθρου 78 / 307 ν. 4412/2016.
150 Δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016.
υμπληρώνεται αναλόγωσ.
151 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων των ϊρθρων 5
και 235 του ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5
και 235 του ν. 4412/2016).
152 Πρβλ. ϊρθρο 79 ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι το ΕΕΕ ϋχει προςαρμοςτεύ από την
αναθϋτουςα αρχό ανϊλογα με τουσ λόγουσ αποκλειςμού του ϊρθρου 22.Α.4 τη μη ςυνδρομό των
οπούων ϋχει απαιτόςει και τα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β-22.Ε. την πλόρωςη των οπούων ϋχει
απαιτόςει και υποβϊλλεται ςυμπληρωμϋνο από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ςύμφωνα με το ϊρυθρο
24.2 τησ παρούςασ.
153 Όπωσ παραπϊνω υποςημεύωςη.
154 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016).
155 Μετϊ την ϋκδοςη και θϋςη ςε ιςχύ του τυποποιημϋνου εντύπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ
ΕΑΑΔΗΤ ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων
αναφϋρεται το ΣΕΤΔ αντύ για την υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
156 Όπωσ ανωττϋρω υποςημ. 156.
157 Όπωσ ανωτϋρω υποςημ. 157.
158 Άρθρο 79 παρ. 1 ν. 4412/2016 και παρϊρτημα Α Εκτελεςτικού Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/7. Αφορϊ
και τον υπεργολϊβο ςτην ικανότητα του οπούου ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ.
159 χετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό επικυρωμϋνων αντιγρϊφων
εγγρϊφων ςε διαγωνιςμούσ δημοςύων ςυμβϊςεων διευκρινύζονται τα εξόσ:
1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων ό των ακριβών
αντιγρϊφων των δημοςύων εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ από τισ υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ
περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του νόμου 4250/2014. ημειωτϋον ότι η παραπϊνω ρύθμιςη
δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξούςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για
τα οπούα ςυνεχύζει να υφύςταται η υποχρϋωςη υποβολόσ κεκυρωμϋνων αντιγρϊφων.
2. Απλϊ αντύγραφα αλλοδαπών δημοςύων εγγρϊφων
Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ
από αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπό την προώπόθεςη ότι αυτϊ εύναι νομύμωσ επικυρωμϋνα από την αρμόδια
αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). ημειώνεται ότι δεν θύγονται και εξακολουθούν να
ιςχύουν, οι απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη επιςημεύωςη (APOSTILLE), οι
οπούεσ απορρϋουν από διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ύμβαςη τησ Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ
ςυμφωνύεσ (βλ. και ςημεύο 6.2.)
144
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3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων τα
οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών
εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περύπτωςησ α' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1
του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα των
δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφόςον υποβληθούν από τουσ διαγωνιζόμενουσ.
160 Πρβλ τελευταύο εδϊφιο παρ. 1 ϊρθρου 78 / 307 ν. 4412/2016.
161 Πρβλ παρ. 1 ϊρθρου 78/307 ν. 4412/2016.
162 Η αναφορϊ ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 22.Α προβλϋπεται εφόςον η αναθϋτουςα αρχό όριςε ςτη
Διακόρυξη ϋναν, περιςςότερουσ ό όλουσ τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ εν λόγω παραγρϊφου.
υμπληρώνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 ϊρθρο 78 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςυμβϊςεισ
ϋργων του Βιβλύου II του ν. 4412/2016 πρβλ ϊρθρο 307 ν. 4412/2016. )
163 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016).
164 Μετϊ την ϋκδοςη και θϋςη ςε ιςχύ του τυποποιημϋνου εντύπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ
ΕΑΑΔΗΤ ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων
αναφϋρεται το ΣΕΤΔ. Μϋχρι τότε δεν ςυμπληρώνεται το παρόν ςημεύο.
165 Η αςφαλιςτικό ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ
οικονομικού φορϋα α) ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ
εργαςύασ, β) για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ) για τα ςτελϋχη του που
ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ.
166 Η αναφορϊ ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 22.Α προβλϋπεται εφόςον η αναθϋτουςα αρχό όριςε ςτη
Διακόρυξη ϋναν, περιςςότερουσ ό όλουσ τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ εν λόγω παραγρϊφου, ϊλλωσ
διαγρϊφεται Πρβλ υποςημ. 133.
167 Όπωσ προηγούμενη υποςημεύωςη.
168 Όπωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 167.
169 Για τουσ λόγουσ αποκλειςμού τησ παρ. 22.Α.4 που ϋχει επιλϋξει η αναθϋτουςα αρχό να ορύςει ςτη
Διακόρυξη. Πρβλ υποςημ. 133.
170 Εφόςον η εκτιμώμενη αξύα τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ υπερβαύνει το 1.000.000 € χωρύσ ΥΠΑ.
171 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
172 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
173 Η ΚΤΑ εκδόθηκε κατ’ εξουςιοδότηςη του ϊρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
174 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται
και η δυνατότητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων γραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε ϊρθρα
105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη.
175 Πρβλ και ϊρθρο 76 παρ. 3 ν. 4412/2016.
176 υμπληρώνεται κατ’ αντιςτοιχύα με την απαύτηςη του 22. Γ.β με βϊςη το Μϋροσ Ι του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 (π.χ. Βεβαύωςη τρϊπεζασ για τη
δανειοληπτικό ικανότητα τησ διαγωνιζόμενησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ, ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ).
177 υμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, τα οπούα εύναι ταυτόςημα με αυτϊ που φϋρουν
και οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα., ότοι τα δικαιολογητικϊ που
προβλϋπονται ςτο Μ.Ε.ΕΠ. και αυτϊ που ϋχουν προςδιοριςθεύ ςτο ςημεύο (ii) ανωτϋρω.
Επιςημαύνεται ότι εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ, για βϊςιμο λόγο, δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα
δικαιολογητικϊ που ζητεύ η αναθϋτουςα αρχό, μπορεύ να αποδεικνύει την οικονομικό και
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χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο, το οπούο η αναθϋτουςα αρχό κρύνει
κατϊλληλο.
178 υμπληρώνεται κατ’ αντιςτοιχύα με την απαύτηςη του 22. Δ.β με βϊςη το Μϋροσ ΙΙ του
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016.
179 υμπληρώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ κατϊ περύπτωςη του Μϋρουσ IΙ του
Παραρτόματοσ XII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. Σα δικαιολογητικϊ αυτϊ εύναι
ταυτόςημα με αυτϊ που φϋρουν και οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα.,
ότοι τα δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται ςτο Μ.Ε.ΕΠ. και αυτϊ που ϋχουν προςδιοριςθεύ ςτο ςημεύο
(ii) ανωτϋρω.
180 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με
το ϊρθρο 82 ν. 4412/2016. Αν η διακόρυξη αφορϊ ςύμβαςη ϋργου του Βιβλύου II πρβλ ϊρθρο 309 ν.
4412/2016
181 Πρβλ ϊρθρο 83 ν. 4412/2016.
182 Κατ’ εφαρμογό τησ απόφαςησ Δ.15/οικ/2429828.7.2005 (Β’1105) του υπουργού ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε. όπωσ
τροποποιόθηκε και ιςχύει.
183 Εφόςον ϋχει τεθεύ ωσ λόγοσ αποκλειςμού. Πρβλ υποςημεύωςη 133.
184 Εφόςον ϋχει τεθεύ ωσ λόγοσ αποκλειςμού. Πρβλ υποςημεύωςη 133.
185 Άρθρο 78 παρ. 1 και 80 παρ. 1 ν. 4412/2016.
186 Πρβλ ϊρθρο 93 ν. 4412/2016.
187 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016).
188 Μετϊ την ϋκδοςη και θϋςη ςε ιςχύ του τυποποιημϋνου εντύπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ
ΕΑΑΔΗΤ ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων
αναφϋρεται το ΣΕΤΔ αντύ για την υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
189 Πρβλ ϊρθρο 3.7 τησ παρούςασ.
190 Πρβλ ϊρθρο 95 παρ. 2 (α) και 124 παρ. 2 ν. 4412/2016
191 Σα παραπϊνω αναφϋρονται ςτην περιπτ. (α) τησ παρ. 2 του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. ε ϊλλη
περύπτωςη οι ςχετικού όροι προςαρμόζονται ανϊλογα.
192 Πρβλ ϊρθρο 98 ν. 4412/2016.
193 Πρβλ ϊρθρο 131/336 και ςυμπληρωματικϊ ϊρθρο 165 ν. 4412/2016.
194 Άρθρο 58/287 ν. 4412/2016.
195 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ότι, κατόπιν
αιτόματοσ του υπεργολϊβου και εφόςον η φύςη τησ ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό
καταβϊλλει απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο την αμοιβό του για την εκτϋλεςη προμόθειασ, υπηρεςύασ ό
ϋργου, δυνϊμει ςύμβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κύριο ανϊδοχο να
εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν αυτόν
τον τρόπο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου
αναδόχου.υμπληρώνεται αναλόγωσ.
196 Ο όροσ αυτόσ μπορεύ να τεθεύ κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και ςτην περύπτωςη
ποςοςτού μικρότερου του 30% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ (πρβλ παρ. 5 ϊρθρου 131/ 336
ν. 4412/2016)
197 Επιλϋγεται η διατύπωςη υπό [Α] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα ϊνω των ορύων του ϊρθρου 5 του
ν. 4412/2016) ό υπό [Β] (ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων του ϊρθρου 5 του ν.
4412/2016).
198 Μετϊ την ϋκδοςη και θϋςη ςε ιςχύ του τυποποιημϋνου εντύπο υπεύθυνησ δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ
ΕΑΑΔΗΤ ςύμφωνα με το ϊρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων
αναφϋρεται το ΣΕΤΔ αντύ για την υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
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199 Προαιρετικό

επιλογό.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ
ΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΓΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΣΜΗΜΑ
ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

«Επιζκευή και ανηικαηάζηαζη ζηέγης
καπναποθήκης οδού Φιλίππου»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

Η παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή απνηειεί ζηνηρείν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ηαηηθώλ ηνπ έξγνπ
«ΜΔΛΔΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΣΗΡΗΣΔΑ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗ ΟΓΟΤ ΦΙΛΙΠΠΟΤ» κε εηδηθό αληηθείκελν
ηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο/ αληηθαηάζηαζεο/ ζπληήξεζεο/ αλαθαηαζθεπήο ησλ
θαηεζηξακκέλσλ/ θζαξκέλσλ ππέξζπξσλ ηνπ θηηξίνπ.
2.

ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ

Σν δηαηεξεηέν θηίξην ζηελ νδό Φηιίππνπ 12, κέζα ζην θέληξν ηνπ Πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο
Καβάιαο, θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, κε αξρηθό ηδηνθηήηε ηελ νηθνγέλεηα
Νηθνθάλνπξα. ήκεξα αλήθεη ζηε Π.Α.Μ.Θ. Π.Δ. Καβάιαο έπεηηα από απαιινηξίσζε θαη έρεη
ραξαθηεξηζηεί ζαλ «ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν».
Παξόιεο ηηο εθηεηακέλεο θζνξέο ηνπ είλαη έλα αμηόινγν δείγκα ηεο βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο ησλ
αξρώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, κε ηελ πξνζεγκέλε δηαθόζκεζε ησλ όςεώλ ηνπ θαη ην κεγάιν
εζσηεξηθό ρώξν πνπ πξνζθέξεηαη γηα ρξήζεηο πνπ απαηηνύλ κεγάιε επειημία. Η ζέζε ηνύ πξνζδίδεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη έηζη πξνέθπςε ε αλάγθε λα επηζθεπαζηεί, ζπληεξεζεί θαη επαλαρξεζηκνπνηεζεί
γηα ήπηεο πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο κε θαηάιιειεο επεκβάζεηο ζην εζσηεξηθό ηνπ ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο λέεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο.
Η κειέηε ζην ζύλνιό ηεο έρεη σο ζθνπό ηελ πεξηγξαθή ησλ απαηηνύκελσλ επεκβάζεσλ θαη
εληζρύζεσλ γηα ηε ζηέγαζε ρξήζεσλ πνιηηηζηηθνύ ραξαθηήξα.
ύκθσλα κε ηελ απνηύπσζε ηεο παζνινγίαο θαηά ηελ έλαξμε εθπόλεζεο, ηα ππέξζπξα ησλ
παξάζπξσλ, ηδηαίηεξα απηώλ ηεο δπηηθήο θαη βόξεηαο όςεο, παξνπζηάδνπλ εθηεηακέλεο θζνξέο. Η
επηθάιπςε έρεη απνθνιιεζεί θαη νη κεηαιιηθέο δηαηνκέο εκθαλίδνπλ πςειό πνζνζηό δηάβξσζεο.
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο - εηζξνή όκβξησλ ιόγσ θαηεζηξακκέλεο ζηέγεο ζην βόξεην ηκήκα, απνπζία
παξαζπξόθπιισλ ζηε δπηηθή όςε - ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε ζπληήξεζεο, έρεη επηδεηλώζεη ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζήκεξα ηα ππέξζπξα θαζηζηώληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε
εθηέιεζεο εξγαζηώλ επηζθεπήο/ αληηθαηάζηαζεο/ ελίζρπζήο ηνπο.
Η παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή πξαγκαηεύεηαη ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο/ αληηθαηάζηαζεο/ ζπληήξεζεο/
αλαθαηαζθεπήο ησλ θαηεζηξακκέλσλ/ θζαξκέλσλ ππέξζπξσλ ηνπ θηηξίνπ. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί

ε θαηαζθεπή γηα λα δηαπηζησζεί ην είδνο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ
1

θέξνληα νξγαληζκνύ θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. ηελ ζπλέρεηα εθπνλείηαη ε
κειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θαη ηα
αλακελόκελα θνξηία. Αθνύ εγθξηζεί ε κειέηε ηα ηθξηώκαηα ηνπνζεηνύληαη θαηαιιήισο.
Οι εργασίες αφορούν:
Αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ ζηδεξνδνθώλ ππεξζύξσλ, ΙΡΝ100 κε λέα IPE100, γαιβαληζκέλνπο ελ
ζεξκώ,

ελζσκαησκέλσλ ζηε θέξνπζα ιηζνδνκή γηα ηε ζηήξημε ηεο ππεξθείκελεο ηνπ αλνίγκαηνο

ηνηρνπνηίαο, κε πξνζσξηλή ππνζηύισζε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή.
α)

Σελ ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο κε αξκνιόγεκα όςεο ησλ ηνηρνδνκώλ κε ξσκατθό θνλίακα

(θνπξαζάλη), ηόζν ζηελ εζσηεξηθή, όζν θαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ άλσζελ ηνπ
αλνίγκαηνο, (άξζξν 71.02 ηνπ Σηκνινγίνπ).
β) Σελ απνκάθξπλζε ησλ ηξηώλ, ζε θάζε άλνηγκα, νμεηδσκέλσλ ζηδεξνδνθώλ, μεθηλώληαο από ηνλ
κεζαίν, κε πηζαλή αθαίξεζε θάπνηνπ κηθξνύ ιίζνπ, ώζηε λα απειεπζεξσζεί ε δνθόο. Πξνζεθηηθή
απνκάθξπλζε ησλ ηνύβισλ γεθύξσζεο ησλ πθηζηακέλσλ ζηδεξνδνθώλ ζρήκαηνο Η θαη δηαθύιαμε
ηνπο γηα επαλαηνπνζέηεζε. Η εξγαζία ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, κε ππνζηύισζε ησλ άιισλ δύν δνθώλ
θαη ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ, ελώ ζα έρεη πξνεγεζεί εθαξκνγή ηνπ ηδίνπ παξαδνζηαθνύ θνληάκαηνο,
ζηελ θάησ νξηδόληηα παξηά ηεο ιηζνδνκήο ηνπ αλνίγκαηνο, (πάλσ από ηηο ζηδεξνδνθνύο).
γ)

Η πξνκήζεηα θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζηδεξνδνθώλ, ζηε ζέζε ησλ πθηζηακέλσλ,

νμεηδσκέλσλ, ππεξζύξσλ, κε κεκνλσκέλεο ζηδεξνδνθνύο, γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκώ, ύςνπο ή
πιεπξάο 8 - 16 cm.
Πεξηιακβάλεηαη, ε πξνζεθηηθή απνκάθξπλζε ησλ πθηζηακέλσλ ξνιώλ θαη θνπθσκάησλ, ε θύιαμή
ηνπο ζε ελδεδεηγκέλν ρώξν, ε ππνζηύισζε ηνπ θάζε αλνίγκαηνο, κε ηνλ πιένλ ελδεδεηγκέλν ηξόπν
θάζε θνξά, ππνδεηθλύεηαη, ν επηκειήο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο ηνπ αξκνινγήκαηνο, ε
εθαξκνγή ζα γίλεη ζε ηκήκα ηεο ηνηρνπνηίαο πάλσ από ην άλνηγκα θαη 40 εθ εθαηέξσζελ ηνπ
αλνίγκαηνο, κε ρξήζε εξγαιείσλ ρεηξόο ή ειεθηξνεξγαιείσλ (κή θξνπζηηθώλ), ε απνκάθξπλζε ησλ
ζαζξώλ ηκεκάησλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, ε εθβάζπλζε ησλ αξκώλ από 2 έσο 3cm, ην πιύζηκν
ηεο επηθάλεηαο κε λεξό ππό πίεζε, ε απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο λεξνύ κε πεπηεζκέλν αέξα, ε
αξκνιόγεζε κε ξσκατθό θνλίακα (θνπξαζάλη), ζε θαηάιιειε ζύλζεζε (ζύκθσλα κε ηελ κειέηε),
έηζη ώζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ αξκνινγήκαηνο λα επξίζθεηαη ζε εζνρή 5 έσο 10 mm από ηελ
επηθάλεηα ηεο ιηζνδνκήο, ε ζπληήξεζε ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο θαη ν ηειηθόο θαζαξηζκόο από
ηπρόλ ππνιείκκαηα πιηθώλ αξκνιόγεζεο.
Η δηάηξεζε, κε ελδεδεηγκέλν ηξόπν έλσζεο ησλ δνθώλ ζρήκαηνο Π, δνθνί UNP, γηα δεκηνπξγία
δνθώλ ζρήκαηνο Η, ν γαιβαληζκόο ελ ζεξκώ ησλ ζηδεξνδνθώλ, ε πξνκήζεηα θαη ε εθαξκνγή ηνπ
ππνζηξώκαηνο

ρξσκαηηζκνύ

επηθαλεηώλ

γαιβαληζκέλσλ

ζηνηρείσλ

κε

βάζε

επνμεηδηθέο,

πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθό νμύ. (Etch Primer), (Άξζξν 77.31), θαζώο θαη ε
εθαξκνγή ηνπ αληηζθσξηαθνύ επνμεηδηθνύ, πνιπνπξεζαληθνύ ή αθξπιηθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο δύν
ζπζηαηηθώλ, (Άξζξν 77.20.04), πξηλ από ηελ έλσζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ δνθώλ. Η απνκάθξπλζε θαη
επαλαηνπνζέηεζε ησλ ηνύβισλ γεθύξσζεο ησλ δνθώλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπαζκέλσλ.
2

3.

ΤΠΕΡΘΤΡΑ

3.1

Περιγραθή – Τθιζηάμενη Καηάζηαζη

Απαληώληαη δπν ηύπνη ππέξζπξσλ, ζε παξάζπξα ηνίρσλ από ιηζνδνκή θαη ζηα παξάζπξα ησλ ηνίρσλ
ηνπ ηειεπηαίνπ νξόθνπ από νπηνπιηλζνδνκή.
3.1.1 Τπέρθσρα παράθσρων ζε ηοίτοσς από λιθοδομή
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα από ηξεηο δηαηνκέο ζρήκαηνο IPN100 κε ην κεηαμύ ηνπο θελό πιεξνύκελν κε
ζπκπαγείο νπηόπιηλζνπο. Απαληώληαη δπν ππνπεξηπηώζεηο, αλάινγα ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ
ηνηρνπεηάζκαηνο απόθξπςεο ηνπ κεηαιιηθνύ κεραληζκνύ ησλ ζθνύξσλ (ξνιιό).

Α’ Πεξίπησζε
Απαληάηαη ζε όια ηα ππέξζπξα πιελ απηώλ ηεο δπηηθήο όςεο ηνπ 2νπ θαη 4νπ Οξόθνπ.

3

Β’ Πεξίπησζε
Απαληάηαη ζηα ππέξζπξα ησλ παξάζπξσλ ηεο δπηηθήο όςεο ηνπ 2νπ θαη 4νπ Οξόθνπ.

4

3.1.2 Τπέρθσρα παράθσρων ζε ηοίτοσς από οπηοπλινθοδομή
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλα από δπν δηαηνκέο ζρήκαηνο IPN100 κε ην κεηαμύ ηνπο θελό πιεξνύκελν κε
ζπκπαγείο νπηόπιηλζνπο. Απαληώληαη ζηα παξάζπξα ηνπ 5νπ Οξόθνπ ηα νπνία ήηαλ αλνηγόκελα.,

3.1.3 Παθολογία
Μεγάινπ βαζκνύ θζνξέο εκθαλίδνπλ ηα ππέξζπξα ησλ παξάζπξσλ όισλ ησλ νξόθσλ ηεο βόξεηαο
θαη θπξίσο ηεο δπηηθήο όςεο. Οη επηθαιύςεηο έρνπλ απνθνιιεζεί θαη νηη κεηαιιηθέο δηαηνκέο
παξνπζηάδνπλ πςειό πνζνζηό δηάβξσζεο, κε απνκείσζε ηεο δηαηνκήο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο.
Αληηζέησο, ηα ππέξζπξα ησλ αλνηγκάησλ ηεο αλαηνιηθήο θαη λόηηαο όςεο είλαη, καθξνζθνπηθά, ζε
θαιύηεξε θαηάζηαζε. Σα επηρξίζκαηα δελ έρνπλ θαηαπέζεη γηα ηνύην θαη δελ είλαη εύθνιν λα
πξνζδηνξηζηεί εάλ νη κεηαιιηθέο δηανκέο έρνπλ νμεηδσζεί ή δηαβξσζεί.

5

3.2

Επεμβάζεις

Αλάινγα ην βαζκό θζνξάο ησλ ππέξζπξσλ, ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ησλ ππέζπξσλ είηε ζπληεξνύληαη/
επηζθεπάδνληαη/ εληζρύνληαη είηε αλαθαηαζθεπάδνληαη. Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ γηα
θάζε κηα πεξίπησζε.

3.2.1 σνηήρηζη/ επιζκεσή/ ενίζτσζη
Η ζπληήξεζε/ επηζθεπή/ ελίζρπζε γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία:
1)

Καζαηξνύληαη ηα πθηζηάκελα ζηδεξέληα ξνιιά (ζθνύξα) ησλ παξάζπξσλ.

2)

Καζαηξνύληαη ηα επηρξίζκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο ζηηο πεξηνρέο ησλ αλσθιίσλ ησλ αλνηγκάησλ
πεξηκεηξηθά, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζε επηθάλεηα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 30cm.

3)

Καζαηξνύληαη όια ηα ζαζξά ηκήκαηα ζηελ πεξηνρή έθαζηνπ αλσθιίνπ, ήηνη επηρξίζκαηα,
θαηεζηξακκέλνη ιίζνη, ζπαζκέλνη νπηόπιηλζνη πιήξσζεο.

4)

Καζαηξείηαη ν ηνίρνο πιήξσζεο από νπηόπιηλζνπο απόθξπςεο ηνπ ζηδεξέληνπ ξνιινύ θάησζελ
ηνπ αλσθιίνπ έηζη ώζηε απνθαιπθζνύλ πιήξσο νη πθηζηάκελεο δνθνί IPN100 (πεξίπησζε Α).
ηελ πεξίπησζε Β θαζαηξείηαη κόλν ν ηνίρνο πιήξσζεο άλσζελ ησλ δύν IPN100, ελώ ην ηνύβιν
αλάκεζά ηνπο δηαηεξείηαη.

5)

Γηαλνίγνληαη "απιάθηα" ζηηο ζέζεηο πάθησζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηαιιηθώλ δνθώλ ζηνπο ηνίρνπο
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εληζρύζεσλ κε γσληαθά L100/65/7.

6)

Καζαξίδνληαη νη κεηαιιηθέο δηαηνκέο κε ρνληξή ζπξκαηόβνπξηζα έηζη ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ
αξρηθώο νη νμεηδώζεηο θαη ηα ζαζξά ηκήκαηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα εθαξκόδεηαη ν κεηαηξνπέαο
ζθνπξηάο.

7)

Οη κεηαιιηθέο δηαηνκέο επαιείθνληαη κε αληηζθσξηαθή βαθή θαη ηειηθή βαθή κε ειαηνρξσκαηηζκό
ζε 2 ζηξώζεηο (ε 2ε ζηξώζε γίλεηαη κεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο πξώηεο).

8)

Δληζρύνληαη νη εμσηεξηθέο κεηαιιηθέο δηαηνκέο έθαζηνπ ππέξζπξνπ κε κεηαιιηθά γσληαθά
L100/65/7 θαη ζπλδένληαη κε κεηαιιηθνύο ζπλδέζκνπο ζηνπο εθαηέξσζελ ηνίρνπο.

9)

Δθαξκόδεηαη επηζθεπαζηηθό, κε ζπξξηθλνύκελν ξενπιαζηηθό θνλίακα πςειήο αληνρήο γηα ηελ
πάθησζε ησλ λέσλ κεηαιιηθώλ δηαηνκώλ ζηελ ηνηρνπνηία θαη ηελ πιήξσζε ησλ θελώλ.

10) Αλαθαηαζθεπάδνληαη κε νπηνπιηλζνδνκή ηα ηκήκαηα ησλ ππέξζπξσλ πνπ απέθξππηαλ ηα
κεηαιιηθά ξνιιά.

Αθνινπζεί ζρεκαηηθή πεξηγξαθή αλά πεξίπησζε.
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3.2.1.1

Τπέρθσρα παράθσρων ζε ηοίτοσς από λιθοδομή

Α’ Πεξίπησζε: Τπέξζπξα πιελ απηώλ ηεο δπηηθήο όςεο ηνπ 2νπ θαη 4νπ Οξόθνπ.

7

Β’ Πεξίπησζε: Τπέξζπξα παξάζπξσλ δπηηθήο όςεο ηνπ 2νπ θαη 4νπ Οξόθνπ.

8

3.2.1.2

Τπέρθσρα παράθσρων ζε ηοίτοσς από οπηοπλινθοδομή

9

3.2.2 Ανακαηαζκεσή
Η αλαθαηαζθεπή γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία:
1) Καζαηξνύληαη ηα πθηζηάκελα ζηδεξέληα ξνιιά (ζθνύξα) ησλ παξάζπξσλ.
2) Καζαηξείηαη ν ηνίρνο πιήξσζεο από νπηόπιηλζνπο απόθξπςεο ηνπ ζηδεξέληνπ ξνιινύ θάησζελ
ηνπ αλσθιίνπ θαη νη δνθνί IPN100.
3) Καζαηξνύληαη ηα επηρξίζκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο ζηηο πεξηνρέο ησλ αλσθιίσλ ησλ αλνηγκάησλ
πεξηκεηξηθά, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζε επηθάλεηα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 30cm.
4) Τπνζηπιώλνληαη νη κεηαιιηθέο δνθνί ησλ ππέξζπξσλ κε ηθξηώκαηα εληόο ηνπ αλνίγκαηνο.
5) Καζαηξνύληαη όια ηα ζαζξά ηκήκαηα ζηελ πεξηνρή έθαζηνπ αλσθιίνπ, ήηνη επηρξίζκαηα,
θαηεζηξακκέλνη ιίζνη, ζπαζκέλνη νπηόπιηλζνη πιήξσζεο.
6) Γηαλνίγνληαη "απιάθηα" ζηηο ζέζεηο πάθησζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηαιιηθώλ δνθώλ ζηνπο
ηνίρνπο γηα ηελ θαζαίξεζή θαη αλαθαηαζθεπή ηνπο.
7) Αθνινπζνύλ νη εξγαζίεο ηκεκαηηθήο θαζαίξεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ζε θάζεηο σο θαίλεηαη ζηα
ζρέδηα. Οη λέεο κεηαιιηθέο δηαηνκέο IPE100 ηνπνζεηνύληαη αθνύ έρεη πξνεγεζεί εθαξκνγή
αληηζθσξηαθήο βαθήο θαη ηειηθήο βαθήο κε ειαηνρξσκαηηζκό ζε 2 ζηξώζεσλ.
8) Δθαξκόδεηαη επηζθεπαζηηθό, κε ζπξξηθλνύκελν ξενπιαζηηθό θνλίακα πςειήο αληνρήο γηα ηελ
πάθησζε ησλ λέσλ κεηαιιηθώλ δηαηνκώλ ζηελ ηνηρνπνηία θαη ηελ πιήξσζε ησλ θελώλ.
9) Αλαθαηαζθεπάδνληαη κε νπηνπιηλζνδνκή ηα ηκήκαηα ησλ ππέξζπξσλ πνπ απέθξππηαλ ηα
κεηαιιηθά ξνιιά.

Αθνινπζεί ζρεκαηηθή πεξηγξαθή θαη θάζεηο αλαθαηαζθεπήο αλά πεξίπησζε.
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3.2.2.1

Τπέρθσρα παράθσρων ζε ηοίτοσς από λιθοδομή

Α’ Πεξίπησζε: Τπέξζπξα πιελ απηώλ ηεο δπηηθήο όςεο ηνπ 2νπ θαη 4νπ Οξόθνπ.

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ αλαθαηαζθεπήο:

11

12

13

14

Β’ Πεξίπησζε: Τπέξζπξα παξάζπξσλ δπηηθήο όςεο ηνπ 2νπ θαη 4νπ Οξόθνπ.

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ αλαθαηαζθεπήο:

15

16

3.2.2.2

Τπέρθσρα παράθσρων ζε ηοίτοσς από οπηοπλινθοδομή
17

18

19

3.2.3 Παραηηρήζεις
Σα πξναλαθεξζέληα, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρέδηα θαηαζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ
πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή, ζε θιίκαθα 1:20.
ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ ηεύρνο δελ πεξηιακβάλεηαη ε αλαθαηαζθεπή ησλ
επηρξηζκάησλ δεδνκέλνπ όηη έπνληαη νη εξγαζίεο ελίζρπζεο ιηζνδνκώλ/ νπηνπιηλζνδνκώλ ηνπ
Κηηξίνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλόινπ ηεο κειέηεο θαη ηε Γεκνπξάηεζε ηνπ Έξγνπ.
Η ρεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ θαηεδαθίζεσλ, απνμειώζεσλ θιπ. ελλνείηαη από ηελ
εθάζηνηε ζέζε θαζαίξεζεο έσο ηελ ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ πξνο θόξησζε ζην κεηαθνξηθό
κέζνλ γηα απόξξηςε.
Ο ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο κνλάδαο δαπάλεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν απόξξηςεο έγηλε γηα απόζηαζε
30km ζε αζηηθέο νδνύο, ήηνη 0,21*30= 6,2 €/m3

υντάχθηκε

Καβάλα, Ιούλιος 2016
Ο αν. Προϊστάμενος Σμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Σ.Ε.

παθοπούλου Ήρα
Πολιτικός Μηχανικός

Νεστορίδης Ιωάννης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καραβάς Θωμάς
Αγρ. Σοπογράφος Μηχανικός

20

Επιζκευή και ανηικαηάζηαζη ζηέγης καπναποθήκης
οδού Φιλίππου

ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
α/α

Είδοσ εργαςίασ

Αριθ.
Κωδικόσ Αναθεωρ.
Τιμολ.

Μον.

Ποςότητα

Τιμή
Μονάδασ

Δαπάνη
Μερική
Ολική

ΟΜΑΔΑ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1
2

3

Ανακαταςκευή, Υπζρθυρων - Ανωφλιϊν
παραθφρων με αποκατάςταςη ςφνθετου
δοκοφ υπζρθυρου και τησ φζρουςασ
Επιςτεγάςεισ με επίπεδα κυψελωτά
πολυκαρβονικά φφλλα
Προμήθεια και τοποθζτηςη ικριωμάτων
ςιδηρϊν ςωληνωτϊν, βαρζωσ τφπου,
αποτελοφμενου από τρία πλάιςια και τα
απαραίτητα ςτοιχεία ςφνδεςησ και ςφριξησ
ςυνολικοφ μήκουσ 6,00μ και επιφάνειασ
15,00μ2

Α1

ΟΙΚ.Ν. 61.01.01

τεμ

22,00

839,81

18.475,82

A2

ΟΙΚ.Ν. 72.70

μ2

82,00

67,50

5.535,00

A3

ΟΙΚ. 23.03

μ2

142,59

40,00

5.703,68

ΑΘΡΟΙΜΑ Ε.

29.714,50

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ
Γ.Ε και Ο.Ε 18 %
ΤΝΟΛΟ 1
ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ
ΤΝΟΛΟ 2
ΠΟΟ ΠΡΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

29.714,50
5.348,61
35.063,11
5.259,47
40.322,58
40.322,58
9.677,42
50.000,00

Ο Συντάξασ

Καβάλα, Ιοφλιοσ 2016
Ο αν. τμηματάρχησ Δομϊν
Περιβάλλοντοσ

Ο Δ/ντήσ Δ.Τ.Ε.

Σπαθοποφλου Ήρα

Ιωάννησ Νεςτορίδησ

Θωμάσ Καραβάσ

Πολ.Μηχανικόσ Τ.Ε

Αρχιτζκτων Μηχανικόσ

Τοπ/φοσ Μηχανικόσ

Προϋπ_Μελέτης

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΣ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- ΘΡΑΚΗ
ΓΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ
ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΕΡΓΟ:

«Επιζκεςή
ανηικαηάζηαζη
καπναποθήκηρ
Φιλίππος»

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ:

και
ζηέγηρ
οδού

50.000,00 €

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1
1.1

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα
εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε
δηαθήξπμε.

1.2

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο
εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε
έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη:

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ
ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.2.2

"Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε
θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα
ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη
ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη
κεραληθψλ κέζσλ.

1.3

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε
ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ
ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο
θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη,
θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά
ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο
δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή
ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα
ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο
ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ,
νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή
απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ
θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.

1.3.2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο,
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε
κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ,
ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ
Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο,
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο
ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ
(επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ
γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ
θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί
ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.

1.3.4

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο
γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο
χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.5

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη
απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο
ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο
Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο.

1.3.6

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.7

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ
εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ
απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο
(βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη
απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:

(α) Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην
Γεκφζην

(β) Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά
έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ.
1.3.8

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ
Δξγνπ.

1.3.9

Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε
θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ
θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα,
ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.

1.3.10

Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο
θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ"πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε
κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)

1.3.11

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε,
ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα,
ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.3.12

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ,
κεραλεκάησλ θ.ιπ.

1.3.13

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ
θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:

(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),
(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
(δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ,
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ,
βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).
1.3.14

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ,
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ,
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ
εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ
ιεπηνκεξεηψλ.

Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο
ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).
1.3.15

Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε
επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ,
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.

1.3.16

Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ
ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε".

1.3.17

Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα
παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ
δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε
λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.18

Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ.,
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ
θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.

1.3.19

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

1.3.20

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ
εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή
ηνπο.

1.3.21

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο
γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ.
κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ
νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

1.3.22

Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία,
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.23

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο
ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ.

1.3.24

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.25

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε
ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο
ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε
πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.26

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο
νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ.

1.3.27

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.3.28

Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.

1.4

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο
θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ,
ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο
θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο
εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ
Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην
ηνπ Έξγνπ.
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2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

2.1.1

Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ
κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ
ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο
θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ.

2.1.2

Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ
δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ.

2.1.3

Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο,
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο
ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην.

2.1.4

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν
ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ
ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.

2.1.5

Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ
αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε
απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη
ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην
άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην.

2.1.6

ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ,
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα
Ωο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ
έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.
Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε
πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented)
ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα
εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα
(εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ωο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ
(ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη
θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.
Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί
βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο
ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ
ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ
ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)
2.2.2

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία
είλαη ηα αθφινπζα:
Υειπολαβέρ
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη
έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη.
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο
εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη
ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο.
Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα),
κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν
(δίθπιιν παξάζπξν).
Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο
ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.
Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ

-

Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο
ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο.

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε

Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο
Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο
Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ

Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ
αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη
θχιιν - δάπεδν).
Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών

-

Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.
Αλαζηνιείο (stoppers)

-

Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ
Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ
Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ

-

Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι
χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο

-

Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ

Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)
Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ
Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε
Master Key
Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα
ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο.

2.2.3.

ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα
κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά
είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ
θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν
είδνο ρξσκαηηζκνχ.
Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή
πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ,
εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.
Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ
παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη
αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη".
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη
ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη
ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα
άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε
δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα
νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε
εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ)
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη.

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο
ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ
ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα
πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:
α/α

Είδος
1.

Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

2.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

2,30
2,70
3,00

Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην
50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ

3.

Συντελεστή
ς

1,90
2,30
2,60

Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
ε) ζηδεξέληα

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ,
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ

3,70

Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ

2,60

ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ

2,80
2,00
1,00
1,60

Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)

2,50
1,00
1,60

Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ

1,00

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ

1,50

Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο

α/α

Είδος

Συντελεστή
ς

ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα,
θαηά πεγή πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα:
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεληέιεο
Κνθθηλαξά
Κνδάλεο
Αγ. Μαξίλαο
Καπαλδξηηίνπ
Μαξαζψλα
Νάμνπ
Αιηβεξίνπ
Μαξαζψλα
Βέξνηαο
Θάζνπ
Πειίνπ

Λεπθφ
Σεθξφλ
Λεπθφ
Λεπθφ ζπλεθψδεο
Κηηξηλσπφ
Γθξί
Λεπθφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Λεπθφ
Λεπθφ
Λεπθφ

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Δξέηξηαο
Ακαξχλζνπ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
ηχξσλ
Λάξηζαο
Ισαλλίλσλ
Φαξζάισλ
Ύδξαο
Γηνλχζνπ

Δξπζξφηεθξν
Δξπζξφηεθξν
Μπεδ
Κίηξηλν
Δξπζξφ
Πξάζηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Γθξη
Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν
Υηνλφιεπθν

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8

Ισαλλίλσλ
Υίνπ
Υίνπ
Σήλνπ
Ρφδνπ
Αγίνπ Πέηξνπ
Βπηίλαο
Μάλεο

Ρνδφρξνπλ
Σεθξφ
Κίηξηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Μαχξν
Μαχξν
Δξπζξφ

9
10
11
12
13
14

Ναππιίνπ
Ναππιίνπ
Μπηηιήλεο
Σξίπνιεο
αιακίλαο
Αξάρσβαο

Δξπζξφ
Κίηξηλν
Δξπζξφ πνιχρξσκν
Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
Γθξη ή πνιχρξσκν
θαθέ

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ
(λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην.
2.2.5.

ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΕΤΔΟΡΟΦΧΝ.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη
ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε
έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη
κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ
απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ
πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο
δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35,
νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε
ην άξζξν 79.55.

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
Α.

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*]
παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ
3
θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m .km
ε αζηικέρ πεπιοσέρ
- απφζηαζε < 5 km

0.28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Εκηόρ πόλευρ
· νδνί θαιήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· νδνί θαθήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km

0,20

Πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή
θνξηνεθθφξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ
θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο)

0.03

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*]
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε
3
θπβηθά κέηξα (m ), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα
3
επηκεηξνύκελα m θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην
(ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε
[*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο
(δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ).

Β.

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε
[**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα)
θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα
πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο,
θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη
πνηνηήηωλ).

1.1

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ.Ν.61.01.01

Ανακαταςκευή Υπζρθυρων – Ανωφλιϊν παραθφρων με αποκατάςταςη ςφνθετου
δοκοφ υπζρθυρου και τησ φζρουςασ αντοχήσ του ανοίγματοσ με αρμολόγημα για
ενίςχυςη των τοιχοδομϊν με ρωμαϊκό κονίαμα (κουραςάνι)
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη :
Πξνζεθηηθή θαζαίξεζε αλσδνκψλ αξγνιηζνδνκήο ή πιήξνπο ιηζνδνκήο ή
πιηλζνδνκήο πάζεο θχζεσο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο
αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία
ρεηξφο"
Γηαινγή ησλ ρξεζίκσλ πιίλζσλ ή ιίζσλ απφ ηα πξντφληα θαζαηξέζεσο, θαζαξηζκφο
ηνπο απφ ην θνλίακα θαη κεηαθνξά θαη ζπγθεληξσζή ηνπο ζε ζσξνχο επθφινπ
θαηακεηξήζεσο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ, ψζηε λα κε
παξαθσιχσληαη νη εξγαζίεο.
Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ,
καξκαξνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ
θαη ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην
έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε
ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο".
Γηάλνημε αχιαθνο βάζνπο έσο 0,06 m ζε πιηλζνδνκή νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη
ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ.
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμήισζεοζηηο ζέζεηο
θνξηψζεσο. Γηα πιάηνο απιαθηνχ έσο 0,10 m
Γηάλνημε αχιαθνο βάζνπο έσο 0,10 m ζε ιηζνδνκή ή άνπιν ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο
επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα
πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμήισζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. Γηα πιάηνο
απιαθηνχ άλσ ησλ 0,10 m θαη έσο 0,20 m Γηα πιάηνο απιαθηνχ άλσ ησλ 0,20 m θαη
έσο 0,30 m
Πξνζεθηηθή απνκάθξπλζε ησλ πθηζηάκελσλ ξνιψλ θαη θνπθσκάησλ, μπιίλσλ ή
ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη
πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά
ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, θαη ε
κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.
Πξνζεθηηθή απνκάθξπλζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο (πιήλ ζθειεηψλ
ζηεγψλ) ζε νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ή
απνζήθεπζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-02-02 "Καζαηξέζεηο
κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο".
Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε
δεκπίιη, ηδηβηέξα, κνλφηξνρν θαη ινηπά παξεκθεξή κέζα, αλά δεθάκεηξν κέζεο
νξηδφληηαο απφζηαζεο. Η απφζηαζε ηεο θαζ' χςνο κεηαθνξάο αλάγεηαη ζε νξηδφληηα
κε ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο 2,0.
Φνξηνεθθφξησζε ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ
εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ επί παληφο ηχπνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε αλακνλήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ
θφξησζε κε ηελ δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ κεηά ηελ εθθφξησζε.

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο δηα
κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο. Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ,
ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην
έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην
ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00
"Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".
Πιηλζνδνκέο αςίδσλ ή ζφισλ, νηνπδήπνηε είδνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο". ρσξίο ηελ αμία ησλ απαηηνπκέλσλ
μπινηχπσλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί
ηφπνπ, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη
ηξνθνδνζίαο ηoπ θνληάκαηνο θηηζίκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε απνκείσζε θαη
θζνξά ησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο
ππνιείκκαηα πιηθψλ, Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθέο)
Τπέξζπξα, πξφβνινη, θξπθνδνθνί παθησκέλνη ζην ζθπξφδεκα θαη ζρεηηθέο
θαηαζθεπέο απφ πνιιαπιέο ζηδεξνδνθνχο κε απιέο δηαηνκέο ή θνηινδνθνχο,
χςνπο 8 έσο 16 cm, ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά
πεξηθφριηα ζε εηδηθά δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ
ζηδεξνζσιήλσλ θαη γεληθά ζίδεξνο επί ηφπνπ θαη εξγαζία θνπήο, ηνπνζέηεζεο θαη
πάθησζεο.
Σειηθφ αξκνιφγεκα φςεσλ ιηζνδνκψλ θάζε ηχπνπ θαη κνξθήο, ζε νπνηνδήπνηε
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε ξσκατθφ θνλίακα (θνπξαζάλη), ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ".
Πεξηιακβάλεηαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο κε ρξήζε
εξγαιείσλ ρεηξφο ή ειεθηξνεξγαιείσλ (κή θξνπζηηθψλ), ε απνκάθξπλζε ησλ
ζαζξψλ ηκεκάησλ, ε εθβάζπλζε ησλ αξκψλ απφ 2 έσο 3cm, ην πιχζηκν ηεο
επηθάλεηαο κε λεξφ ππφ πίεζε, ε απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο λεξνχ κε
πεπηεζκέλν αέξα, ε αξκνιφγεζε κε ξσκατθφ θνλίακα (θνπξαζάλη), ζε θαηάιιειε
ζχλζεζε γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ηειηθφ ρξσκαηηζκφ (ζχκθσλα κε ηελ κειέηε), έηζη
ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ αξκνινγήκαηνο λα επξίζθεηαη ζε εζνρή 5 έσο 10 mm
απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ιηζνδνκήο, ε ζπληήξεζε ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο θαη ν
ηειηθφο θαζαξηζκφο απφ ηπρφλ ππνιείκκαηα πιηθψλ αξκνιφγεζεο,
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθήο βαθήο κε ηελ απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη
ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ".
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή
R4, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3, ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ
ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE.
Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE,
ρεκηθψο ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ
ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.
Αλακεκεηγκέλν κε ην λεξφ δίλεη κε ζπξξηθλνχκελν πςειήο αληνρήο θνλίακα, γηα
εθαξκνγή κε εθηφμεπζε ή κπζηξί, πςειήο ζπλάθεηαο (κέηξν ειαζηηθφηεηαο: >= 15
GPa, ζιηπηηθή αληνρή : >= 2,5 GPa).
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ
επηθαλεηψλ".
Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ
ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο.
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ
απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο.

Σηκή αλά ηεκάρην
ΕΤΡΧ 839,81€
Ολογπάθυρ : Οκηακόζια ηπιάνηα εννέα εςπώ και ογδόνηα ένα λεπηά

1.2

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ.Ν.72.70

Επιςτεγάςεισ με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φφλλα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7231
Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδα πνιπθαξβνληθά θπςεισηά θχιια, πάρνπο 16 mm, άζξαπζηα,
πςειήο αληνρήο ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, κε θσηνδηαπεξαηφηεηα 75% γηα δηαθαλή
θχιια 50% γηα νπάι θαη 40% γηα θπκέ θχιια (νη ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο), ζεξκνκνλσηηθήο
ηθαλφηεηαο. ππξαληνρήο θαη ερνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε, ηα
νπνία ζηεξεψλνληαη ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή κε ηα εηδηθά ζηνηρεία πνπ ζπληζηά ν
πξνκεζεπηήο ησλ θχιισλ (γεληθψο ζχλδεζκνη ηχπνπ "Π"ή ηχπνπ "Η").
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο, κε φια ηα
απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ,
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο
ΕΤΡΧ 67,50€
Ολογπάθυρ : Εξήνηα επηά εςπώ και πενήνηα λεπηά

1.3

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ.23.06

Προμήθεια και τοποθέτηςη ικριωμάτων ςιδηρών ςωληνωτών , βαρέωσ
τύπου, αποτελούμενου από τρία πλαίςια και τα απαραίτητα ςτοιχεία ςύνδεςησ
και ςτήριξησ ςυνολικού μήκουσ 6,00 μ και επιφάνειασ 15,00μ2
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2303
Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά, σθειίκνπ θνξίνπ 500 έσο 1000 kg/m2, κε δάπεδν εξγαζίαο
απφ καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα".
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη ζηεξηγκάησλ, ε
κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη
απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ.
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πεηάζκαηα αζθαιείαο πνπ ηηκνινγνχληαη κε ηελ ηηκή ηνπ
άξζξνπ 23.05.
Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα
παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα
αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε
ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα
ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο.

Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο
εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ
ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη
ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ. Eλαιιαθηηθά, φηαλ ην ηθξίσκα ρξεζηκνπνηείηαη σο
δάπεδν εξγαζίαο (επηθάλεηα θάηνςεο κεγαιχηεξε ηεο πιεπξηθήο επηθαλείαο) σο επηθάλεηα
γηα ηελ επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε θάηνςε ηνπ ηθξηψκαηνο,
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).
ΕΤΡΧ 40,00€
Ολογπάθυρ : απάνηα εςπώ

Καβάλα, Ιούλιος 2016
υντάχθηκε

Ο αν. Προϊστάμενος Σμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Σ.Ε.

παθοπούλου Ήρα
Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε.

Νεστορίδης Ιωάννης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καραβάς Θωμάς
Αγρ. Σοπογράφος Μηχανικός

ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Επισκευή και αντικατάσταση στέγης Καπναποθήκης οδού Υιλίππου

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΣ. ΜΑΚ/ΝΙΑ
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ

ΘΡΑΚΗ
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΤΘΤΝΗ
Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

50.000,00 €

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΚΑΠ Επενδύσεις 80%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ.Α.Ε.:

152002009

ΣΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (Ε..Τ.)
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της παρούσας Ε..Τ.
Σο τεύχος αυτό της Ειδικής υγγραφής Τποχρεώσεων (Ε..Τ) αφορά τους γενικούς και
ειδικούς όρους και τις συμπληρωματικές Σεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην
Σεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τους όρους Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ
147/Α΄/08-08-2016) και τους όρους του Ν. 3669 (Κ.Δ.Ε.) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΥΕΚ 116/Α΄/18-06-2008) στο μέρος που ισχύει,
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα
διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ που θα χορηγηθούν από την Τπηρεσία καθώς
και με τις έγγραφες οδηγίες της.
Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της Εργολαβικής ύμβασης.
2.1 Η αποκατάσταση φέρουσας αντοχής των ανοιγμάτων των παραθύρων της διατηρητέας καπναποθήκης, με αρμολόγημα για ενίσχυση των τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα
(κουρασάνι).
Η αντικατάσταση σιδηροδοκών υπέρθυρων, ενσωματωμένων στη φέρουσα λιθοδομή, με
αντίστοιχων γαλβανισμένων.
Η προσωρινή υποστύλωση του ανοίγματος, αντισκωρική βαφή σιδηρών επιφανειών, απομάκρυνση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων πλίνθων με τελική αποκατάσταση σύνθετου
δοκού υπέρθυρου.
2.2 Αναλυτικά τα ανωτέρω έργα περιγράφονται στο τεύχος της Σεχνικής Περιγραφής των
εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης.
2.3 Επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου δεν απαιτείται η τήρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όμως κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος
θα πρέπει να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορούν τόσο την εκτέλεση εργασιών όσο και την διαχείριση κάθε
είδους αποβλήτων χωρίς την απαίτηση καμίας πρόσθετης αποζημίωσης του Αναδόχου για
την τήρηση των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων.
Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων.
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3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων.
3.2 ύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Τπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του.
3.3. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με
τους όρους της παρούσης υγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά
και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη
μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει,
συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το
στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη.
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται
στο τεύχος των Σεχνικών Προδιαγραφών που εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΑΔ/οικ/273/3007-2012 Απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και όπου δεν αναφέρονται, όπως αυτές περιγράφονται στο τιμολόγιο της Τπηρεσίας.
3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση
δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο
της κατασκευής.
3.6 Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια,
λατομεία κ.λ.π.), που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.9 ε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης
εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη
εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Τπηρεσίας.
Άρθρο 4ο: Σεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν.
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/1707-2012 «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ),
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΥΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και
αφορούν στις κατηγορίες των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Σο
ΥΕΚ 2524/Β/16-08-2016 για την «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59)
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Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ - ΕΣΕΠ)» και η με αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/0709-2016 εγκύκλιος 17 «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών
Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ - ΕΣΕΠ)».
Όσες τυχόν από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα εθνικά κανονιστικά κείμενα εξακολουθούν να ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΣΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
(hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΤΑ.
Αν στα τεύχη των Σεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί
και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα
στην παρούσα Ε..Τ. ή με τους όρους του Σιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ έχουν
κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Σιμολογίου και της παρούσας Ε..Τ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων
που καθορίζονται στις Σεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Σιμολογίου.
Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται
στις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις.
Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση.
Λόγω του ότι ο χρόνος κατασκευής έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της ύμβασης
χωρίς το Υ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Άρθρο 6ο: ύμβαση κατασκευής του έργου.
Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζουν τα
άρθρα 105 και 135 του Ν.4412/16 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85
όπως ισχύει.
Σα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. ε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
Σο συμφωνητικό.
Η Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Σο Σιμολόγιο Δημοπράτησης
Η Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων (Ε..Τ.).
Η Σεχνική Περιγραφή (Σ.Π.).
Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
Σο εγκεκριμένο Φρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο,
επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:
(1) Σα εγκεκριμένα ενιαία Σιμολόγια
(2) Οι Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές (ΕΣΕΠ), που εγκρίθηκαν με την αριθ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΥΕΚ
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2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Τπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
(3) Οι Ευρωκώδικες.
(4) Όσες από τις Πρότυπες Σεχνικές Προδιαγραφές (Π.Σ.Π.) του ΤΠΕΦΩΔΕ (ή του τ. ΤΔΕ) και
προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Σ. και ISO δεν αντίκεινται στις εγκεκριμένες ΕΣΕΠ.
υμβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσημες αναλύσεις που αναφέρονται στην Ε..Τ.
ε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω
συμβατικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στην Τπηρεσία και ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σ' αυτήν, χωρίς να δικαιούται
να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία.
Άρθρο 7ο: Προθεσμίες.
1. Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Δεν καθορίζονται τμηματικές προθεσμίες.
3. Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες ανά ένα ή δύο μήνες για το πρώτο εξάμηνο κατασκευής
του έργου, θα διαμορφωθούν και οριστικοποιηθούν από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 147 του
Ν.4412/2016.
4. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.
4412/2016. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης.
5. την περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν
τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8ο: Φρονοδιάγραμμα - Πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
8.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Τπηρεσία πρόγραμμα που
θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους χρόνους εκτελέσεως των απαιτουμένων εργασιών αλλά και
εκείνους των απαραιτήτων προεργασιών, δοκιμών κ.λ.π. όπως απαιτείται ή ορίζεται στην
παρούσα και στα άλλα τεύχη της υμβάσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι
περιελήφθησαν σ' αυτό όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες άμεσες ή έμμεσες, για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου.
8.1.1 Κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα ληφθεί υπόψη, ότι δεν θα πρέπει κατά τη
κατασκευή, να παρεμποδίζονται βασικές λειτουργίες στην περιοχή, ώστε να δυσμενοποιηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, έστω και προσωρινώς σε κανένα σημείο της περιοχής, εξ αιτίας της κατασκευής των έργων.
Επίσης κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν, τα κατασκευαζόμενα έργα έναντι κατακλίσεων από ύδατα τάφρων ή εξ άλλων αιτιών.
8.2 Σο πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) που καλύπτεται γενικά από το άρθρο 145 του
Ν.4412/2016, θα περιλαμβάνει:
8.2.1 Λεπτομερειακή ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου με
διάκρισή τους σε δραστηριότητες με ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με ευθύνη της Τπηρεσίας Επίβλεψης.
Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίμηση ή υπολογισμό
της διάρκειας που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας.
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8.2.2 Επισύρετε η προσοχή ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από άλλους φορείς εκτός από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι λογικές και να έχουν περιθώρια (καθορισμός μεγίστων - ελάχιστων) όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της παρούσας ύμβασης.
8.2.3 Πλήρη αιτιολόγηση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε δραστηριότητα με ανάλυση της, κατά μονάδα χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του Σιμολογίου, ή και τις προεργασίες (που δεν προβλέπονται στο Σιμολόγιο).
8.2.4 Διευκρίνηση του τρόπου που θα επιτευχθούν οι προθεσμίες π.χ.
* Δραστηριότητα
Γενικές εκσκαφές
* υνολική ποσότητα
................... μ3
* υνολική διάρκεια
................... ημερολογιακές ημέρες
* Προβλεπόμενη κατασκευαστική
δυνατότητα
................... μ3 ανά εργάσιμη ημέρα
* Προβλεπόμενος βαθμός
προσπάθειας
Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. για
7ωρη εργασία ανά ημέρα και πέντε
εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα.
Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δημοπρατούνται με ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας
χρονικής ασφάλειας για τυχόν μεταβολή τους.
8.2.5 Ειδικά για τις μελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος ( όταν απαιτείται) θα πρέπει να
προβλέπεται διάστημα ίσο προς 30 ημέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την Τπηρεσία (και με την προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την υποβαλλόμενη μελέτη).
8.3 Με βάση την παραπάνω από τον ανάδοχο τα παρακάτω:
8.3.1 Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM), (δεν απαιτείται).
8.3.2 Γραμμικό διάγραμμα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούμενα, με αναφορά
στους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες
και δαπάνες ανά μήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων
δαπανών για εργασίες ανά μήνα.
8.3.3 Πρόγραμμα με μορφή σχηματικής κάτοψης (δεν απαιτείται).
8.3.4 Πίνακα κατ' είδος εργασίας συνοπτικά (π.χ. εκσκαφές, επιχώματα κ.λ.π. ανάλογα με
τη φύση και κατηγορία του έργου) των προς εκτέλεση ανά μήνα ποσοτήτων εργασιών και
μηνιαίας προβλεπόμενης απορρόφησης πιστώσεων για το σύνολο του έργου (θα περιλαμβάνει εργασίες Ο.Ε. - Γ.Ε., μελέτες, προβλεπόμενη αναθεώρηση, προκαταβολές, αποσβέσεις,
Υ.Π.Α. κ.λ.π. και στο τέλος του πίνακα θα φαίνεται το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής).
τον υπόψη πίνακα θα προβλεφθούν και οι αντίστοιχες στήλες για τη συμπλήρωση ποσοτήτων εργασιών και δαπανών που θα εκτελούνται κάθε μήνα και θα συμπληρώνονται μετά
την εκτέλεση των εργασιών του συγκεκριμένου μηνός.
8.3.5 Πίνακας απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού και χρονοδιάγραμμα απασχόλησής
του στο έργο.
8.3.6 Πίνακα διαθέσιμου μηχανικού εξοπλισμού με τις αποδόσεις του κάθε μηχανήματος.
8.3.7 Σεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνει τα παραπάνω.
8.4 Επισημαίνεται ότι οι τυχόν σημαντικές και συνολικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου,
θα παρθούν σαν υποχρεωτικοί χρονικοί ορίζοντες από τους οποίους θα περάσει το διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης των παραπάνω παρ. 2 και 3.
8.5 Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της ύμβασης και μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15)
ημερολογιακών ημερών θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το "Φρονοδιάγραμμα
Κατασκευής του Έργου".
8.5.1 Σο χρονοδιάγραμμα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις τυχόν προβλεπόμενες αποκλειστικές
και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της Τπηρεσίας. Οι
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πληροφορίες και μορφές του χρονοδιαγράμματος τούτου δεν θα είναι λιγότερες από εκείνες που περιγράφονται στις παρ.2 και 3.
8.5.2 ε περίπτωση παρατηρήσεων της Τπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που θα υποβληθεί, το χρονοδιάγραμμα της παραπάνω παρ.5 θα ανασυνταχθεί και θα πρέπει να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές.
8.5.3 Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, συνεπάγεται τη διαδικασία της έκπτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 160 του
Ν.4412/2016.
8.5.4 Μετά την υποβολή του προγράμματος η Τπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, ή
όπως θα το τροποποιήσει, μέσα σε δέκα (15) ημέρες από την υποβολή του.
8.6.1 Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση
του χρονοδιαγράμματος, που όπως θα διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης
των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Τπηρεσία τριμηνιαία έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου.
Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων.
8.6.2 Επί πλέον ο ανάδοχος οφείλει μαζί με την παραπάνω τριμηνιαία έκθεση προόδου να
υποβάλει στην επίβλεψη και σε πέντε (5) αντίτυπα:
8.6.2.1 Αντίγραφο του χρονοδιαγράμματος (GANTT), όπως αυτό οριστικοποιήθηκε σύμφωνα με τη πραγματική κατάσταση ως ανωτέρω με ένδειξη της πορείας των εργασιών σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις (εγκεκριμένο πρόγραμμα).
8.6.2.2 Αντίγραφο του αρχικού πίνακα δραστηριοτήτων με προσθήκη σε ειδική στήλη παρατηρήσεων, των μεταβολών που έχουν γίνει στις αρχικές προβλέψεις, δηλαδή ανακεφαλαιωτικά το μέρος που εκτελέσθηκε, αυτό που υπολείπεται, την τυχόν μεταβολή του ρυθμού
κ.λ.π.
Σα παραπάνω στοιχεία (ανά τριμηνιαία υποβολή) είναι επιβοηθητικά για τον έλεγχο της
πορείας των εργασιών του αναδόχου, και για την σύγκριση με την πορεία που επιβάλλεται
για την άρτια και έγκαιρη αποπεράτωση του έργου. Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που
δεσμεύουν τον ανάδοχο και όχι την Τπηρεσία, σε περίπτωση που αυτή συμφωνήσει, ή δεν
αντιδράσει.
8.7 Ο Ανάδοχος, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
8.8 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρχή κάθε μήνα σε πέντε σειρές
αντίγραφο του προγράμματος σε μορφή σχηματικής κάτοψης που αναφέρεται στην
παρ.8.3.3. στο οποίο θα απεικονίζονται οι εργασίες σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Οι απεικονιζόμενες με λευκό χρώμα, εργασίες θα είναι αυτές που δεν εκτελούνται ακόμα
2. Οι απεικονιζόμενες με απλή διαγράμμιση, εργασίες θα είναι οι προς εκτέλεση του τρέχοντα μήνα.
3. Οι απεικονιζόμενες με ρομβοειδή διαγράμμιση, εργασίες θα είναι οι περαιωμένες τον τελευταίο μήνα.
4. Οι απεικονιζόμενες με μαύρο χρώμα, εργασίες θα είναι οι παλιές περαιωμένες (πριν τον
τελευταίο μήνα).
Επίσης θα πρέπει κάθε μήνα να υποβάλει σε πέντε σειρές αντίγραφο του πίνακα που αναφέρεται στην παρ.7.3.4 συμπληρωμένο με τα στοιχεία των εκτελεσθεισών εργασιών και πιστώσεων που έχουν απορροφηθεί μέχρι τον τρέχοντα μήνα.
8.9 Η Τπηρεσία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να ζητήσει την συνυποβολή
μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τε-
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χνικών και λοιπών επί μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε
κ.λ.π.) που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής
σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος.
8.10 ε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του
αντικειμένου) θα συντάσσεται νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους.
Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες.
την περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης
του έργου επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το
άρθρο 148 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις.
Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω
απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Τπηρεσία έγκαιρα, για την
λήψη των απαραίτητων μέτρων και οδηγιών.
Συχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη
μόνο αν πράγματι επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου.
Άρθρο 11ο: Φρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου.
11.1. Φρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων σύμφωνα με το άρθρο 171 του
Ν.4412/2016 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα προς τον Ανάδοχο.
Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται
βεβαίωση περαίωσης του έργου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο εγγυήσεως να τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε
φθορά που προέρχεται από την κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών
από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του Ν.4412/2016.
11.2. Παραλαβή του έργου
Για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 ενώ
για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170 και 172
αντιστοίχως του Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας.- Ευθύνη του αναδόχου για
την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι
απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών
εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή
οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση
υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του
τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάστα-
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ση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν
πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
β. ημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να
χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο.
Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Τπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές
που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις μηνιαίες
ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 8.
γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται
ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν
από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το
κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι
έχει μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς
και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του.
ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που
αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση.
στ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και
ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Τπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου
πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες.
ζ. ύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο
για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Τπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
η. Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, την χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και
των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων
Άρθρο 13ο: Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των Να προβεί στην κατάλληλη
σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων
από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:
- Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ:
«Οδηγίες ήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχος 7)
- Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώσεις και μέτρα
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
- Σις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 καιαρ. 52) και την
τροπ. αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46) και γενικά όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
13.1 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων
της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης
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συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) ελεγχόμενης από την Τπηρεσία
και εγκρινόμενης από την Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας (έκδοση απόφασης).
13.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να
προβαίνει στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων
των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων
κ.λ.π σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΣΠ σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός
ή εντός κατοικημένων περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις
ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΤΠΔΕ (ΥΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και
τροχονόμων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες
και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας
και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει
την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.
13.3 ε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα 15 € για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται.
ε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Τπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί
εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση
της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασμό του.
Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά
την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων,
την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως
π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές ή
αγρούς.
Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του .
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού.
ε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις
αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως.
Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη
τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους
του Δημοσίου.
Άρθρο 15ο: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας
κ.λ.π. θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Σέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα,
περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής
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ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί
στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των
παρειών της εκσκαφής του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή
οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα
αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με
τον οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του.
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι τιμές του Σιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες
κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον
χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΣΕ, σωλήνες
ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Τπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση
γραμμών κ.λ.π.
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες,
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που
παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των
έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω
εταιρειών.
ε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
Άρθρο 16ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Τπηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Τπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες
που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή του.
Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλει
κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Τπηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις
παρυφές της περιοχής του έργου.
Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος.
α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα
βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του
διατίθεται από την Τπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από
μηχανικά μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π. Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την μετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άμεσων ή
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έμμεσων ζημιών ή πρόκλησης πλημμυρών. Η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται
πλήρως προς την εγκύκλιο Τπ. Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
Πριν την έναρξη της κατασκευής να ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Τπηρεσίες( ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστ. και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 12η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων)
γ. ε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που
δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την
Τπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα
μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του,
με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης
προθεσμίας.
δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων
ορυγμάτων.
Όπως αναφέρεται και στην παρ.19.1γ αυτής της Ε..Τ. οι οποιεσδήποτε αποθέσεις
προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη δημιουργούν οποιοδήποτε
πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών και της Τπηρεσίας.
ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις παραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
στ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με την ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 με
την υπογραφή της σύμβασης του έργου να καταθέσει στην Τπηρεσία σύμβαση με εγκεκριμένο ύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ.
ζ. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ανωτέρω
ΚΤΑ, μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή
κατεδάφισης να καταθέσει στην Τπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Άρθρο 18ο: Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016
18.1 τις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται:
α.
Όλες οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Σιμολογίου.
β.
Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κ.λ.π. σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της παρούσας (σύμφωνα πάντα με οδηγίες της Δ/νσας υπηρεσίας).
γ.
Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν
για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης οι τυχόν δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών.
Διευκρινίζεται εδώ ότι η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον
Ανάδοχο καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης,
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ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία,
τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί
η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Τπηρεσία δεν θα
του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους
χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Τπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει
καμία καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που
σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο
ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης.
δ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς
επιβάρυνση του κυρίου του έργου, το χέδιο Ασφαλείας και Τγείας (.Α.Τ.)και το Υάκελο
Ασφάλειας και Τγείας (Υ.Α.Τ.) σύμφωνα με το Π.Δ.305/96.
ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράμματος Ποιότητας Έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Πρότυπο ISO 10005: 1995 η σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα, το οποίο πρέπει να υποβάλλει εντός δύο μηνών από την έναρξη του έργου, αν το έργο εμπίπτει
στις υποχρεώσεις σύνταξης ΠΠΕ.
18.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή
άλλων που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Σιμολογίου και των λοιπών Όρων Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν
ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις
της Τπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 6 προθεσμίες εκτέλεσης του έργου.
18.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων
που απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016.
18.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία
να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες.
18.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες που έχουν εκτελεστεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Τπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωματώσει τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η
προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη εργολαβία ή απ' το Δημόσιο κ.λ.π.
Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές
μονάδας του Σιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών
δυσμενών συνθηκών κ.λ.π.
Επίσης θα ενσωματώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησομένα σ' αυτόν υλικά,
συσκευές κ.λ.π.
18.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει
για την έκδοση κάθε κατά νόμο αδείας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις με
ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΔΕΤΑΞ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την πραγματοποίηση
τους
18.7 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΤΑ
36259/1757/Ε103/10 (ΥΕΚ-1312/Β/24-8-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
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18.8 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Τπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα
στον πέριξ του έργου χώρο και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης.
Άρθρο 19ο: Αδρανή υλικά – Δανειοθάλαμοι.
19.1. Λατομεία – Ορυχεία.
α. Για τη λήψη των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατομείου (οπωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., η Τπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο.
Οι θέσεις που αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη
εξευρέσεως θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκμεταλλεύσεως, έκταση και μορφή αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) ανήκει στον
ανάδοχο.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες
πηγές αδρανών υλικών, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόμα με
προμήθεια από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις λατομείων.
Για την περίπτωση αυτή η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες
τις απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά
ή κοινοτικά λατομεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για την μίσθωση ή αγορά
εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν
εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη
εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται
για την προστασία του περιβάλλοντος. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω απαιτούμενα αδρανή υλικά λατομείου (οπωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου
κ.λ.π., για την κατασκευή του έργου θα προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο από λατομεία , τα οποία λειτουργούν νόμιμα και είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση
έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τους οποίους θα τηρούν πλήρως.
β. τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής
και συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν και μεταφορών των υλικών που
θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή.
τον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης,
λόγω πρόσθετων τυχόν μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων
κ.λ.π.
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς
τις προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους υλικών που μπαίνουν στις εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Τπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα αυτού. υνεπώς, αν ορισμένες πηγές
υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιμων υλικών, πρέπει ο
ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές.
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Σα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην
αποκλειστική ευθύνη του.
19.2. Δανειοθάλαμοι υλικών επιχωμάτων και αμμοχάλικων.
α. Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και
αμμοχάλικων, υλικών, η Τπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο ή
ορυχείο.
Οι θέσεις που αναφέρονται στη Μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη
εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάμων υλικών επιχωμάτων ή αναχωμάτων και αμμοχάλικων,
τρόπου οργανώσεως της εκμεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές
αδρανών υλικών, που βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε με μίσθωση, είτε
με αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόμα με καταβολή των δικαιωμάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάμων ή ορυχείων. Για την περίπτωση αυτή η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για
παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την
κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς δανειοθαλάμους ή ορυχεία των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που
θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις
θέσεις λήψης δανείων και γενικότερα τις πηγές δανείων.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγματοληψίες ελέγχου καταλληλότητας.
τη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη:
- Διαγράμματα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των κατά θέση
ποσοτήτων που θα παρθούν.
- χέδια εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάμους
από δημόσιους χώρους είτε για δανειοθαλάμους από ιδιωτικούς χώρους και μάλιστα σε κοίτες
χειμάρρων, στα οποία να φαίνεται η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων.
γ. ε κάθε όμως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Τπηρεσία,
με σκοπό την ελαχιστοποίηση του μεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τον
ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις ή ακόμη και να προμηθευθεί υλικά από υφιστάμενους
εγγύτερα δανειοθαλάμους ή ορυχεία τα οποία η Τπηρεσία κρίνει κατάλληλα.
δ. τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής
και συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν. τον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμιά αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω δυσμενών συνθηκών μίσθωσης ή
άλλης οποιασδήποτε αιτίας.
Άρθρο 20ο: κυροδέματα.
την εκτέλεση των εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας
αντοχής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις των παρακάτω Κανονισμών.
α) του Κανονισμού Σεχνολογίας κυροδέματος 1997 (Υ.Ε.Κ. 315Β / 17-4-97) όπως αυτός αναθεωρήθηκε με:
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i. την Απόφαση Δ14/50504/02 "Προσαρμογή του Κανονισμού Σεχνολογίας κυροδέματος
προς τις απαιτήσεις του Εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 197-1" (Υ.Ε.Κ. 537/Β/01-05-02)
ii. τον Ελληνικό Κανονισμό για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο κυρόδεμα
(Ε.Κ.Ω.. – 2000) Αριθ. Απόφασης Δ17α/116/4/ΥΝ 429 (Υ.Ε.Κ. 1329 Β’ /06-11-2000)
iii. την Απόφαση Γ.Δ.Σ.Τ./οικ.3328 «Έγκριση του Κανονισμού Σεχνολογίας κυροδέματος
2016 (ΚΣ-2016» ΤΠΟΜΕΔΙ (ΥΕΚ 1561/Β’ /2-6-2016)
β) του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού έκδοση 2000 (Ε.Α.Κ. 2000) όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Δ17α/141/3/ΥΝ 275/15-12-99 απόφαση (Υ.Ε.Κ. 2184 Β’ /20-12-1999) και
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Δ17α/67/1/ΥΝ 275/6-6-03 (Υ.Ε.Κ. Β’781/18-6-03) και
Δ17α/115/9/ΥΝ 275/7-8-03 (Υ.Ε.Κ. Β’1154/12-08-03) αποφάσεις.
γ) του Νέου Κανονισμού Σεχνολογίας Φαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 2008 (ΥΕΚ
1416/Β/17-07-2008 και ΥΕΚ 2113/Β/13-10-2008)
Οι αποζημιώσεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος συμπληρώνονται ως εξής :
(α) Η πληρωμή του αναδόχου για το σκυρόδεμα της παρτίδας που παρουσίασε μειωμένη αντοχή, όπως αυτή έχει υπολογισθεί με τις διατάξεις του νέου Κ.Σ.. - 2016, πρέπει να γίνει όχι
με τη συμβατική τιμή μονάδος, διότι αυτή αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέματος που αναφέρεται στη σύμβαση, αλλά με νέα μικρότερη τιμή μονάδος, που θα αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέματος της συγκεκριμένης παρτίδας.
(β) Θα επιβληθεί στον ανάδοχο ρήτρα για την παραπάνω μειωμένη αντοχή της παρτίδας, και
συγκεκριμένα θα γίνει περικοπή της συμβατικής αξίας της παρτίδας κατά ποσοστό ίσο με το
επταπλάσιο της διαφοράς της ανωτέρω ευρεθείσης χαρακτηριστικής αντοχής της παρτίδας
σκυροδέματος (Fπ) από τη συμβατική χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος.
Ύστερα από τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη των τυχόν πλαστικοποιητικών (ρευστοποιητικών ή υπερρευστοποιητικών), που θα χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθεί προς τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, αυτός δε είναι μόνος
υπεύθυνος για την επιλογή της πλέον οικονομικής και σύμφωνης με τους Κανονισμούς και
τις ανάγκες του έργου σύνθεσης σκυροδέματος.
Σα τυχόν πλαστικοποιητικά που θα χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση ο ανάδοχος:
α) Θα πρέπει να προσδιορισθούν στη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, που θα γίνει για τις
διάφορες κατηγορίες αντοχής του σκυροδέματος, σε ένα από τα αναγνωρισμένα εργαστήρια
σκυροδέματος (θα δίνονται τα εξής στοιχεία : Σύπος πλαστικοποιητικού, αναλογία μίξης, οδηγίες χρήσης κλπ)
β) Θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου, ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις
ιδιότητες αντοχής, συστολής, ξήρανσης, ερπυσμού, ταχύτητας, πήξης και προστασίας του οπλισμού από τη διάβρωση.
γ) Όμοια δεν θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη χρησιμοποίησης άλλων πρόσμικτων σκυροδέματος (αερακτικών, στεγανωτικών, επιβραδυντικών, η επιταχυντικών σκλήρυνσης και αντιπαγετικών κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων. Σα πρόσμικτα αυτά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν για τα πλαστικοποιητικά.
Για όλες τις κατηγορίες εργοταξιακού σκυροδέματος αντοχής C16/20 και ανώτερης, ο
ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος κάθε κατηγορίας, για
διάφορες περιοχές εργασιμότητας του σκυροδέματος, ανάλογα προς τις απαιτήσεις του τμήματος του έργου, στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
α) Οι μελέτες σύνθεσης θα πρέπει να γίνουν από κατάλληλο εργαστήριο σκυροδέματος, αν
δεν επαρκεί το εργαστήριο του αναδόχου.
β) θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον οι ακόλουθες μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος, που θα
συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες "καθήσεις"
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γ) Για όλες τις παραπάνω μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος θα πρέπει να δοθούν επί πλέον και
καμπύλες ανάπτυξης της αντοχής από 3 έως 28 μέρες για δοκίμια που συντηρούνται σε υγρό
θάλαμο (δοκιμές 3, 7 και 28 ημερών).
Για την περίπτωση χρησιμοποίησης "έτοιμου σκυροδέματος" μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος της επιχείρησης παραγωγής σκυροδέματος
(αν οι μελέτες αυτές έχουν γίνει από κάποιο επίσημο εργαστήριο σκυροδέματος), και εφ' όσον
αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες παραγωγής μ' αυτές που πρόκειται να εφαρμοσθούν στο έργο (ποσότητες και προέλευση αδρανών, τσιμέντου κλπ).
ε κάθε περίπτωση όμως δεν θα γίνουν δεκτές μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος που έχουν συνταχθεί ένα τρίμηνο ή περισσότερο πριν από την ημέρα δημοπράτησης του έργου. (1) Έτοιμο
σκυρόδεμα
Πριν από την έγχυση του σκυροδέματος ο προμηθευτής πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο
δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέματος, που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω :
- Σο όνομα εργοστασίου παραγωγής
- Σον χαρακτηριστικό αριθμό του δελτίου αποστολής
- Σην ημερομηνία και τον αριθμό του φορτηγού
- Σο όνομα του αναδόχου ή την επωνυμία της αναδόχου εταιρίας
- Σο έργο και την τοποθεσία του έργου
- Σην ποσότητα του σκυροδέματος σε κυβικά μέτρα
- Σον χρόνο φορτώσεων και την υπογραφή αποστολέως
- Σην ονομαστική αντοχή
- Σο εργάσιμο του σκυροδέματος στην στιγμή της επί τόπου παραδόσεως
- Σον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου που έχει χρησιμοποιηθεί
- Σην ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο
- Σην μέγιστη διάμετρο αδρανών
- Σην χρήση προσθέτων
Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του ετοίμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο και τα εξής:
- Ώρα αφίξεως του ετοίμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο
- Ώρα συμπληρώσεως της διαστρώσεως του σκυροδέματος
Για λόγους ανθεκτικότητας του σκυροδέματος ο λόγος (Ν/Σ) νερού προς τσιμέντο που
θα χρησιμοποιηθεί στην εργολαβία αυτή σε οπλισμένο σκυρόδεμα για τις κατηγορίες C16/20
και άνω, (στην ποσότητα νερού δεν θα υπολογίζεται το νερό που θα απορροφάτε από τα αδρανή) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0,60.
Προκατασκευασμένα στοιχεία
Σο δελτίο αποστολής πρέπει να πιστοποιεί ότι η κατασκευή, η σήμανση και η μεταχείριση των
προκατασκευασμένων στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγγελίας.
Πρέπει να δίδονται οι παρακάτω πληροφορίες :
- Ημερομηνίες κατασκευής και αποστολής
- ημάνσεις χαρακτηρισμού για κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην παραγγελία. - Έλεγχος σύνδεσης προκατασκευασμένων στοιχείων
Οι ανοχές σχετικά με την θέση και τις διαστάσεις των στηρίξεων και των συνδέσεων ελέγχονται κατά την διάρκεια της κατασκευής.
Οι ανοχές αυτές αντιστοιχούν σε μία πιθανή απόκλιση ΔL μιας διάστασης L σε σχέση με την
ονομαστική της τιμή μέσα σε μια διατομή. Οι αποκλίσεις που μπορούν να γίνουν δεκτές είναι
οι ακόλουθες, εκτός και αν ορίζονται διαφορετικά στην οριστική μελέτη του έργου που θα εγκριθεί από την Τπηρεσία
α) Ανοχές διαστάσεων διατομών σκυροδέματος (ύψος δοκού ή πλάκας, πλάτος δοκού ή πάχος
κορμού πλακοδοκού, διαστάσεις διατομής υποστυλώματος).
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L < 400 MM
ΔL = 0,05 L
L > 400 MM
ΔL = 20 MM
β) Ανοχές στατικών υψών
L < 200 MM
ΔL = 0,075L
200 < L < 400 MM
ΔL = 0,05L + 5 MM
L > 400 MM
ΔL = 25 MM
γ) Ανοχές απόκλισης της συνισταμένης των δυνάμεων προέντασης από την ονομαστική τους
θέση ΔL = 0,05 L και μέχρι 25 ΜΜ
Οι κατάλληλες κάθε φορά ανοχές προδιαγράφονται, ελέγχεται δε ότι οι ανοχές αυτές δεν έχουν ξεπεραστεί σε βάρος της ασφάλειας σε περισσότερο από το 5% των περιπτώσεων. Η κατάσταση των επιφανειών που πρέπει να δεχθούν νωπό σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία ή κόλλα
πρέπει να ελέγχεται (καθαριότητα, τραχύτητα για τους αρμούς διακοπής σκυροδετήσεως, επεξεργασία επιφανειών).
Ο έλεγχος αυτός των επιφανειών πρέπει να γίνεται πριν τοποθετηθούν τα στοιχεία, αν είναι
αδύνατο να γίνει μετά την τοποθέτηση.
Ημερολόγιο εργασιών
το εργοτάξιο πρέπει να τηρείται ένα ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 146 του
Ν.4412/2016 (η τήρησή του ανήκει στις χωρίς αμοιβή ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου), που
πρέπει να περιέχει και τις παρακάτω πληροφορίες :
- Μετρήσεις θερμοκρασίας αέρος
- Ημερομηνίες σκυροδέτησης και αφαίρεσης ξυλoτύπων
- Αποδοχή υλικών και συστατικών
- Αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων
Σην σύνθεση του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται (τύπο τσιμέντου και αδρανών), επιθεωρήσεις και ελέγχους τοποθέτησης των οπλισμών και των τενόντων, την θερμοκρασία του σκυροδέματος (όταν η σκυροδέτηση γίνεται με πολύ ψυχρό καιρό)
- Σις σημαντικές οδηγίες που δόθηκαν στο εργοτάξιο
- Σην περιγραφή συμβάντων.
ύνδεση προκατασκευασμένων στοιχείων
την τεχνική περιγραφή του έργου θα πρέπει να περιγράφεται με ιδιαίτερη ακρίβεια ο τρόπος συναρμολόγησης των προκατασκευασμένων στοιχείων.
Για την προθεσμία αφαίρεσης των καλουπιών των προκατασκευασμένων στοιχείων ισχύουν
τα αναφερόμενα στα DIN.
Σα καλούπια των προκατασκευασμένων στοιχείων θα γίνουν από σιδηρότυπα και θα κατασκευάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά και δύσκαμπτα.
Επίσης πρέπει να είναι αρκετά στεγανά, ώστε να μη διαφεύγει τσιμεντοπολτός κατά την δόνηση. Ο ανάδοχος πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, ώστε τα προκ/σμένα στοιχεία κατά τη μεταφορά και αποθήκευση να μην υποστούν ζημίες ή λεκιάσματα, γιατί στις περιπτώσεις αυτές τα
στοιχεία θα απορρίπτονται και δεν θα επιτραπεί η τοποθέτησή τους στο έργο.
Άρθρο 21ο: Ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα-ξυλότυποι.
Οι ξυλότυποι προβλέπονται στη μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωνομένων σκυροδεμάτων.
Θα κατασκευασθούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος, μετά του
όποιου σιδηρού οπλισμού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κλπ.,
κατά την διάρκεια της διάστρωσης.
Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια μεγαλύτερη από ένα
τοις χιλίοις (1ο/οο). ε αντίθετη περίπτωση, θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και
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κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέματος, εφ' όσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή
μετά την διάστρωση.
ε όλες τις ακμές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από την μελέτη.
τις θέσεις επαφής φερόντων κατακορύφων στοιχείων με μη φέροντα τοιχώματα, θα τοποθετηθεί υλικό π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η συνεργασία τους, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισμικής συμπεριφοράς.
Η αφαίρεση ξυλοτύπων γίνεται σε χρόνους, όπως αναγράφεται στον Κανονισμό Σεχνολογίας κυροδέματος 2016.
Όλες οι ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με λήψη ιδιαίτερων μέτρων επίτευξης επιφανειακού τελειώματος υψηλής ποιότητας.
Προς επίτευξη τούτου
α) Σα επιφανειακά τελειώματα σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με
ιδιαίτερη επιμέλεια με χρήση σιδηροτύπων ή ξυλοτύπων ειδικής επένδυσης με κόντρα πλακέ
(τύπου BETOFORM ή αναλόγου) για τη μόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωμαλίες στις ενώσεις ή άλλες κάθε είδους παραμορφώσεις ή ατέλειες.
β) Θα χρησιμοποιηθεί η πλέον προωθημένη τεχνολογία επί του θέματος με πολύ μικρό αριθμό
χρήσεων του κόντρα πλακέ που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί, με εξαιρετική επιμέλεια διαμόρφωσης των τύπων, με χρησιμοποίηση ειδικών υλικών διευκολυντικών της αποξήλωσης, με χρησιμοποίηση ειδικών συνδεσμολογίων των ικριωμάτων και των τύπων για την απολύτως ακριβή,
σύμφωνα με τα σχέδια, μόρφωση των τύπων κ.λ.π.
γ) Θα δοθεί όλως ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέματος (με την πιθανή
χρήση ειδικών προσθέτων βελτιωτικών του σκυροδέματος) και την άκρως επιμελημένη δόνηση
αυτού, σε συνδυασμό και με την ακριβή τοποθέτηση των οπλισμών, ώστε να διατίθενται κενά
μεταξύ των οπλισμών που είναι αναγκαία για τη δόνηση, ώστε να αποκτηθεί η επιζητούμενη
απολύτως λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών από σκυρόδεμα, χωρίς
κηλίδες και χωρίς αλλοίωση του χρώματος.
δ) Για την ενιαία παρουσίαση της απόχρωσης και εμφάνισης των ορατών επιφανειών των έργων,
επισημαίνεται η ανάγκη λεπτομερούς μελέτης της σύνθεσης του σκυροδέματος, πριν από την
έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης μέχρι το
τέλος της εργασίας με σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση και κατηγορία τσιμέντου
κλπ.
ε) Για επιφάνειες διαφορετικών δομικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά κατασκευής ξυλότυπου, με ένα από τα ακόλουθα είδη:
(Ι) Ξυλότυπος με ειδικά φύλλα ενισχυμένου κόντρα-πλακέ και πλαστική επένδυση της επιφάνειας.
(Ι.Ι) Ξυλότυπος όπως παραπάνω αλλά χωρίς πλαστική επένδυση
(ΙΙΙ) ιδηρότυπος
Απαγορεύεται ανάμιξη των υλικών (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) στην κατασκευή του ξυλότυπου της επιφάνειας ενιαίου δομικού στοιχείου.
στ) Σα φύλλα από ενισχυμένο κόντρα-πλακέ θα πρέπει να έχουν καθαρή διαμόρφωση των άκρων
τους, χωρίς φθορές, αποτμήσεις, σπασίματα, παραμορφώσεις της επιφάνειας, χρωματικές διαφοροποιήσεις, που μπορούν κατά την κρίση της Τπηρεσίας να επηρεάσουν το χρώμα του επιφανειακού τελειώματος του σκυροδέματος. 'Όλα τα ακατάλληλα, σύμφωνα με τα παραπάνω,
φύλλα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλότυπου, εάν δε διαφύγουν της προσοχής της υπηρεσίας και χρησιμοποηθούν, θα απομακρυνθούν κατά την τελική
επιθεώρηση του ξυλοτύπου που θα γίνει πριν από την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην μετακίνηση και ξανατοποθέτηση των οπλισμών, αποξήλωση ικριωμάτων, καθυστερήσεις κ.λ.π, γιατί διευκρινίζεται, ότι ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για
την ακριβή τήρηση αυτών που προδιαγράφονται παραπάνω, για να προκύψουν τα προβλεπόμενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά τελειώματα του σκυροδέματος.
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ζ) Όπου προβλέπεται χρήση διακοσμητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέματος,
αυτές θα τοποθετηθούν στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη και θα αποτελούνται από πλανισμένες πρωτοχρησιμοποιούμενες διατομές από κατάλληλο ξύλο με τις ακριβείς
διαστάσεις που προβλέπονται στη μελέτη ή και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας, χωρίς
φθορές κ.λ.π. όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Και για τις διακοσμητικές πήχεις παίζει σπουδαίο ρόλο η χρησιμοποίηση κατάλληλου διευκολυντικού αποξήλωσης κλπ.
Επίσης αναφέρεται ότι, σε περίπτωση κατασκευής τεχνικού έργου από σκυρόδεμα με στοιχεία
προκατασκευασμένα και στοιχεία χυτά επί τόπου, θα πρέπει όλες οι επιφάνειες των κατασκευών από σκυρόδεμα να έχουν ομοιοχρωμία και να μην ξεχωρίζουν από το διαφορετικό
χρώμα ή από την διαφορετική επιφανειακή επεξεργασία τα διάφορα κομμάτια μεταξύ τους. Γι'
αυτό ο ανάδοχος πρέπει ανάλογα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή όλης της ποσότητας αδρανών, τσιμέντου, υλικού διαμορφώσεως ξυλοτύπου και διευκολυντικού υλικού αποξηλώσεως.
Επίσης αναφέρεται ότι, στην περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως των προσβάσεων,
πρέπει για την αισθητική αρτιότητα της κατασκευής οι τοίχοι να φέρουν στις ίδιες θέσεις και
αποστάσεις, όπου είναι οι ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων, κατακόρυφες εγκοπές (σκοτίες) διαστάσεων περίπου 4,00 εκ. πλάτους και 3 εκ. βάθους. Σέλος μέριμνα θα πρέπει να παρθεί για την
κατασκευή των αρμών των τοίχων, οι οποίοι θα πρέπει να κατασκευασθούν επί ποινή απορρίψεως με χρήση ειδικών υλικών και μεθολογία κατασκευής (π.χ PLI, ASTIK, PLAST I-JOINT,
FLEXCELL κλπ). Σα κιγκλιδώματα επί τοίχων θα πρέπει να προβλέπονται κατά ανάλογο τρόπο προς τα κιγκλιδώματα των γεφυρών.
Άρθρο 22ο: Σσιμέντα.
22.1 Οι τύποι τσιμέντου που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία
είναι οι ακόλουθοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 244/1980
α.Σύπος Ι Πόρτλαντ (PORTLAND)
β.Σύπος ΙΙα Πόρτλαντ ελληνικού τύπου
γ.Σύπος IV Πόρτλαντ ανθεκτικό σε θειικά (PORTLAND SULFATE RESISTING), που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που ήθελαν συναντηθεί δυσμενείς συνθήκες υπόγειων
νερών.
Επίσης είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση των υπόλοιπων τύπων τσιμέντου του Π.Δ 244/1980,
αν τυχόν ήθελε υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με τις συνθήκες του έργου από τη
μελέτη σύνθεσης και μετά από έγκριση της Τπηρεσίας.
22.2 Σα τσιμέντα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής
και σύμφωνα με το ΠΔ 244/1980, να φέρονται δε στο εργοτάξιο και να αποθηκεύονται σε ειδικά σιδηρά "σιλός".
την περίπτωση που προβλέπεται χρησιμοποίηση περισσοτέρων τύπων ή και κατηγοριών τσιμέντου και εφ' όσον προβλέπεται σύγχρονη χρησιμοποίησή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα
εκτέλεσης του έργου, τότε θα πρέπει να προβλεφθεί τοποθέτηση διαφορετικών "ΙΛΟ" για τα
διάφορα είδη με σαφείς ενδείξεις διαχωρισμού. Για μικροποσότητες τσιμέντου είναι δυνατό να
επιτραπεί κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας να προσκομισθεί στο εργοτάξιο μέσα σε χάρτινους
σάκους με ανέπαφη την σφραγίδα ασφαλείας και να τοποθετηθεί μέχρι τη χρησιμοποίησή του
σε αποθήκες, όπου θα προστατεύεται τελείως από την υγρασία και τις καιρικές μεταβολές.
22.3 Οι αποθήκες χαρτοσάκκων τσιμέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται
τουλάχιστον 0,30 μ. ψηλότερα από το έδαφος, ώστε να μην κινδυνεύει το τσιμέντο από τις βροχές και την υγρασία.
22.4 Όμοια πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο αρκετή ποσότητα τσιμέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την
πρόληψη κάθε έλλειψής τους. Δηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή
την αφορμή θα βαρύνει τον ανάδοχο και μόνον αυτόν.
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22.5 Επί πλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προμήθειες τσιμέντου, σε τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγμή η δειγματοληψία τους και κατ'
ακολουθία ο εντοπισμός των αποτελεσμάτων αυτής σε τελείως καθορισμένη ποσότητα. Σσιμέντο που έχει υποστεί βλάβη από την πολυκαιρία ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί τόσο, ώστε να μην διαλύονται με ελαφριά συμπίεση του χεριού, θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο.
22.6 Η Τπηρεσία μπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιμέντου εργαστηριακή δοκιμή του
τσιμέντου, σύμφωνα προς τις διατάξεις του Π.Δ 244/1980, με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου.
22.7 Σσιμέντο ακατάλληλο ή μη σύμφωνο προς το παραπάνω Π.Δ θα απομακρύνεται
αμέσως από το εργοτάξιο.
Άρθρο 23ο: Εργαστηριακοί έλεγχοι.
Γενική παρατήρηση
Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των
διαφόρων εργασιών, υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστηριακές δοκιμές του έργου ή τμημάτων του, όπως καθορίζονται στις Σεχνικές
Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Όλες οι ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Τπηρεσίας του Εργοδότη, σε καταλλήλως αναγνωρισμένα Εργαστήρια δοκιμών και Ποιοτικού ελέγχου, με μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου και με έγκριση της Επιβλέπουσας Τπηρεσίας
του Εργοδότη.
χετικά με τον ελάχιστο αριθμό των ελέγχων εφαρμογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν θέση συμβατικού στοιχείου καθώς και οι εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στις
Ελληνικές Σεχνικές Προδιαγραφές( ΕΣΕΠ).
Α. υμπυκνώσεις
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. κάφης ορυγμάτων ή εδράσεως επιχωμάτων ανά 300 μ. μήκους ή μικρότερου αυτοτελούς τμήματος σε κάθε κλάδο οδού Δοκιμή 1
2. Επιχωμάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ3 συμ. όγκου Δοκιμή 1
3. Τποβάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιουμένων σε κάθε στρώση ανά 300 μ.
μήκους κλάδου οδού Δοκιμή 1
4. Βάσεων σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά 200 μ. κλάδου οδού Δοκιμή 1
5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 μ. μήκους κλάδου οδού Δοκιμή 1
Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. ε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300
Μ3 Δοκιμή 1
2. ε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ.Β.4500, π.χ. λεπτά
σκυροδέματα κ.λ.π.) ανά 200 Μ3 Δοκιμή 1
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. ε αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300 Μ3 Δοκιμές 3

20

2. ε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3 Δοκιμή 1
3. ε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3 Δοκιμή1
Δ. Δοκίμια σκυροδέματος
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. Για παρτίδα σκυροδέματος μέχρι 2 φορτία με 2 δοκίμια.
2. Για παρτίδα σκυροδέματος μεταξύ δύο φορτίων και 50 m3 με 3 δοκίμια.
3. Για παρτίδα σκυροδέματος μεταξύ 50 m3 και 300 m3 με 6 δοκίμια.
4. Για παρτίδα σκυροδέματος μεγαλύτερη από 300 m3, η ποσότητα που υπερ-

βαίνει τα 300 m3 θα χωρίζεται σε παρτίδες των 50 m3 περίπου, που θα ελέγχονται με 3
δοκίμια η κάθε μία.
Ε. Τγεία πετρωμάτων
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσμα αυτών, αν
πρόκειται για πηγή από την οποία λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα, Δοκιμή 1.
Σ. Έλεγχος προσδιορισμού υγρασίας
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά δύο ώρες εργασίας Δοκιμή 1.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως
των έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες
πολλαπλές δοκιμές για τη ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο
όπως ανωτέρω αριθμό δοκιμών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη και με δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα το έργο Τπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ημερών από τον
έλεγχο, τα αποτελέσματα, και να υποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου
και εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιεί, καταλλήλως υπογεγραμμένα και θεωρημένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιμασίες αυτές.
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν
θα παρέχει στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί
ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιμα.
Άρθρο 24ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων.
24.1. Σο δικαίωμα του ποιοτικού ελέγχου.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσμένα τμήματα
ή φάσεις των εργασιών, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Τπηρεσίας και αποσκοπεί στον
έλεγχο της ποιότητας των πάσης φύσεως χρησιμοποιουμένων υλικών, στους τρόπους και με-
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θόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισμούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της ύμβασης.
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Σεχνικές Προδιαγραφές
θεωρούνται ως τα ελάχιστα.
Η Τπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σε οποιοδήποτε είδος υλικού ή τμήμα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες προς τούτο εντολές προς το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
από τα μέχρι τότε αποτελέσματα του ελέγχου.
Όλες οι μελέτες συνθέσεως των σκυροδεμάτων ή άλλων συμμικτών υλικών που ορίζονται στις Σεχνικές Προδιαγραφές συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προσκομίσει εις το εργαστήριο
τις απαραίτητες ποσότητες υλικών (αδρανή , τσιμέντο, νερό κ.λ.π.) που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο έργο, για την εκτέλεση των μελετών σύνθεσης.
Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Τπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιμών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε
ισχύουσες Σεχνικές Προδιαγραφές.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει
αυτή αναγκαίους και δι' ιδίων μέσων. την περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προς την Τπηρεσία χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.
24.2. Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Τπηρεσία
και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων.
Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Τπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία.
Η Τπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην περίπτωση που θα ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει
απόκλιση των υλικών ή των κατασκευών από τις προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λ.π.
ε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο
δυνατό διάστημα.
24.3 Δικαιώματα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από
την Τπηρεσία.
ε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Τπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος
να έχει ζητήσει με αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο
δείγμα (αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα
στο εργαστήριο της Τπηρεσίας.
Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα
πρέπει να αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή, παρουσία του αναδόχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αναδόχου,
στα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών χολών, εφ' όσον
ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα της οποίας θα
είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή). Κατά το μέσο
διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν
μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.
Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε
δυσμενή αποτελέσματα και έγιναν από την Τπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε
ζητήσει τούτο εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.
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24.4. χέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και
αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου.
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την
αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του έργου.
ε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο,
που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης
πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 "Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης" και τους λοιπούς όρους της ύμβασης.
Άρθρο 25ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρμογή των σχεδίων Αντιμετώπιση ασυμφωνίας στοιχείων σχεδίων.
25.1
Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και
ο ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση αυτής.
25.2
Με την υπογραφή της υμβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα
Τπηρεσία όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης.
25.3
Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να
προβεί στις κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση:
α.
Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε
περίπτωση δε ασυμφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την
απαιτούμενη διασαφήνιση ή διόρθωση.
β.
Να μεταφέρει τις υψομετρικές αφετηρίες από τα σημεία εξαρτήσεως μέχρι τη θέση εκάστου επί μέρους έργου.
γ.
Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαμήκων
έργων σύμφωνα με τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και με τις ενδείξεις που αναγράφονται στα σχέδια της Μελέτης, με σύγχρονη προσαρμογή των χαράξεων στις τοπικές συνθήκες από μικρομεταθέσεις των αξόνων κ.λ.π., να χωροσταθμήσει τους άξονες που πασσάλωσε, να συντάξει τις μηκοτομές του εδάφους, να μεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόμετρα πυθμένα, ορυγμάτων κ.λ.π.) στις ανωτέρω μηκοτομές του εδάφους, και να λάβει τυχόν
συμπληρωματικά τοπογραφικά στοιχεία.
δ.
Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές συμπληρώσεις και εφαρμογές των σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν μεταβολών των αξόνων.
Σα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Τπηρεσία υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα.
Η Επιβλέπουσα Τπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία άμεσα και τότε μόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Τπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Τπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών
. Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά.
Η Προϊσταμένη Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις
των συμβατικών εργασιών.
Με δεδομένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά, για κάθε μία αυτοτελή ομάδα έργων που απαρτίζουν τη ύμβαση, βάσει του Προγράμματος του άρθρου 6 της παρούσης.
25.4

Σροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης
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Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως του
έργου, παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριμένων μελετών, θα καλείται ο μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του.
ε περίπτωση που διαπιστωθούν ευθύνες του μελετητή θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο
άρθρο 144 του Ν.4412/2016.
Σα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του έργου διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης.
Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, με γνώμη του αρμόδιου Σεχνικού υμβουλίου
κατασκευών και μετά τη διατύπωση της γνώμης του μελετητή άρθρο 144 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 26ο: Διαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωμετρίας.
26.1. Γενικοί όροι.
Ρητώς συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συμβάσεως την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη γεωμετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών,
όπως φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης και τα οριζόμενα στις Σεχνικές Προδιαγραφές.
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καμία υπέρβαση διαστάσεων στα πάχη, στα ύψη και πλάτη, στις οριογραμμές, στις κλίσεις και
στα λοιπά στοιχεία που συνιστούν την γεωμετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών.
Διευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το γεγονός ότι τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί δεν επιτρέπουν την
κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο ανάδοχος ανέλαβε με τη ύμβαση την εκτέλεση του
έργου σύμφωνα με τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιμές του Σιμολογίου είναι ενιαίες και
αμετάβλητες από τις διαστάσεις των σχεδίων, απ' την έκταση των εργασιών και απ' τη δυνατότητα ή απ' το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (βαρέων, μεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης
των εργασιών με εργατικά χέρια.
Επομένως, έργα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα
σχέδια, επιμετρούνται με τις διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζομένων στις Σεχνικές
Προδιαγραφές.
26.2. Έλεγχοι γεωμετρίας.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστου ελέγχου της γεωμετρίας των έργων,
για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των σχεδίων της Μελέτης.
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Τπηρεσία.
Η μέριμνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε έλεγχο της Τπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο.
ε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή των εργασιών και τη συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της ύμβασης.
26.3 Αρχείο γεωμετρικού ελέγχου.
Όλα τα στοιχεία των γεωμετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθμίσεις, διατομές, σχέδια
κ.λ.π., εάν απαιτηθούν, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιμεύουν και σαν επιμετρητικά και καταμετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών, τηρουμένων των διατάξεων των
παρ.25.1 και 25.2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 27ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια.
27.1
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί
στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή
του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Τπηρεσία. Οι
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καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του
έργου θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Τπηρεσίας.
27.2
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών.
Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
27.3
Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το κενώσει από τα υλικά, μηχανήματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες
του και να το παραδώσει στην Τπηρεσία καθαρό, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα
στο σχετικό άρθρο 17 της Γ..Τ.
27.4
Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική
αιτία, γιατί κατά την υποβολή της προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.
27.5
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι
την ημέρα περαίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το
έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα.
Κάθε αξίωσή του για αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή.
27.6
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες,
των καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών,
με σκοπό τη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και
της απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο
κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να
προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές
μονάδας των εργασιών.
Άρθρο 28ο: Έλεγχος προσκομιζομένων ειδών και υλικών.
28.1 Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σ' αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Σεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων της σύμβασης.
Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην
παρούσα Ε..Τ., στις Σεχνικές Προδιαγραφές, στο Σιμολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
28.2 Προέλευση υλικών
Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων, το άρθρο 14 της Γενικής
υγγραφής Τποχρεώσεων τροποποιείται ως εξής:
"Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιομηχανία Φωρών του Ενιαίου Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.) και τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Σεχνικών Προδιαγραφών του έργου".
Όλα τα υλικά θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Τπηρεσίας και η επιλογή θα γίνεται από την Τπηρεσία βάσει δειγματολογίων που θα προσκομίζει ο ανάδοχος. τη συνολική τιμή του τιμολογίου θα περιλαμβάνονται και όλες οι επιμέρους εργασίες π.χ. για τυχόν
κοψίματα που απαιτούνται, παλαιών ή νέων γύψινων λωρίδων, γωνιών, καθώς και μεταφορά, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, γραφείων βιβλιοθηκών, αρχείων
κλπ.
Επίσης, η Τπηρεσία δύναται να επιλέξει πολλαπλές αποχρώσεις σε όλα τα είδη των
χρωματισμών, χωρίς καμία επιβάρυνση (λόγω κοψιμάτων, γύψινων κορνιζών κλπ.)
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Ειδικά για τους εξωτερικούς χρωματισμούς, τα υλικά θα συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητος και τουλάχιστον 10ετη εγγύηση στην αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες
και στην υπεριώδη ακτινοβολία.
28.3 Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων σήμανση CE ελαττώματα - παράλειψη συντήρησης.
Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα.
Ιδιαιτέρως, τονίζεται η Κ.Τ.Α. ΤΠΑΝ – ΤΠΤΜΕΔΙ, υπ’ αριθ. 6690 στο ΥΕΚ 1914 Β 1506-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και προγενέστερες σχετικές
ΚΤΑ, με ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις
δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας και οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό ύστημα Συποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. Κατά συνέπεια η
ενσωμάτωση στα έργα υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των υμβατικών Σιμολογίων, οι ΣΤ και οι λοιπές υμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. Αν τα υλικά που εμπίπτουν στα ανωτέρω δεν διαθέτουν πιστοποίηση CE θα απομακρύνονται από το έργο.
Θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις για τη σήμανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε μη
χρονολογημένες εκδόσεις (δηλαδή ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων αυτών).
Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα
συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Τπουργείων,
Δημοσίων Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα
της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λ.π.
Η μη ενάσκηση ελέγχου ή η μη πιθανή διάγνωση ελαττωμάτων κατά τον έλεγχο που
έγινε στα προσκομισθέντα και χρησιμοποιηθέντα υλικά δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από
την ευθύνη του για την επιλογή τους και από την υποχρέωση για καλή εκτέλεση του έργου.
Αν προκύψει πραγματική αδυναμία χρησιμοποιήσεως εν όλο ή εν μέρει προμήθειας
των υλικών που αναφέρονται στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προμηθευτεί άλλες, η χρήση των οποίων θα γίνει από αυτόν, ύστερα από έγκριση της Σεχνικής Τπηρεσίας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την έγκριση αυτή της Σεχνικής Τπηρεσίας.
ε 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.
Ο εργολάβος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των
υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφ' όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
Σα 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.
Σα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην
αποκλειστική ευθύνη του.
ε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 29ο: Μηχανήματα και μέσα.
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29.1α Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει
και μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου (βλέπε και άρθρο 6 της παρούσας).
29.1β Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή
τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των
εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Τπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π.
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τπηρεσίας.
Άρθρο 30ο: Αρτιότητα των κατασκευών.
α. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που
προβλέπονται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο.
β. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται
κάτι στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Τπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή κα άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά τμήματα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά).
Άρθρο 31ο: Παραλαβή υλικών με ζύγιση.
Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης
και παραλαβής.
Σο παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της
Τπηρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.
Άρθρο 32ο: Σρόπος επιμέτρησης εργασιών.
32.1 Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου.
32.2 Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμετρουμένου μέρους να συντάξει αναλυτική επιμέτρηση και ΠΠΑΕ και να τα υποβάλει στη
Δ/νουσα Τπηρεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου
136 του Ν.4412/2016 και τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή ζυγίσεως αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016.
32.3 την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε αναλυτική επιμέτρηση η Διευθύνουσα Τπηρεσία μέχρι τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως
μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των αντιστοίχων εργασιών.
32.4 Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 151).

Άρθρο 33ο: Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί.
Οι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 34ο: Αναθεώρηση τιμών.
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Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 153 του Ν.4412/2016 και οι λοιπές διατάξεις που ισχύουν την ημέρα που θα γίνει η
δημοπρασία.

Άρθρο 35ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου.
Σο ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ
στα εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του υμβατικού
Σιμολογίου και των Νέων τιμών. Η δαπάνη για το Υ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
τα γενικά έξοδα του αναδόχου περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον
βαρύνουν αποκλειστικά:
Δημοσίευσης Διακηρύξεων Δημοπρασίας και συμφωνητικού.
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών εκμισθωτών ή μισθωτών:
Α. Σων περιοχών δανείων χωματισμών ή αποθέσεων υλικών των εκσκαφών ή και αποθηκεύσεως υλικών.
Β. Σων θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και γενικά εργοταξίου.
Γ. Σων προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και των θέσεων λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως υλικών.
Δ. Σων πηγών λήψεως υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μετά από έγκριση της Τπηρεσίας και
των οδών προσπελάσεως προς αυτές είτε ανήκουν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου χωρίς το Δημόσιο να έχει καμία υποχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες της
απαλλοτρίωσης τους.
Σο Δημόσιο επίσης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση πρόσθετης αποζημίωσης του αναδόχου είτε για τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν στην εξεύρεση και εκμετάλλευση των λατομείων και των άλλων πηγών είτε από κάποια ανάγκη που παρουσιάσθηκε για την δημιουργία
εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών μακριά από τις πηγές λήψεως είτε
από δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.
Κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που απαιτούνται για τις πηγές των υλικών όπως επίσης και κατασκευής και συντήρησης των παρακαμπτηρίων για την καλή και ασφαλή εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας που γινόταν από τον δρόμο που κατασκευάζεται, βελτιώνεται κ.λ.π. για όσο διάστημα θα διαρκεί η εκτέλεση του έργου.
Όσον αφορά τους δρόμους που βρίσκονται σε λειτουργία ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι
δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχημα με βάρος μεγαλύτερο από εκείνο με το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του οδοστρώματος ώστε να μην έχουμε κάποια καταστροφή του. Οπωσδήποτε
αν χρησιμοποιεί τέτοιους δρόμους (με τους παραπάνω περιορισμούς) ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τους συντηρεί μέχρι να τελειώσει το έργο, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από
το Δημόσιο, με το υλικό που είναι κατασκευασμένη η επιφάνεια κυλίσεως τους έτσι ώστε η
κατάσταση τους καθόλη την διάρκεια κατασκευής του έργου να είναι τουλάχιστον η ίδια με
αυτή που ήταν πριν από την έναρξη του έργου.
Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ίσως προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου
από την εκμετάλλευση των πηγών υλικών και από άλλη εργολαβία, προηγούμενη ή επόμενη
και την δημιουργία και αποκάλυψη για τον λόγο αυτό νέων πηγών υλικών μαζί με τις επιβαρύνσεις που είναι απαραίτητες για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
Οι δαπάνες συμπλήρωσης και προσαρμογής των στοιχείων των μελετών που θα παραδοθούν
στον ανάδοχο προς τα δεδομένα του εδάφους.
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται και που γίνονται απαραίτητα από
διπλωματούχο Πολιτικό ή Σοπογράφο Μηχανικό για την εφαρμογή των στοιχείων της μελέτης για την εκτέλεση του έργου και τις επιμετρήσεις δηλ. αναπασσαλώσεις του άξονα της οδού, χωροσταθμίσεις, λήψεις διατομών κ.λ.π. όσες φορές απαιτείται αυτό κατά την διάρκεια
της εκτέλεσης του έργου, όποτε πρέπει να υποβάλλονται σε 6 πλουν
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Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης του έργου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης (της αρχικής και τυχόν επαναλήψεων)
Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016.
Σο έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά (συμπεριλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων, της κράτησης της συμφωνίας μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και
Π.Ο.ΕΜΔΤΔΑ κλπ).
Άρθρο 36ο: Υωτογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες του έργου (slides)
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην Τπηρεσία ηλεκτρονικά έγχρωμες φωτογραφίες των στοιχείων του έργου, κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς
και στην τελική μορφή του, όπως το έργο θα κατασκευασθεί τελικά και να εκτυπώσει αυτές
που θα επιλέξει η επίβλεψη.
Άρθρο 37ο: ύνταξη μητρώου του έργου.
Η Ανάδοχος Επιχείρηση υποχρεούται, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Σιμολογίου,
να καταρτίσει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Τπηρεσία το Μητρώο του Έργου, εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος μετά την αποπεράτωση των εργασιών και πάντως πριν από την προσωρινή παραλαβή.
Σο υπόψη Μητρώο του Έργου θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τα εξής:
α) Αναλυτικό Πίνακα απογραφής στον οποίο θα εμφαίνονται όλα τα επί μέρους έργα
(γραμμικά και σημειακά) που απαρτίζουν το έργο.
β) χέδια σε πρόσφορες κατά περίπτωση κλίμακες, της Γενικής Διατάξεως και των επί
μέρους έργων ως και λοιπά τεχνικά στοιχεία των έργων τούτων, που να αποδίδουν
κατά το μέτρο του δυνατού τη θέση, τη μορφή, τυχόν ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά
αυτών και τις συνθήκες λειτουργικότητας αυτών.
γ) Διαγράμματα σε κατάλληλες κλίμακες των απαλλοτριωθεισών υπό και υπέρ του
Δημοσίου ζωνών καταλήψεως των έργων.
δ) Σεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υψόμετρα-συντεταγμένες) μετά αυτοσχεδίων, ενδεικτικών της θέσης αυτών.
ε) Έκθεση επί της μελέτης εφαρμογής και κατασκευής του έργου εφαρμογής καθώς
και απολογισμό του συνολικού κόστους του έργου.
στ) Λήψη και εκτύπωση εγχρώμων φωτογραφιών, διαστάσεων τουλάχιστον 10Φ15 εκ.
κατά τα διάφορα στάδια εκτελέσεως του έργου.
Σο σύμφωνα με τα παραπάνω συντασσόμενο Μητρώο του Έργου θα έχει ιδιαιτέρως
επιμελημένη παρουσίαση και η Διευθύνουσα Τπηρεσία μπορεί να το επιστρέψει στην
Ανάδοχο προς επανασύνταξη και επανυποβολή, εφόσον διαπιστώσει κατά την κρίση
της πως αυτό δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.
Όλα τα στοιχεία του Μητρώου, αριθμούμενα και ταξινομούμενα σε φακέλους, θα υποβληθούν σε τέσσερα (4) αντίτυπα.
Η δαπάνη για το ανωτέρω Μητρώο επιβαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται,
σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του Σιμολογίου στην οικονομική προσφορά της
Αναδόχου, η οποία και διαμορφώνεται προς τούτο, αναλόγως.
Η Εργολαβία θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, αν δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα
Τπηρεσία το μητρώο έργου.
Σο μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Δ/νουσα Τπηρεσία μαζί με την τελική επιμέτρηση.
Άρθρο 38ο: Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο
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Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 138, 139 και 140 του Ν.4412/2016 σχετικά με
το προσωπικό ισχύουν και οι, στις επόμενες παραγράφους, αναφερόμενοι όροι.
1. Κατά την υπογραφή της ύμβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Τπηρεσία τον Αντίκλητό
του, κάτοικο Καβάλας εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιουμένων εγγράφων
σ' αυτόν, μαζί με έγγραφη αποδοχή του διοριζομένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλμένο προσωπικό που βρίσκεται σε αυτά.
2. Σο βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της ύμβασης κατασκευής του έργου , θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάμενος του εργοταξιακού
γραφείου.
3. Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έμπειρος διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχιούχος Πολ/κός Μηχ/κός ΣΕ, 5ετούς τουλάχιστον πείρας, με κατασκευαστική πείρα σημαντικών έργων Τδραυλικών, που θα διορίζεται από τον Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Τπηρεσίας.
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Διπλωματούχου Μηχανικού, ο Ανάδοχος
θα υποβάλλει στην Τπηρεσία, πριν από την υπογραφή της ύμβασης, όλες τις πληροφορίες,
πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα
του. Η Τπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για τον
προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική
γλώσσα. ε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας.
Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το
υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται
μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο.
Όταν ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και
θα έχει εγκριθεί από την υπηρεσία.
4. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου,
περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της
Τπηρεσίας επί τόπου του 'Εργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ.).
5. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων
προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Τπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις ευθύνες του.
6. Η Τπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της
για τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
το απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Τπηρεσίας.
Επίσης η Τπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση
δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος
παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Τπηρεσία.
Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση απαιτείται προσκόμιση στην
διευθύνουσα Τπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Παράβαση
των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την εργοληπτική επιχεί-
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ρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της επιχείρησης, καθώς και για τους υπαλλήλους της
διευθύνουσας υπηρεσίας.
Άρθρο 39ο: Εκλογή προσωπικού του αναδόχου – ειδικές υποχρεώσεις σε προσωπικό
1. χετικά με την εκλογή του προσωπικού, ο ανάδοχος εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 138, 139 και 140 του Ν.4412/2016, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί και προς τα παρακάτω:
2. Ο Ανάδοχος εκτός από τον διορισμό του Προϊσταμένου του Εργοταξιακού γραφείου και
του αντικαταστάτου του, (για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο που αφορά στην Δ/νση
Έργων από τον Ανάδοχο) υποχρεούται να στελεχώσει μονίμως τα γραφεία του στο εργοτάξιο
με επιτελείο από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. το παραπάνω προσωπικό θα περιλαμβάνεται απαραίτητα
για το εργοτάξιο κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:
2.1 Ένας έμπειρος Εργοδηγός επί τόπου του έργου καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του.
2.2 Οι παραπάνω τεχνικοί θα υπογράφουν το ημερολόγιο του έργου καθημερινά, ο καθένας για τον τομέα συνυπευθυνότητας του και ο εκπρόσωπος του Αναδόχου ή ο βοηθός
αναπληρωτής του για όλους του τομείς, και ιδιαίτερα για τους εργαστηριακούς ελέγχους.
3. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Σο αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική
άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα με μέριμνα του Αναδόχου και σύμφωνα με την
ισχύουσα εργατική και λοιπή Νομοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα
ελέγχεται η διανομή τους.
5. ε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
άρθρου τούτου, η Τπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ
θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Σούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό
είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την
Δ/νουσα υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή.
6. Η Τπηρεσία μπορεί να διατάσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.
Άρθρο 40ο: Διάθεση γραφείου και ευκολιών στην επίβλεψη
1. ΓΡΑΥΕΙΟ Δεν απαιτείται
2. ΕΤΚΟΛΙΕ
To βραδύτερο σε σαράντα (40) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει ότι διαθέτει για χρήση της επίβλεψης:
α. 'Ενα 4θέσιο αυτοκίνητο τύπου Jeep ή άλλο, με οδηγό καθ' όλες τις μέρες και ώρες που εκτελούνται εργασίες στο έργο για όλη την περίοδο εκτέλεσης του έργου μέχρι και την προσωρινή
παραλαβή.
ημειώνεται ότι η Τπηρεσία θα μπορεί να κάνει χρήση, σύμφωνα με τα παραπάνω, του αυτοκινήτου με οδηγό τις ώρες που γίνονται εργασίες στο έργο ακόμη και εκτός ωραρίου Δημοσίων Τπηρεσιών και τις ώρες που εκτελούνται εργασίες από τον Ανάδοχο με υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του.
β. 'Ενα κατάλληλο αυτοκίνητο με οδηγό για την μεταφορά των δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου
και τη λήψη των σχετικών αποτελεσμάτων.
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Σο αυτοκίνητο αυτό θα παραχωρείται στην επίβλεψη μόνον στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.
την περίπτωση κατά την οποία το κεντρικό εργαστήριο ελέγχου βρίσκεται στην περιοχή της
Αθήνας, ή σε άλλη περιοχή εκτός Καβάλας, τότε η παραπάνω μεταφορά δειγμάτων μπορεί να
αναφέρεται στην μεταφορά μέχρι το αεροδρόμιο ή το ιδηροδρομικό ταθμό για τη μεταφορά των δειγμάτων με το αντίστοιχο μέσο, ανάλογα με την επιλογή της Τπηρεσίας (που θα είναι συνάρτηση του μεγέθους του δείγματος και των προβλημάτων ή και δαπάνης μεταφοράς
του με το αεροπλάνο και του αντιμετωπιζόμενου βαθμού επείγοντος, αλλά πάντοτε κατά την
απόλυτη κρίση της). Οι δαπάνες αποστολής των δειγμάτων (με οποιοδήποτε κατάλληλο, σύμφωνα με τα παραπάνω, μέσο) μέχρι το κεντρικό εργαστήριο περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή.
Αρθρο 41 ο: Επίβλεψη
41.1 Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Τπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό
Επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα
και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Τπηρεσίας στα
εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Σο ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον
οποίο η Τπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.
41.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Τπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Σο ότι η Τπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει
από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε..Τ., της Σεχνικής Περιγραφής και των
λοιπών Σευχών Δημοπράτησης.
41.3 Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Τπηρεσίας Επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.
Αρθρο 42 ο: Αποτύπωση μορφής φυσικού εδάφους
Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης
και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα
πρέπει να έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους
(πασάλωση άξονα, έλεγχος υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων
εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη διατομών, αποτύπωση υφισταμένων έργων επένδυσης και
λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενημερώσει τα σχέδια της μελέτης τα οποία
θα υποβληθούν στην Δ/νουσα Τπηρεσία. Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την
εκτέλεσή τους από την Δ/νουσα Τπηρεσία και θα παραλαμβάνονται από αυτήν με σύνταξη
σχετικού πρωτοκόλλου. Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα πραγματοποιούνται
από κλιμάκιο της Δ/νουσας Τπηρεσίας που θα περιλαμβάνει τον επιβλέποντα καθώς και έμπειρους για το υπόψη αντικείμενο τεχνικούς, τα μέλη του οποίου (κλιμακίου) θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της μορφής του φυσικού εδάφους. Τπογεγραμμένα και θεωρημένα αντίγραφα των στοιχείων της αποτύπωσης και του πρωτοκόλλου παραλαβής θα στέλνονται εγκαίρως στην Προϊσταμένη Αρχή. Η προαναφερόμενη διαδικασία
μπορεί να γίνει και τμηματικά για ολοκληρωμένα τμήματα έργου, αλλά πάντως πριν την αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος άρθρου, προθεσμία και πριν την έναρξη εργασιών για
κάθε τμήμα.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Τπηρεσία επί των, ενημερωμένων με
τα στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Τπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών . Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά.
Η Προϊσταμένη Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβατικών εργασιών.
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Άρθρο 43ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Σιμολόγια.
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Σιμών Μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα νέα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του
Τπουργείου ΠΕΦΩΔΕ, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.
β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Σιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Σιμών, όπου η σύντμηση ΤΔΡ δηλώνει την Ανάλυση Σιμών Τδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την
Ανάλυση Σιμών και Περιγραφικό Σιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση ΟΙΚ σημαίνει
την ανάλυση τιμών έργων οικοδομικών και η σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Σιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
Άρθρο 44: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
2. τα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7).
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο χέδιο Ασφάλειας και Τγείας (ΑΤ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ :
ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016
(αρ. 138 παρ.7).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε
ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ.
42- 49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός
ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
3. ύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - χέδιο Ασφάλειας Τγείας ( ΑΤ ) - Υάκελος Ασφάλειας Τγείας (ΥΑΤ) και συγκεκριμένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα
περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500
ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΑΤ-ΥΑΤ τ α ο ποία αποτελούν τμήμα
της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3
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παρ.8) και την ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΑΤ-ΥΑΤ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Τπηρεσία), σύμφωνα με
την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία,
τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο
Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).
ε. Να τηρήσει τα ΑΤ-ΥΑΤ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΦΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. υμπληρωματικές αναφορές στο χέδιο Ασφάλειας Τγείας (ΑΤ) και στο Υάκελο Ασφάλειας Τγείας (ΥΑΤ).
Σο ΑΤ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΥΑΤ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΥΑΤ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις
ΤΑ : ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ οι
οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 (αρ. 138).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΑΤ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται υντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα
του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96
(αρθ.12 παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας
(ΑΤ,ΥΑΤ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1
εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΥΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του .ΕΠ.Ε.
3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΥΑΤ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου
και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ.
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του  ΑΤ και την κατάρτιση του Υ ΑΤ περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του
(τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
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β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Σα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Τπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο
και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ.  τα π λαίσια τ ων υ ποχρεώσεων τ ου αναδόχου κ αθώς κ αι τ ων : τ εχνικού ασφαλείας και
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Σεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και
αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Τγείας και Ασφάλειας (Ε.Τ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων
των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του
Ν.3850/10.
ε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος
και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Σα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο
υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται
περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται
να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).__
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ),
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν
την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Τ.Α 130646/1984 του (τ.) Τπουργείου Εργασίας.
Σο ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Τ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Σμήματα
ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του
αναδόχου και της Δ/νουσας Τπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83
(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΦΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
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3.4 υσχετισμός χεδίου Ασφάλειας Τγείας (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του  ΑΤ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με
το Η Μ Α.
τα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΑΤ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΑΤ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Σην ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου
με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ
305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1).
β. Σον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II,
παρ.2).
γ. Ση σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τ ους κ ινδύνους τ
ων ε γκαταστάσεων α υτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α,
παρ.6).
δ. Ση λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους,
πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. :
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10
(αρ.30, 32, 45).
ε. Σην εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ
1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96
(αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Σην εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες
για τη χρήση του :
Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής
ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96
(αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση
– εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση
των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
- Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ:
«Οδηγίες ήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχος 7)
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- Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώσεις και μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων
και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
- Σις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού:
Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί
τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού
εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVμέρος Α,
παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ
216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και
αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ.
αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ
304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων,
των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με
μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81
(αρ.17, 45-74 ), Ν.1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού:
ΠΔ.89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10
(αρ. 34, 35).
β. Σα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ,
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄,
τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
ημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3
και αρ.4. παρ.7 ).
5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του
εκτελούμενου έργου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Σα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93,
Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α.
2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ
Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89
και η τροπ. αυτής : Τ.Α. Υ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ
212/06,ΤΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και
οι τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η
τροπ. αυτού :
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μέρος Α παρ.1, 10
και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Υ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(ήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00,
Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής :
ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η
τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
(Τποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν
1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12,
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
6.
Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76
ΥΕΚ 337/Α/76
Π. Δ. 395/94
ΥΕΚ 220/Α/94
Ν. 1396/83
ΥΕΚ 126/Α/83
Π. Δ. 396/94
ΥΕΚ 220/Α/94
Ν. 1430/84
ΥΕΚ 49/Α/84
Π. Δ. 397/94
ΥΕΚ 221/Α/94
Ν. 2168/ 93
ΥΕΚ 147/Α/93
Π. Δ. 105/95
ΥΕΚ 67/Α/95
Ν. 2696/99
ΥΕΚ 57/Α/99
Π. Δ. 455/95
ΥΕΚ 268/Α/95
Ν. 3542/07
ΥΕΚ 50/Α/07
Π. Δ. 305/96
ΥΕΚ 212/Α/96
Ν. 3669/08
ΥΕΚ 116/Α/08
Π. Δ. 89/99
ΥΕΚ 94/Α/99
Ν. 3850/10
ΥΕΚ 84/Α/10
Π. Δ. 304/00
ΥΕΚ 241/Α/00
Ν. 4030/12
ΥΕΚ 249/Α/12
Π. Δ. 155/04
ΥΕΚ 121/Α/04
Ν. 4412/16
ΥΕΚ 147/Α/16
Π. Δ. 176/05
ΥΕΚ 227/Α/05
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ
ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π. Δ. 149/06
ΥΕΚ 159/Α/06
Π. Δ. 413/77
ΥΕΚ 128/Α/77
Π. Δ. 2/06
ΥΕΚ 268/Α/06
Π. Δ. 95/78
ΥΕΚ 20/Α/78
Π. Δ. 212/06
ΥΕΚ 212/Α/06
Π. Δ. 216/78
ΥΕΚ 47/Α/78
Π. Δ. 82/10
ΥΕΚ 145/Α/10
Π. Δ. 778/80
ΥΕΚ 193/Α/80
Π. Δ. 57/10
ΥΕΚ 97/Α/10
Π. Δ. 1073/81
ΥΕΚ 260/A/81
Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ
ΑΠΟΥΑΕΙ
Π. Δ. 225/89
ΥΕΚ 106/Α/89
ΤΑ 130646/84
ΥΕΚ 154/Β/84
Π. Δ. 31/90
ΥΕΚ 31/Α/90
ΚΤΑ 3329/89
ΥΕΚ 132/Β/89
Π. Δ. 70/90
ΥΕΚ 31/Α/90
ΚΤΑ 8243/1113/91
ΥΕΚ 138/Β/91
Π. Δ. 85/91
ΥΕΚ 38/Α/91
ΚΤΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΥΕΚ 187/Β/93
Π. Δ. 499/91
ΥΕΚ 180/Α/91
ΚΤΑ 16440/Υ.10.4/445/93
ΥΕΚ 765/Β/93

Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ
ΚΤΑ αρ. 8881/94
ΤΑ αρ.οικ. 31245/93
ΤΑ 3009/2/21-γ/94
ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94
ΤΑ 3131.1/20/95/95
ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95
ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96
Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΤΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΚΤΑ αρ.6952/11
ΤΑ 3046/304/89
ΤΑ Υ.28/18787/1032/00
ΤΑ αρ. οικ. 433/2000
ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01
ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02
ΤΑ ΔMEO/Ο/613/11
ΤΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Υ.700.1/96
Κ.Τ.Α.36259/1757/2010

ΑΠΟΥΑΕΙ
ΥΕΚ 450/Β/94
ΥΕΚ 451/Β/93
ΥΕΚ 301/Β/94
ΥΕΚ 73/Β/94
ΥΕΚ 978/Β/95
ΥΕΚ 677/Β/95
ΥΕΚ 1035/Β/96
ΥΕΚ 113/Β/97
ΥΕΚ 987/Β/99
ΥΕΚ 1186/Β/03
ΥΕΚ 708/Β/03
ΥΕΚ 420/Β/11
ΥΕΚ 59/Δ/89
ΥΕΚ 1035/Β/00
ΥΕΚ 1176/Β/00
ΥΕΚ 686/Β/01
ΥΕΚ 266/Β/01
ΥΕΚ 16/Β/03
ΥΕΚ 905/Β/11
ΥΕΚ 1287/Β/09
ΥΕΚ 155/Β/96

Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08
ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΕΕΠ
Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΔΙΠΑΔ/
οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΥΖ

ΥΕΚ 1312/2012

Άρθρο 45ο: Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά
για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού
ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των καταλλήλων 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 αρ. 157 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
Για την αναγνώριση των αποζημιώσεων από ανώτερη βία εφαρμόζεται η διαδικασία
του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.
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Η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 εφαρμόζεται ανάλογα και για τον
καθορισμό αποζημίωσης του αναδόχου για τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης
κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου.
Μετά την έγγραφη διαταγή της Διευθύνουσας Τπηρεσίας που κοινοποιείται στην
Προϊσταμένη Αρχή εκτελούνται εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλεται σε
χρήση του έργου που παραδόθηκε για χρήση πριν από την παραλαβή, όπως ορίζεται στην
παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 46ο: Απολογιστικές εργασίες
Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και η προμήθεια υλικών απολογιστικά επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη διαταγή και έγκριση της Τπηρεσίας για εργασίες που δεν
είναι δυνατόν να επιμετρηθούν ή να κοστολογηθούν διαφορετικά.
Γενικά για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρμόζεται το άρθρο 154 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 47ο: Πληροφοριακές πινακίδες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες με δικές
του δαπάνες σε σημεία που θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή.
Η πινακίδα θα είναι σύμφωνα με το αρ. 1376/24-02-1997 έγγραφο της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Γνώση του εγγράφου μπορούν αποκτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, έτσι ώστε το κόστος κατασκευής των δυο πινακίδων να συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου.
Η υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει και την αναγραφή προσθέτων στοιχείων .
Η τοποθέτηση των πινακίδων θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η άρνηση του ανάδοχου να τοποθετήσει τις πινακίδες σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Τπηρεσίας και εντός του χρονικού διαστήματος που έχει ορισθεί, είναι επαρκής λόγος για την
έκπτωση του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

Καβάλα

/

/2017

Καβάλα

/

/2017

Καβάλα

/

/2017

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Σ.Δ.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ.Σ.Ε.

παθοπούλου Ήρα

Νεστορίδης Ιωάννης

Θωμάς Καραβάς

Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε.

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αγρ. Σοπογράφος Μηχανικός
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ΕΡΓΟ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

Επισκευή και αντικατάσταση στέγης
καπναποθήκης οδού Φιλίππου

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
- ΘΡΑΚΗ
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ
ΓΔΝΙΚΗΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ
Γ/ΝΗ
ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΙ

50.000,00 €

ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ:

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΓΟΜΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ( .Α.Τ.)
1.Δίδορ ηος έπγος και σπήζη αςηού
Τν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζέκα
θαη ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
2.ύνηομη πεπιγπαθή ηος έπγος
Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απηήο είλαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο/ αληηθαηάζηαζεο/
ζπληήξεζεο/ αλαθαηαζθεπήο ησλ θαηεζηξακκέλσλ/ θζαξκέλσλ ππέξζπξσλ ηνπ θηηξίνπ.
3. Γιεύθςνζη ηος έπγος
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζηελ θαπλαπνζήθε πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Φηιίππνπ ζηελ
Καβάια.
4. ηοισεία ηος κςπίος ηος έπγος
Π.Δ. Καβάιαο: Δθπξόζσπνο Μαξθόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Καβάιαο,
νδόο Δζληθήο Αληίζηαζεο 20, Καβάια
5. ηοισεία ηυν ζςνηαξάνηυν ηο .Α.Τ.
Σπαζνπνύινπ Ήξα, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Τ.Δ. ζηε Γ.Τ.Δ. Π.Δ. Καβάιαο, Δζληθήο
Αληίζηαζεο 20.

6. ηοισεία ηυν ςπεύθςνυν ενημέπυζηρ / αναπποζαπμογήρ ηος .Α.Τ.
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
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7. ηοισεία ηυν θάζευν εκηέλεζηρ ηος έπγος και ηυν εθαπμοζομένυν καηά θάζη
μεθόδυν επγαζίαρ
Η ζπληήξεζε/ επηζθεπή/ ελίζρπζε γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία:
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ειέρζε ε θαηαζθεπή γηα λα δηαπηζησζεί ην
είδνο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνύ θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ δνκηθώλ
ζηνηρείσλ. Σηελ ζπλέρεηα εθπνλείηαη ε κειέηε θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ ζύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θαη ηα αλακελόκελα θνξηία. Αθνύ εγθξηζεί ε κειέηε
ηα ηθξηώκαηα ηνπνζεηνύληαη θαηαιιήισο. Σηε ζπλέρεηα :
Καζαηξνύληαη ηα πθηζηάκελα ζηδεξέληα ξνιά (ζθνύξα) ησλ παξάζπξσλ.
Καζαηξνύληαη ηα επηρξίζκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο ζηηο πεξηνρέο ησλ αλσθιηώλ ησλ
αλνηγκάησλ

πεξηκεηξηθά,

εζσηεξηθά

θαη

εμσηεξηθά

ζε

επηθάλεηα

πιάηνπο

ηνπιάρηζηνλ 30cm.
Καζαηξνύληαη όια ηα ζαζξά ηκήκαηα ζηελ πεξηνρή έθαζηνπ αλσθιηνύ, ήηνη
επηρξίζκαηα, θαηεζηξακκέλνη ιίζνη, ζπαζκέλνη νπηόπιηλζνη πιήξσζεο.
Καζαηξείηαη ν ηνίρνο πιήξσζεο από νπηόπιηλζνπο απόθξπςεο ηνπ ζηδεξέληνπ
ξνινύ θάησζελ ηνπ αλσθιηνύ έηζη ώζηε απνθαιπθζνύλ πιήξσο νη πθηζηάκελεο
δνθνί IPN100 (πεξίπησζε Α). Σηελ πεξίπησζε Β θαζαηξείηαη κόλν ν ηνίρνο
πιήξσζεο άλσζελ ησλ δύν IPN100, ελώ ην ηνύβιν αλάκεζά ηνπο δηαηεξείηαη.
Γηαλνίγνληαη "απιάθηα" ζηηο ζέζεηο πάθησζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηαιιηθώλ δνθώλ
ζηνπο ηνίρνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εληζρύζεσλ κε γσληαθά L100/65/7.
Καζαξίδνληαη νη κεηαιιηθέο δηαηνκέο κε ρνληξή ζπξκαηόβνπξηζα έηζη ώζηε λα
απνκαθξπλζνύλ αξρηθώο νη νμεηδώζεηο θαη ηα ζαζξά ηκήκαηά ηνπο. Σηε ζπλέρεηα
εθαξκόδεηαη ν κεηαηξνπέαο ζθνπξηάο.
Οη κεηαιιηθέο δηαηνκέο επαιείθνληαη κε αληηζθσξηθή βαθή θαη ηειηθή βαθή κε
ειαηνρξσκαηηζκό ζε 2 ζηξώζεηο (ε 2ε ζηξώζε γίλεηαη κεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο
πξώηεο).
Δληζρύνληαη νη εμσηεξηθέο κεηαιιηθέο δηαηνκέο έθαζηνπ ππέξζπξνπ κε κεηαιιηθά
γσληαθά L100/65/7 θαη ζπλδένληαη κε κεηαιιηθνύο ζπλδέζκνπο ζηνπο εθαηέξσζελ
ηνίρνπο.
Δθαξκόδεηαη επηζθεπαζηηθό, κε ζπξξηθλσκέλν ξενπιαζηηθό θνλίακα πςειήο
αληνρήο γηα ηελ πάθησζε ησλ λέσλ κεηαιιηθώλ δηαηνκώλ ζηελ ηνηρνπνηία θαη ηελ
πιήξσζε ησλ θελώλ.
Αλαθαηαζθεπάδνληαη κε νπηνπιηλζνδνκή ηα ηκήκαηα ησλ ππέξζπξσλ πνπ
απέθξππηαλ ηα κεηαιιηθά ξνιά.
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Τέινο επηθαιύπηνληαη ηα αλνίγκαηα κε επίπεδα θπςεισηά πνιπθαξβνληθά θύιια.
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνύο γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ, ηνπο όξνπο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξνϋπνινγηζκνύ ηεο
κειέηεο, ηα εγθεθξηκέλα δηαηάγκαηα, ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο, ησλ ΠΤΠ, ησλ ΔΤΔΠ θαη ηηο
ππνδείμεηο ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο.

8. Μέηπα για ηην ππόλητη και αποηποπή ηυν κινδύνυν
Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη αζθάιεηα ζηε δηέιεπζε ηωλ δηεξρόκελωλ νρεκάηωλ:
Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο πξόθιεζεο
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ από ηελ ζύγρξνλε θπθινθνξία ηεο νδνύ ζα γίλεη θαηάιιειε
ζήκαλζε κε πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο ζηελ αξρή ζην ηέινο θαη θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο πνπ ζα ζπληαρζεί από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο κε κέξηκλα ηνπ αλαδόρνπ ζπληνληζηέο αζθαιείαο ζα ξπζκίδνπλ ηελ
θπθινθνξία γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ησλ εξγαδόκελσλ όζν θαη ησλ δηεξρόκελσλ
νρεκάησλ.
Ο ρώξνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλνο, ώζηε λα
απνθιείεηαη ε πξόζβαζε ζε κε έρνληεο εξγαζία.
Γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ κεηώπσλ ζα γίλεη ηνπνζέηεζε θξαγκάησλ ειαθξνύ ηύπνπ
π.ρ. πξνθαηαζθεπαζκέλα από πιαζηηθό). Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε
πιαζηηθνύ πιέγκαηνο έληνλνπ ρξώκαηνο.
Μέηξα πξνζηαζίαο εξγαδνκέλωλ :
Λόγσ ηεο εηδηθήο θύζεσο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα νξηζηεί από ηνλ
αλάδνρν ππεύζπλνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο - εξγνηαμηάξρεο κε ηδηαίηεξε εκπεηξία ζηηο
θαηαζθεπέο θαη εηδηθόηεξα ζηηο ζπληεξήζεηο/επηζθεπέο/εληζρύζεηο θηηξίσλ. Ο ππεύζπλνο
κεραληθόο ζα πξέπεη :
Να ειέγρεη ηελ θαηαζθεπή γηα λα δηαπηζηώζεη ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ
θέξνληα νξγαληζκνύ θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη λα ιάβεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα ώζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία
όισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ εληόο θαη εθηόο ηνπ θηηξίνπ.
Να εμεηάδεη ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηώλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο θαζ΄όιε
ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα απνθπγήο
απηώλ.
Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκόδηα επηζεώξεζε εξγαζίαο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηώλ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Να κεξηκλήζεη γηα ηελ εθπόλεζε Σρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Υγείαο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε
Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Υγείαο ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην.
Να ελεκεξώλεη ηνλ εξγνδεγό γηα ηελ κειέηε θαη ηηο επηηόπνπ ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ.
Να ειέγρεη αλ ν εμνπιηζκόο θαη ε ζηειέρσζε ηνπ ζπλεξγείνπ επαξθνύλ γηα ηελ
αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη λα κεξηκλεί γηα ηελ ρνξήγεζε ζην πξνζσπηθό
ηνπ όισλ ησλ αλαγθαίσλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δνπιεηά πνπ εθηειεί.
Να επηζεσξεί ην πξνζσπηθό ηνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκέξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηώζεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο από απηνύο. Γεληθόηεξα λα
εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο όιεο ηηο πηπρέο
ηεο εξγαζίαο θαη λα ιακβάλεη κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγεία θαη αζθάιεηα
ηξίησλ.
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Να επηβιέπεη όιε ηελ δηαδηθαζία, λα δίλεη νδεγίεο θαηαζθεπήο ζύκθσλεο κε ηνπο
θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ, λα ελεξγεί
θαηάιιεια γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ θαη λα ελεκεξώλεη εγθαίξσο
ηελ δηεπζύλνπζα Υπεξεζία γηα ηα ηπρόλ πξνβιήκαηα θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ.
Τν δηαζέζηκν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο εξγαζίεο πνπ
απαηηνύληαη από ηελ κειέηε. Όινη νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηνπο, ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηνπο γύξσ ηνπο.
Οη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα θξαηνύλ απνζηάζεηο αζθαιείαο από κεραλήκαηα,
νρήκαηα, εμνπιηζκό θαη θηλνύκελα θνξηία.
Όινη νη εξγαδόκελνη ζα πξέπεη λα θνξνύλ θαηάιιειν ξνπρηζκό-εμνπιηζκό θαη
θξάλνο. Η αζθαιήο πξνζέγγηζε θαη έμνδνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε όιεο ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο θαη ρώξνπο.
Όινη νη εξγαδόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε αλαζθαιή
θαηάζηαζε εξγαζίαο θαη λα απεπζπλζνύλ γηα βνήζεηα αλ δελ κπνξνύλ λα ηελ ειέγμνπλ
κόλνη ηνπο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
αξκόδηνπο θνξείο, ε ηπρόλ ύπαξμε θαη ζέζε δηθηύσλ. Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξόηππνπ ΔΛΟΤ ΗD 384. Η ίδηα
πξόβιεςε ηζρύεη θαη γηα θάζε είδνπο ζπζθεπή ή κεράλεκα πνπ ιεηηνπξγεί κα ειεθηξηθό
ξεύκα (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθνί ή πιαζηηθνί, ζηεγαλνύ
ηύπνπ κε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο. Οη πίλαθεο πξέπεη λα γεηώλνληαη. Δπίζεο πξέπεη λα
θέξνπλ πξνζηαηεπηηθό δηαθόπηε δηαθπγήο (δηαθνξηθήο πξνζηαζίαο- αληηειεθηξνπιεμηαθόο
απηόκαηνο). Η εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεηαη από αδεηνύρν
ειεθηξνιόγν. Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ θιεηδσκέλνη.
Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ην πέξαζκα θαισδίσλ, ζσιήλσλ, αγσγώλ ζε δάπεδα
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξνζβάζεηο ή ζέζεηο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιέο ύςνο ή ην πέξαζκά ηνπο από ηα άθξα ησλ δηαδξόκσλ. Σε
απηή ηε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε πξνζηαζία (θάιπςε) θαη ε ζήκαλζή ηνπο.
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ρξήζε ησλ κεηαιιηθώλ ηθξησκάησλ ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή ηελ πξόθιεζε
δεκηώλ.
Ορήκαηα, ρωκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζώο θαη ηα κεραλήκαηα

δηαθίλεζεο πιηθώλ

απνξξηκκάηωλ :
Πξηλ από θάζε δηαθίλεζε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε
ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο (ειεύζεξνο ρώξνο, δηαζέζηκν ύςνο, θιίζε
θαη νιηζζεξόηεηα δαπέδνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο (ΠΓ 397/1994))
Όια ηα νρήκαηα θαη ηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαζώο θαη ηα κεραλήκαηα
δηαθίλεζεο πιηθώλ:
Θα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα.
Θα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ηπρόλ κεηαηξνπέο ζα
εγθξίλνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππ΄ όςε ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
Θα ρξεζηκνπνηνύληαη ζσζηά θαη από πξόζσπα θαηάιιεια θαη εθνδηαζκέλα κε ηηο
απαηηνύκελεο άδεηεο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Οη νδεγνί θαη νη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ
θαζώο θαη ησλ κεραλεκάησλ δηαθίλεζεο πιηθώλ, ζα έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε ζα
δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε από ηελ λνκνζεζία άδεηα.
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Θα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πηώζε ησλ ελ ιόγσ
νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ ζην ρώξν εθζθαθήο ή ζην λεξό.
Τα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ηα κεραλήκαηα δηαθίλεζεο πιηθώλ ζα είλαη
εθνδηαζκέλα κε ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ώζηε νδεγόο λα πξνζηαηεύεηαη θαηά ηεο ζύλζιηςεο ζε πεξίπησζε αλαηξνπήο ηνπ
κεραλήκαηνο, θαζώο θαη θαηά ηεο πηώζεο αληηθεηκέλσλ.
Τα θνξηεγά πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα πιηθά (ακκνράιηθα – ζξαπζηό πιηθό) ζα είλαη
θαηάιιεια επηθαιπκκέλα ώζηε λα κελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ
θπθινθνξνύλησλ νρεκάησλ επί ηεο νδνύ.
Μεηά ην πέξαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηα κεραλήκαηα, ηα νρήκαηα θαη γεληθά ν
εμνπιηζκόο ζα θπιάγνληαη ζε πεξηθξαγκέλν ρώξν.
Εγθαηαζηάζεηο – κεραλέο- εμνπιηζκόο –κεραλνθίλεηα ή κε εξγαιεία ρεηξόο.
Θα είλαη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο.
Θα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.
Θα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη.
Θα ρξεζηκνπνηνύληαη από εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ ιάβεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε.
Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα όξγαλα ππό πίεζε ζα παξαθνινπζνύληαη θαη ζα
ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Χώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ.
Τα πιηθά ζα απνζεθεύνληαη ζε θαηάιιεια επηιεγκέλν ρώξν εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ. Γηα
ηελ απνθνκηδή ησλ άρξεζησλ ή ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε
κεγάισλ θάδσλ (containers) ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
Πξώηεο βνήζεηεο
Μέξηκλα γηα ηελ ύπαξμε θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ ηθαλνύ γηα
ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ.

υντάχθηκε

Καβάλα
2017
Ο Προϊστάμενος
Σμ. Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Σ.Ε.

παθοπούλου Ήρα
Πολιτικός Μηχανικός Σ.Ε.

Νεστορίδης Ιωάννης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θωμάς Καραβάς
Σοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΡΓΟ:

Επισκευή και αντικατάσταση στέγης

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΗ
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ- ΘΡΑΚΗ

καπναποθήκης οδού Υιλίππου

ΓΡΑΜΑ-ΚΑΒΑΛΑ-ΞΑΝΘΗ
ΓΕΝΙΚΗΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ
Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΓΙΑΜΔΡΙΜΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ
ΤΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ:

50.000,00 €

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΦΑΚΔΛΟΣ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΔΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)
Α. ΓΔΝΙΚΑ
Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ
Τν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην
ζέκα θαη ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζηελ θαπλαπνζήθε ηεο νδνύ Φηιίππνπ ζηελ Καβάια.
Σηνηρεία ηνπ θπξίνπ έξγνπ
Π.Δ. Καβάιαο: Δθπξόζσπνο Μαξθόπνπινο Θεόδσξνο, Αληηπεξηθεξεηάξρεο Καβάιαο,
νδόο Δζληθήο Αληίζηαζεο 20, Καβάια
Σηνηρεία ηνπ ζπληάθηε ηνπ Φ.Α.Υ.
Σπαζνπνύινπ Ήξα, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Τ.Δ.
Αληίζηαζεο 20.

ζηε Γ.Τ.Δ. Π.Δ. Καβάιαο, Δζληθήο

Σηνηρεία ησλ ππεπζύλσλ ελεκέξσζεο / αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Φ.Α.Υ.
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ.
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΔΡΓΟΥ
Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απηήο είλαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο/ αληηθαηάζηαζεο/
ζπληήξεζεο/ αλαθαηαζθεπήο ησλ θαηεζηξακκέλσλ/ θζαξκέλσλ ππέξζπξσλ ηνπ θηηξίνπ.
Η επηζθεπή/ αληηθαηάζηαζε / ελίζρπζε γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία:
1) Καζαηξνύληαη ηα πθηζηάκελα ζηδεξέληα ξνιιά (ζθνύξα) ησλ παξάζπξσλ.
2) Καζαηξνύληαη ηα επηρξίζκαηα ηεο ηνηρνπνηίαο ζηηο πεξηνρέο ησλ αλσθιίσλ ησλ
αλνηγκάησλ πεξηκεηξηθά, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζε επηθάλεηα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ
30cm.
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3) Καζαηξνύληαη όια ηα ζαζξά ηκήκαηα ζηελ πεξηνρή έθαζηνπ αλσθιίνπ, ήηνη
επηρξίζκαηα, θαηεζηξακκέλνη ιίζνη, ζπαζκέλνη νπηόπιηλζνη πιήξσζεο.
4) Καζαηξείηαη ν ηνίρνο πιήξσζεο από νπηόπιηλζνπο απόθξπςεο ηνπ ζηδεξέληνπ ξνιινύ
θάησζελ ηνπ αλσθιίνπ έηζη ώζηε απνθαιπθζνύλ πιήξσο νη πθηζηάκελεο δνθνί IPN100
(πεξίπησζε Α). Σηελ πεξίπησζε Β θαζαηξείηαη κόλν ν ηνίρνο πιήξσζεο άλσζελ ησλ
δύν IPN100, ελώ ην ηνύβιν αλάκεζά ηνπο δηαηεξείηαη.
5) Γηαλνίγνληαη "απιάθηα" ζηηο ζέζεηο πάθησζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηαιιηθώλ δνθώλ
ζηνπο ηνίρνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εληζρύζεσλ κε γσληαθά L100/65/7.
6) Καζαξίδνληαη νη κεηαιιηθέο δηαηνκέο κε ρνληξή ζπξκαηόβνπξηζα έηζη ώζηε λα
απνκαθξπλζνύλ αξρηθώο νη νμεηδώζεηο θαη ηα ζαζξά ηκήκαηά ηνπο. Σηε ζπλέρεηα
εθαξκόδεηαη ν κεηαηξνπέαο ζθνπξηάο.
7) Οη κεηαιιηθέο δηαηνκέο επαιείθνληαη κε αληηζθσξηαθή βαθή θαη ηειηθή βαθή κε
ειαηνρξσκαηηζκό ζε 2 ζηξώζεηο (ε 2ε ζηξώζε γίλεηαη κεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο
πξώηεο).
8) Δληζρύνληαη νη εμσηεξηθέο κεηαιιηθέο δηαηνκέο έθαζηνπ ππέξζπξνπ κε κεηαιιηθά
γσληαθά L100/65/7 θαη ζπλδένληαη κε κεηαιιηθνύο ζπλδέζκνπο ζηνπο εθαηέξσζελ
ηνίρνπο.
9) Δθαξκόδεηαη επηζθεπαζηηθό, κε ζπξξηθλνύκελν ξενπιαζηηθό θνλίακα πςειήο αληνρήο
γηα ηελ πάθησζε ησλ λέσλ κεηαιιηθώλ δηαηνκώλ ζηελ ηνηρνπνηία θαη ηελ πιήξσζε ησλ
θελώλ.
10) Αλαθαηαζθεπάδνληαη κε νπηνπιηλζνδνκή ηα ηκήκαηα ησλ ππέξζπξσλ πνπ απέθξππηαλ
ηα κεηαιιηθά ξνιιά.
Γ. ΟΓΗΓΙΔΣ ΚΑΙ ΦΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ
Πξόγξακκα αλαγθαίσλ επηζεσξήζεσλ θαη ζπληεξήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεώλ
ηνπ:
Οη πξνζβάζεηο ζε απηό πξέπεη λα επηζεσξνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη θπξίσο όζνλ αθνξά
ηπρόλ θαηαζηξνθέο πηλαθίδσλ, ζήκαλζε απνθιεηζκνύ ηνπ εξγνηαμίνπ, θζνξέο θαη
ξύπαλζε ζην νδόζηξσκα γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ηξίησλ ζηελ παξαθείκελε νδό.
Όιεο νη βιάβεο θαη νη θζνξέο πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα από ηνλ αλάδνρν γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κέρξη ηελ ζρεηηθή
παξαιαβή.

υντάχθηκε
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