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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 31 / 12 /2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 24612

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση
του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ» με
προϋπολογισμό 74.400,00€ (60.000,00+ 14.400,00 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό εργασιών 59.967,33 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
1. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 98/2018, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης έξι
(6) ημερολογιακούς μήνες.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς, κλπ ) από την έδρα της Υπηρεσίας: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Παλαιό
Φάληρο, T.K. 175 62, μέχρι τις 21/01/2019.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου : http://www.palaiofaliro.gr (στη
διαδρομή: Εφημερίδα της υπηρεσίας / Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες), στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/01/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. στο Δημαρχιακό
Κατάστημα, οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος (2ος όροφος), Παλαιό Φάληρο και το σύστημα υποβολής
των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4412/2016 (Α' 147). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2020248,
fax 213 2020359.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
7. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ σύμφωνα με την με αριθμ.255/2018 απόφαση του
Δ.Σ. περί Έγκρισης 5ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
(σύμφωνα με την 925/28.11.2018
απόφαση Δημάρχου)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ.378 /2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έγκριση
όρων
του
συνοπτικού
διαγωνισμού
για
την
ανάδειξη
εργολάβου
εκτέλεσης
του
έργου
«Επισκευή των υποδομών της παιδικής
χαράς πάρκου Φλοίσβου», προυπ/σμού
μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23895/21.12.2018
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ
4. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία………….».
Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της
σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
Με τη με αρ. 319/2018 ΑΔΣ εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Επισκευή των υποδομών της
παιδικής χαράς πάρκου Φλοίσβου», προυπ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και
αναθεώρησης με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τη με αρ. 98/2018 μελέτη της Τ.Υ.
Ακολούθως εκθέτει ότι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου υποβλήθηκε η με αρ. 98/2018
μελέτη, που αφορά στο εν θέματι έργο και σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.)
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τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α')
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
την υπ’αρ. 373/18.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΟΠΞΩΞΕ-ΜΔΖ) περί ψήφισης του
πρ/σμού οικ. έτους 2018, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 112049/39626/26.1.2018
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 1919/26.1.2018) και
την με αρ. 255/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ:ΨΟΧ2ΩΞΕ-ΛΝΨ) περί έγκρισης της 5ης μερικής
αναμόρφωσης πρ/σμού ο.ε. 2018 (αρ. πρωτ. απόφασης ΑΔΑ 86610/28681/12.10.2018)
τη με αρ. 372/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ:ΩΜ52ΩΞΕ-ΘΟ6) και τη με αρ. 254/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ
:Ψ7Ο6ΩΞΕ-Χ0Δ)
τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α)
την υπ’ αρ. 98/2018 μελέτη Τ.Υ.
το από 22.11.2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ004050921)
το με αρ. πρωτ. 21611/22.11.2018 τεκμηριωμένο αίτημα
τη με αρ. πρωτ. 21762/23.11.2018 ΑΑΥ η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α Α/976 (ΑΔΑ:
6ΔΟΗΩΞΕ-82Θ & ΑΔΑΜ: 18REQ004064535)
τη με αρ. πρωτ. 21780/26.11.2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6318ΩΞΕ94Ω)
το σχέδιο της διακήρυξης
τον κωδικό cpv: 45236290-9
την ανωτέρω εισήγηση
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(4 υπέρ-1 κατά :Βασιλείου Γ.)
1.

Αποδέχεται την με αρ. 98/2018 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από
τη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έργο : «Επισκευή των υποδομών της
παιδικής χαράς πάρκου Φλοίσβου», προυπ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και
αναθεώρησης, σύμφωνα με την με αρ. 98/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως το
συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2018.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2018, έχουν εγγραφεί
σχετική πίστωση στον Κ.Α.:30-7322.006 συνολικού ύψους 10.000,00€ (αναλογία δαπάνης έτους
βάσει ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.
7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το
υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2019 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου ποσού
για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 2018.
Προβλέπεται κατανομή δαπάνης ως εξής:
ΚΑΕ
30-7322.006

2018
10.000,00

2019
64.400,00
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των
περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους
νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου
έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη
παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της
προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την
έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της
σχετικής
αίτησης
του
ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της
παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του
Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την
έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι
αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση
κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα
έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή
δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν
σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς
σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)
μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση
θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων
βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.»
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ
εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα»
και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην
προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ
συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές
του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 378/2018
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές
αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την
επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1.
2.
3.
4.

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Παλαιό Φάληρο 31/12/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΑΔΑ: Ψ0Μ0ΩΞΕ-ΧΣΦ

18PROC004294761 2018-12-31

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΡΓΟΤ :
ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΠΑΡΚΟΤ ΦΛΟΙΒΟΤ
Ο Γήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ
Γηαθεξχζζεη

ηε

δηεμαγσγή

ζπλνπηηθνύ

δηαγσληζκνύ

κε

ζθξαγηζκέλεο

πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ έξγνπ πνπ
αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ επηζθεπήο ησλ ππνδνκώλ ηεο Β’ παηδηθήο ραξάο
ηνπ Πάξθνπ Φινίζβνπ.
CPV 45236290-9

Δξγαζίεο επηζθεπήο ρώξσλ ςπραγσγίαο.

ΑΡΘΡΟ 1ν Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ
Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ.289/2018
απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί Έγθξηζεο 6εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο
2018, θαη βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 35-7322.0061
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο 2 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011.
Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θ.ι.π. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο
θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν
άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO.
ΑΡΘΡΟ 2ν Δθαξκνζηέα λνκνζεζία


Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147),- ησλ παξαγξάθσλ 4
θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 176 λ.
3669/2008 (Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ),

1
Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη Διακόρυξη και
ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου
εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από
εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ
τη διακριτό ορολογύα Συλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( ΣΑ ) ϋργων ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό
Τακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων, βλ. και ϊρθρο 5 του π.δ.
80/2016.
2
Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου.
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- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ
ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
φπσο ηζρχεη
- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,3
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» ,
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
- ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη ,
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρχζκηζε ησλ
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ »,
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ).4
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο».
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο5, θαζψο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα
θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε
θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.
Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε
πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην θείκελν ηεο πξφηππεο δηαθήξπμεο) κπνξνχλ λα
πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ
ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.

ΑΡΘΡΟ 3ν Γηάζεζε δηαθήξπμεο – Πιεξνθνξίεο
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα :
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
β) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ.
4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016) ,
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
δ) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,
ε) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο,
ζη) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,
δ) ε γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
ε) ε ηερληθή έθζεζε,
3
Τύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων.
4
Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 113/2010.
5
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου
τησ.
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Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ζην ΣΔΤΓ ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 1 ηεο παξνχζεο, επηζθεπηφκελνη ηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.palaiofaliro.gr (ζηε δηαδξνκή: Δθεκεξίδα ηεο ππεξεζίαο
/ Πξνθεξύμεηο - Γηαγσληζκνί - Γεκνπξαζίεο) θαζψο θαη δσξεάλ δηάζεζε ηνπο απφ ηα
γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο (2νο φξνθνο) απφ φπνπ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
παξαιάβνπλ ην αξηζκεκέλν θαη ζθξαγηζκέλν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κέρξη ηηο
21/01/2019.
Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ,
ηει. : 213 20 20 248 θαη Fax: 213 20 20 359 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (αξκφδηα: θ.
Κσλζηαληίλα Μαθξή).
ΑΡΘΡΟ 4ν Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1.
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79
ηνπ Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 3698/Β/16.11.16.
ηελ ππεύζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ν
εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
εκεηώλεηαη όηη ε ππεύζπλε δήισζε πξέπεη λα θέξεη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο
θαη λα ππνγξάθεηαη:
Από ην ίδην ην θπζηθό πξόζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό ή όηαλ πξόθεηηαη
γηα εηαηξεία από ην λόκηκν εθπξόζσπν απηήο
2. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα.
Οη δηαγσληδφκελνη, εθφζνλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο, ή κε ην
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Δθφζνλ είλαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ή Μνλ. ΔΠΔ ή
Δ.Π.Δ., εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν
πξφζσπν. Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ζεσξείηαη λφκηκε, φηαλ ε ππνγξαθή ηνπ
εμνπζηνδνηνχληνο έρεη ζεσξεζεί απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.
3. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα.
Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο
(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε ζε ζψκα, ζε
πεξίπησζε Α.Δ., θ.ιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα
ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.
4. Αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ΜΔΔΠ ή βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηα Ννκαξρηαθά
Μεηξώα γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα κέιε
απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην.
Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή
θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη (μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ
απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδφκελε εηαηξεία ή είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
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ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ
ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ
κηζζνδνηνχληαη ή ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή.
Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο,
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ
ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή
ζπκβνιαηνγξάθν.
Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύεη όηη απηόο έιαβε
ππόςε θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, ηνπο
όξνπο δηαθήξπμεο θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα απνδέρεηαη πιήξσο.
ΑΡΘΡΟ 5ν Τπνβνιή πξνζθνξώλ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα,
Σεξςηρφξεο 51 & Αξηέκηδνο, Παιαηφ Φάιεξν, ηελ 22ε Ιαλνπαξίνπ 2019, εκέξα Σξίηε
θαη ψξα 10:00 π.κ.6
1.

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ
θιεηζηέο έγγξαθεο πξνζθνξέο κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνύ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ, ζηε δηεχζπλζε:
Σεξςηρόξεο 51 & Αξηέκηδνο, Παιαηό Φάιεξν, Σ.Κ.175 62, 1νο όξνθνο.
Δμππαθνχεηαη φηη φζνη επηζπκνχλ κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ απηνπξνζψπσο ηηο
πξνζθνξέο ηνπο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο
πξνζθνξψλ, ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα δηεμαρζεί ν
δηαγσληζκόο.
2. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ζπζηεκέλε
επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά) θαη λα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία κε
απφδεημε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
παξνύζεο.
3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίλνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ
παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο
άιιεο. Δθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
4. ηνλ θχξην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο:
 Η ιέμε «πξνζθνξά» κε θεθαιαία γξάκκαηα
 Δπσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
πιήξεο ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο «ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ
ΥΑΡΑ ΠΑΡΚΟΤ ΦΛΟΙΒΟΤ» & ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ


5.

6

Σα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, email)
Δκθαλήο έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΔΙ)

ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
 φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζεο
 ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».

Τύθεται ο τύτλοσ τησ Υπηρεςύασ που θα διεξϊγει το διαγωνιςμό.
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6. Ο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
θαη ζα είλαη κέζα ζ’ απηφλ.
7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή
δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη θάπνηα δηφξζσζε πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα
8. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηαγσληζζνχλ πξνζθέξνληαο εληαίν πνζνζηό έθπησζεο
ζε αθέξαηεο κνλάδεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
125 ηνπ Ν. 4412/16.
9. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
10. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ
ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ή εγγξάθσο απφ ηελ
Τπεξεζία.
ΑΡΘΡΟ 6ν Υξόλνο –Σόπνο & Σξόπνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ
Ηκεξνκελία δηαγσληζκνύ (απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ, είλαη ε 22/01/2018, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ (ψξα ιήμεο
παξάδνζεο πξνζθνξψλ).
Σόπνο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδνληαη ηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ
Φαιήξνπ (2νο φξνθνο, Σερληθή Τπεξεζία), Σεξςηρόξεο 51 & Αξηέκηδνο, Παιαηό
Φάιεξν, Σ.Κ.175 62.
Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή
ηεο ή ηελ αθξηβή ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
αθξηβή ψξα πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο
κε θαλνληθέο.
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζώο θαη ν
εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Ο πξνζδηνξηζκόο απηόο γίλεηαη ζηελ ππεύζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016.
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο,
κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. Η
παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη
εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ
ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά
ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο (ζεκεηώλεηαη
όηη ηόζν ζην πξσηόθνιιν όζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ώξα θαη εκέξα
ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη από ηνλ
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ππεύζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ.
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε
ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά
πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ, ν
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Όινη νη θάθεινη
αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ
θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
γ) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη
θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη ζην ίδην
σο άλσ πξαθηηθφ.
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε
πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Δ. θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.
δ) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ
4 ηεο παξνχζαο ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην
κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ
κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά
κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη
ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Ο έιεγρνο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλίζηαηαη ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο θαη
ππνβνιήο ηνπο.
ε) Η πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε
παξάξηεκά ηνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ
κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε), θαη ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία ην εγθξίλεη.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε
πξφζθνξν κέζν επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζεο.
ζη) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή
(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο
πξνζθνξέο.
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Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα
ππνγξαθή ζύκβαζεο
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ
πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη γηα δέθα (10) επηπιένλ εκέξεο. Σα
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο
ζε απηφλ.
i)
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016 είλαη
ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii)
αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά,
ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν,
φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ
παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλώζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (Σεξςηρόξεο 51 & Αξηέκηδνο,
Παιαηό Φάιεξν – 2νο όξνθνο) εληόο πξνζεζκίαο δύν (2) εκεξώλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο.
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο
παξνχζεο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα
ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ
εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θνηλνπνηείηαη ε απόθαζε θαηαθύξσζεο ζηνλ
πξνζσξηλό αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν γηα
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, εληόο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
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ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.
Οη εηδνπνηήζεηο θαη θνηλνπνηήζεηο πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο γίλνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 7ν Ιζρύο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο εθαηόλ νγδόληα (180)
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν
ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο (άξζξν
97, Ν.4412/16).ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε
ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 8ν Νόκηζκα - Γιώζζα
Όιεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα είλαη ζε επξψ (€). ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ ζα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.
Η πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηνπο ηερληθνχο φξνπο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε αγγιηθή.
ΑΡΘΡΟ 9ν Δλζηάζεηο
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 θαη 127 ηνπ Ν.4412/16.
Γηα ην παξαδεθηφ ησλ παξαπάλσ ελζηάζεσλ απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ παξαβφινπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη αλέξρεηαη ζε 600€.
Οη απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ειέγρνληαη γηα ηελ λνκηκφηεηά ηνπο απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο, θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (Γεκνηηθφο Κψδηθαο), φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά.
ΑΡΘΡΟ 10ν Δγγπήζεηο
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.
1α ηνπ άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16.
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, ρσξίο ην ΦΠΑ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/16. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην άξζξν
8 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο.
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ΑΡΘΡΟ 11ν Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο - Πξνζεζκίεο

Η εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε πιεξσκή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε πξνζσξηλή θαη
νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 134 έσο θαη 181 ηνπ Ν.4412/16. Η
ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο.
ΑΡΘΡΟ 12ν Δπαλάιεςε δεκνπξαζίαο
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα
εκεξνκελία ή αλ δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα
εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία ζα
γλσζηνπνηεζεί κε ΦΑΞ ή e-mail πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία ζε
φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα (10:00 π.κ.). Η ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί
λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
εκεηψλεηαη φηη ζηηο λέεο απηέο εκεξνκελίεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηφλ ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ εθδήισζαλ
ελδηαθέξνλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ηεχρε κπνξνχλ λα δίδνληαη κέρξη
θαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκφ (ε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ πξνζκεηξάηαη).
ΑΡΘΡΟ 13ν Γεκνζίεπζε
Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο (πξνθήξπμε) ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζσξηλόο κεηνδόηεο
Πηζηνπνηεηηθά όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο
ελεκεξόηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε
απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε
απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο (πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ξεηψο θαη ζηελ σο άλσ ππεχζπλε δήισζε)
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ
ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα
πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:


αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο
θχξηαο αζθάιηζεο,



αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,



ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο
εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.

Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ
δηαγσληζκνχ.
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Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ
ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ηνπ εμακήλνπ) ηζρχνο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ
έμη (6) κελψλ, πνπ πξνεγνχληαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
(εκεξνκελία δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ).
Πξνθεηκέλνπ γηα δηαγσληδφκελν, θπζηθφ πξφζσπν, πηζηνπνηεηηθό πνηληθνύ κεηξώνπ,
έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1
ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1998
δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L358 ηεο 31-12-98)
απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ
πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε.
ρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο
δφιηαο ρξεσθνπίαο.
Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ:





γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.)
θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ΙΚΔ) θαη
γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.),απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ αδηθήκαηα.
Πξνθεηκέλνπ γηα θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ
κεηξψνπ, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλνπξαμία.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε
ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο
απνθάζεηο.

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ: Γηα ηνπο αιινδαπνχο πνιίηεο θαη αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα, θαη ζε
πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ εθδίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6232]
-Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ/Π. ΦΑΛΗΡΟ/17562]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ]
- Τηλέφωνο: [213 2020248]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [nantia.makri@palaiofaliro.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.palaiofaliro.gr στη διαδρομή:
Εφημερίδα της υπηρεσίας / Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[45236290-9]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ004064535] / A.O.E.: 378/2018
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΟ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ø]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΑΜ 98/2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

2
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
3
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Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

4
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

5
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

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

6
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

7
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
8
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:

9
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
11
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πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
12
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

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

13
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας16
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

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

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
43
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
19
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω υποβάλλει στ.... ............................................................................................... [να προσδιοριστεί
το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
για τους σκοπούς της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ",
με ΑΜ 98/2018 και κωδικό στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ004064535.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
25
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΔΡΓΟ :

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΗ
ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΠΑΡΚΟΤ ΦΛΟΙΒΟΤ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ :
Κ. Α. :

ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
74.400,00€ (με αναθεώπηζη και Φ.Π.Α.)
98 / 2018
35-7322.006

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
κοπόρ ηηρ παπούζαρ μελέηηρ είναι η εκηέλεζη επγαζιών επιζκεςήρ ηων ςποδομών
ηηρ Β’ παιδικήρ σαπάρ ηος Πάπκος Φλοίζβος.
Διδικόηεπα οι επγαζίερ πος πποβλέπονηαι είναι:
Γιαμόπθωζη ηηρ ςπόβαζηρ για ηην ηοποθέηηζη δαπέδων αζθαλείαρ ζηοςρ σώποςρ
πηώζηρ ηων οπγάνων ηηρ παιδικήρ σαπάρ, η οποία πεπιλαμβάνει σωμαηοςπγικέρ επγαζίερ
για ηην διαμόπθωζη και εξςγίανζη ηος εδάθοςρ και διάζηπωζη ςπόβαζηρ από ζκςπόδεμα
με οπλιζμό από δομικό πλέγμα σάλςβα.
Γιαμόπθωζη διαδπόμος κίνηζηρ μεηαξύ ηων σώπων ηων οπγάνων ηηρ παιδικήρ
σαπάρ με επίζηπωζη κςβόλιθων ηζιμένηος.
Ανηικαηάζηαζη θπεαηίων έλξηρ και ζύνδεζηρ ςπόγειων καλωδίων και ανηικαηάζηαζη
ηων καλωδίων ζύνδεζηρ.
Οι επγαζίερ πος θα εκηελεζηούν πεπιγπάθονηαι αναλςηικά ζηον πποϋπολογιζμό και
ηο ηιμολόγιο ηηρ μελέηηρ.
Σο έπγο θα εκηελεζθεί ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηο Ν. 4412/2016 (Γημόζιερ
ζςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών – πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και
2014/25/ΔΔ) όπωρ ιζσύει ζήμεπα με ηιρ ηποποποιήζειρ και ζςμπληπώζειρ ηος καθώρ και ηον
Ν. 3852/2010 όζον αθοπά ηα αποθαινόμενα όπγανα.
Η ζςνολική δαπάνη για ηο παπαπάνω έπγο ανέπσεηαι ζε 74.400,00€,
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24% και θα βαπύνει ηον Κ.Α. 35-7322.006 ζύμθωνα με
ηην με απιθμ.255/2018 απόθαζη ηος Γ.. πεπί
Έγκπιζηρ 5ηρ Αναμόπθωζηρ ηος
πποϋπολογιζμού οικ. έηοςρ 2018.
Σο έπγο θα σπημαηοδοηηθεί από ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ

Παλαιό Φάληπο

22/ 11/ 2018

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ

Πολιηικόρ Μησανικόρ ΠΔ3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Α.: 35-7322.006
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ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Αρ. Μελέτης : 98/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A
[1]

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[9]

[10]

1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων ΝΑΟΙΚ
χωρίς τη χρήση µηχανικών
20.04.01
µέσων σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη

ΟΙΚ 2122

1

m3

30,00

26,55

796,50

2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων ΝΑΟΙΚ
µε χρήση µηχανικών µέσων σε 20.05.01
εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

ΟΙΚ 2124

2

m3

120,00

10,80

1.296,00

3 Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεµα, µε χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισµού

ΝΑΟΙΚ
22.10.01

ΟΙΚ 2226

3

m3

15,00

34,30

514,50

4 Καθαίρεση στοιχείων
ΝΑΟΙΚ
κατασκευών από οπλισµένο
22.15.01
σκυρόδεµα, µε εφαρµογή
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης

ΟΙΚ 2226

4

m3

8,00

62,30

498,40

5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

ΝΑΟΙΚ 20.30

ΟΙΚ 2171

5

m3

173,00

0,90

155,70

6 Εξυγιαντικές στρώσεις µε
θραυστό υλικό λατοµείου

ΝΑΟΙΚ 20.20

ΟΙΚ 2162

6

m3

50,00

22,00

1.100,00

7 Καµπύλοι ξυλότυποι απλής
καµπυλότητας

ΝΑΟΙΚ 38.04

ΟΙΚ 3821

7

m2

250,00

22,50

5.625,00

8 Προµήθεια, µεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συµπύκνωση σκυροδέµατος
χωρίς χρήση αντλίας για
κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ
32.02.04

ΟΙΚ 3214

8

m3

95,00

84,00

7.980,00

9 Χαλύβδινοι οπλισµοί
σκυροδέµατος, ∆οµικά
πλέγµατα B500C

ΝΑΟΙΚ
38.20.03

ΟΙΚ 3873

9

Kg

1.200,00

1,01

1.212,00

10 Χαλύβδινοι οπλισµοί
σκυροδέµατος, κατηγορίας
B500C.

ΝΑΟΙΚ
38.20.02

ΟΙΚ 3873

10

Kg

1.480,00

1,07

1.583,60

11 Επιστρώσεις δαπέδων µε
κυβολίθους τσιµέντου

ΝΑΟΙΚ 78.96ΣΧ ΟΙΚ 7452

11

m2

840,00

24,00

20.160,00

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

40.921,70

40.921,70

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης
υπόγειων καλωδίων 40 x 40
cm

ΝΑΗΛΜ
60.10.85.01

ΝΟ∆Ο 2548

12

ΤΕΜ

6,00

60,00

360,00

2 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R ΝΑΗΛΜ
(NYM), ονοµ. τάσης 300/500V 62.10.40.01
µε µόνωση από µανδύα PVC
διατοµής 3 x 1,5 mm2

ΗΛΜ 46

13

m

30,00

2,30

69,00

3 Σωλήνες προστασίας
υπογείων καλωδίων φωτεινής
σηµατοδότησης από
πολυαιθυλένιο (HDPE),
διαµέτρου DN 63 mm

ΝΑΗΛΜ
60.20.40.11

ΗΛΜ 5

14

m

180,00

6,40

1.152,00

4 Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι,
πολυκλωνοι διατοµής 10 mm²

ΝΑΗΛΜ
62.10.48.02

ΗΛΜ 45

15

m

90,00

3,40

306,00

Σε µεταφορά

1.887,00

40.921,70
Σελίδα 1 από 2

ΑΔΑ: Ψ0Μ0ΩΞΕ-ΧΣΦ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

18PROC004294761 2018-12-31

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

m

180,00

Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από µεταφορά
5 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης
600/1000 V µε µόνωση από
µανδύα PVC διατοµής 4 x 4
mm2

ΝΑΗΛΜ
62.10.41.03ΣΧ

ΗΛΜ 102

16

Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

7,68

∆απάνη (Ευρώ)
Μερική
∆απάνη

Ολική
∆απάνη

[9]

[10]

1.887,00

40.921,70

1.382,40

3.269,40

3.269,40

Άθροισµα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

44.191,10
18,00%

7.954,40

Άθροισµα
Απρόβλεπτα

52.145,50
15,00%

7.821,83

Άθροισµα

59.967,33

Πρόβλεψη αναθεώρησης

32,67

Άθροισµα
ΦΠΑ

60.000,00
24,00%

14.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74.400,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 22/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2122
100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00
m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
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ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 26,55
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 26,55
(Ολογράφως) : είκοσι έξι και πενήντα πέντε λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 10,80
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,80
(Ολογράφως) : δέκα και ογδόντα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 34,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 34,30
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 2226
100%
Σελίδα 19 από 26

ΑΔΑ: Ψ0Μ0ΩΞΕ-ΧΣΦ

Τιμολόγιο μελέτης

18PROC004294761 2018-12-31

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 62,30
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 62,30
(Ολογράφως) : εξήντα δύο και τριάντα λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 0,90
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)
(0,21€/m3.km)
30 x 0,21 =
6,30
Συνολικό κόστος άρθρου 22,00
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,00
(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.04

Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3821

100%

Ξυλότυποι απλής καμπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθμης αυτών
μέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:
ΟΙΚ 3214
100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,
με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την
θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
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προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
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διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
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ν
ν
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|
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|
|
|
|

ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|

154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|

1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96ΣΧ

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους τσιμέντου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7452

100%

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους τσιμέντου, οποιουδήποτε σχεδίου
(ενδεικτικών διαστάσεων 20x10x6 cm), χρώματος και υφής,σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή
στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης
επί εδάφους η απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με
ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά): 24,00
(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2548

100%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού
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παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 60,00
(Ολογράφως) : εξήντα

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 3 x 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 46
100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.)
καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος
αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών
στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
Διατομής 3 x 1,5 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 2,30
(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο
(HDPE), διαμέτρου DN 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 5
100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων
ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),
δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη
ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη
και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά
τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η
πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα
φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.
Ευρώ

(Αριθμητικά): 6,40
(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.02

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 10 mm²
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 45

100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,
ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των
μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού
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διατομής 10 mm
Ευρώ

(Αριθμητικά): 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ 62.10.41.03ΣΧ

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC
διατομής 4 x 4 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:
ΗΛΜ 102
100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε
φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών
στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,
ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου
Διατομής 4 x 4 mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά): 7,68
(Ολογράφως) : επτά και εξήντα οκτώ λεπτά

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 22/11/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΝΝΑ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΔΡΓΟ : ΔΞΗΠΘΔΖ ΡΥΛ ΞΝΓΝΚΥΛ ΡΖΠ
ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΣΑΟΑΠ ΞΑΟΘΝ ΦΙΝΗΠΒΝ

ΓΖΚΝΠ Ξ. ΦΑΙΖΟΝ
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ :98/2018

Θ.Α. : 35-7322.006

ΓΔΛΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ
ΑΟΘΟΝ 1ο ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΓΓΟΑΦΖΠ
Αθνξά γεληθά ηελ εθηέιεζε θάζε είδνπο Γεκνηηθψλ Έξγσλ, ε δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ
βαξχλεη ηελ δηαρείξηζε Ο.Σ.Α. θαη ε θαηαζθεπή ηνπο αλαηίζεηαη ζε θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε
κεηά απφ δεκφζην δηαγσληζκφ.
ΑΟΘΟΝ 2ο ΗΠΣΝΠΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
 Σα Γεκνηηθά έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 ηνπ Λ. 4412/16 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.
 ηνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114Α΄/2006) ηνπ ελ ηζρχ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ
(εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 209, παξ.1)
 ηνπ Λ. 3852/10 (Φ.Δ.Θ. Α΄/07-06-10) ¨Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο¨
 ηνπ Λ.3861/10 (Φ.Δ.Θ. 11Α΄/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»
 ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκέξα εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ.
 Σνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
 Σνπ Λ. 4129/2013 (ΦΔΘ Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
 Ζ κε αξηζκφ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΘ/273/17-7-2012 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ «Έγθξηζε
ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» (ΦΔΘ 2221Β'/30.7.2012) θαη ε
Δγθχθιηνο 26 (ΓΗΠΑΓ/ΟΗΘ/356/4-10-2012) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ
(ΑΓΑ Β4Σ81-70Θ).
 Οη Δγθχθιηνη 36/2005, 38/2005 θαη 20/2006 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ε Δγθχθιηνο 27/2012
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.
 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη
εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
ΑΟΘΟΝ 3ο ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΡΔΣΖ
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα εμήο:
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Ζ Γηαθήξπμε.
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
4. Σν Σηκνιφγην Κειέηεο.
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
6. Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γ..Τ.).
7. Ζ Σερληθή Έθζεζε.
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Κειέηεο.
1
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9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε
πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ :
α) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα
β) Οη Δπξσθψδηθεο.
γ) Οη Δ.Σ.Δ.Π.
δ) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΙ.Ο.Σ. θαη I.S.O.
ΑΟΘΟΝ 4ο ΔΓΓΖΠΖ - ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΖΠ
Απηέο νξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ηελ Γηαθήξπμε.
ΑΟΘΟΝ 5ο ΞΟΝΝΓΝΠ ΔΟΓΥΛ - ΘΟΥΠΔΗΠ ΙΝΓΥ ΘΑΘΠΡΔΟΖΠΖΠ
Σν πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ παξέρεη ηελ πξφνδν ησλ επί κέξνπο
εξγαζηψλ κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ ή ηελ Γηαθήξπμε. Ο αλάδνρνο ππνβάιιεη πξνο ηελ Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα κε
πεξηνξηζηηθή ηελ ηειηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη ελδηάκεζεο ηκεκαηηθέο
απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο, γηα έγθξηζε. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα
απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο
ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Πάλησο φιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη θαηά
ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο εθηφο αλ ιφγσ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ δεηεζεί απφ ηελ επίβιεςε
εγγξάθσο ππεξσξηαθή εξγαζία ή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε κε εξγάζηκεο κέξεο. Δλλνείηαη φηη ε
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε δελ ακείβεηαη κε πξφζζεηε απνδεκίσζε ζηνλ αλάδνρν. Κφλνλ
έγγξαθε άδεηα ηεο επίβιεςεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε επηηξέπεη εξγαζίεο.
ΑΟΘΟΝ 6ο ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΡΗΚΥΛ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσλ θαη έληερλσλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ
ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακία άιιε πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε
θάζε κηαο απφ απηέο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη:
1. Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ (κηζζψκαηα - θαχζηκα-ιηπαληηθάαζθάιηζηξα- δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ινηπέο επηβαξχλζεηο).
2. Γαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζπλεξγείσλ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ (εκεξνκίζζηαέθηαθηεο παξνρέο – αζθαιίζεηο – εκεξαξγίεο - ινηπέο επηβαξχλζεηο).
3. Γαπάλεο πξνκήζεηαο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο κεηαθνξάο
απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. αλ απαηηνχκελα πιηθά
ινγίδνληαη φια είηε θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζην ηηκνιφγην είηε φρη, αιιά είλαη νπσζδήπνηε
απαξαίηεηα.
4. Γαπάλεο αζθαιίζηξσλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεηο γηα πξνζσξηλή θαηάιεςε έθηαζεο πξνο
κεηαθνξά ή απνζήθεπζή ηνπο.
5. Σα έμνδα απφζβεζεο, απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο εξγαιείσλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ. Θάζε
δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε
ησλ εξγαζηψλ.
Θακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ σο πξνο ηελ
πνζφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο, σο πξνο ηηο απνδφζεηο ησλ
εξγαηνηερληηψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ απφ ηνλ αλάδνρν. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αιιαγήο
ρηιηνκεηξηθψλ απνζηάζεσλ (απνδεθηψλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο επίβιεςεο), ζπληάζζεηαη
πξσηφθνιιν ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο θαη γίλνληαη νη πηζηνπνηήζεηο βάζε απηνχ.
ΑΟΘΟΝ 7ο ΞΝΠΝΠΡΝ ΓΔΛΗΘΥΛ ΔΜΝΓΥΛ ΘΑΗ ΝΦΔΙΝΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
Σν πνζνζηφ Γ.Δ. θαη Ο.Δ. δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ, θαη πξνζηίζεηαη σο
πνζνζηφ 18% ζην ηέινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εξγαζηψλ.
ην πνζνζηφ απηφ πεξηιακβάλνληαη:α) δαπάλεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε θ.ι.π.) β) ηα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ -- έμνδα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, εγθαηάζηαζεο- - εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. γ) κηζζνί,
απνδεκηψζεηο, αζθάιηζηξα δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ δ) παληφο είδνπο θφξνη, ηέιε θαη έμνδα
εγγχεζεο, ηφθνη θίλεζεο θεθαιαίνπ θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. πνπ
απνδίδεηαη ρσξηζηά απφ ηνλ Γήκν ε) έμνδα εθαξκνγήο εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο πιηθψλ
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θαη δνθηκψλ γεληθά γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζη) έμνδα αζθάιηζεο ή
απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη θάζε είδνπο απνδεκίσζεο πξνο
ηξίηνπο δ) έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ ζε
ζέζε πνπ επηηξέπεη ε αζηπλνκία ε) θάζε άιιε δαπάλε πνπ δελ νξίδεηαη ξεηά αιιά είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ νξζή θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ζ) ην
φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο: νη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ,
δεκηέο, απξφνπηεο θζνξέο, απνζβέζεηο, ζπληεξήζεηο εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ, δαπάλεο
γξαθείσλ, ππαιιήισλ, ζχληαμεο κειεηψλ.
Σν πνζνζηφ απηφ πξνζηίζεηαη ζην άζξνηζκα θάζε νκάδαο εξγαζηψλ ηεο πηζηνπνίεζεο θαη απηφ
πνπ πξνθχπηεη κεηνχηαη θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο, γηα ηελ
αληίζηνηρε νκάδα εξγαζηψλ. ην ηειηθφ πνζφ πξνζηίζεηαη ην πνζνζηφ 24% γηα ηνλ Φ.Π.Α.
ΑΟΘΟΝ 8ο ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΙΗΘΥΛ - ΔΙΔΓΣΝΠ - ΓΔΗΓΚΑΡΑ
Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα πιηθψλ γηα έγθξηζε, πξηλ απηά
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν. Τιηθά ή άιια είδε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο
ππεξεζίαο, ζα απνξξίπηνληαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. Σα απαηηνχκελα
δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη απφ ηελ ππεξεζία έγθαηξα γηα εμέηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα (φηαλ απηφ
απαηηείηαη) ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζην Θξαηηθφ Δξγαζηήξην Γνθηκήο Τιηθψλ. Θα
ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, ζα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ πιηθνχ (φηαλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ
εκπνξίνπ), γηα δε ηα αδξαλή ν ηφπνο πξνέιεπζεο, ε νλνκαζία θαη ηφπνο ηνπ έξγνπ, ην φλνκα
ηνπ αλαδφρνπ θαη ην απαηηνχκελν πιηθφ. Αλαγξάθεηαη επίζεο ην είδνο ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα
ππνβιεζνχλ ηα πιηθά.
Πξέπεη επίζεο λα ηεξνχληαη αθξηβψο νη αλαινγίεο ησλ πιηθψλ, φπσο απηέο απαηηνχληαη απφ ηα
ζρεηηθά πξνο ηηο εξγαζίεο άξζξα ησλ αλαιπηηθψλ ηηκνινγίσλ. Ο απαηηνχκελνο κεραληθφο
εμνπιηζκφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ηηκνιφγην. Αλ ν αλάδνρνο δελ δηαζέηεη ηνλ
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνλ κηζζψζεη ρσξίο θακία ππνρξέσζε ή επζχλε
ηεο ππεξεζίαο γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε.
ΑΟΘΟΝ 9ο ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΕΖΚΗΔΠ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΗΘΑ φηαλ
είλαη ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ ΗΘΑ ή ζε άιιν ηακείν (αλά εηδηθφηεηα) ή ζε
αλαγλσξηζκέλεο άιιεο απφ ην Γεκφζην Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο. Οη δαπάλεο γηα ηηο παξαπάλσ
αζθαιίζεηο επηβαξχλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο (εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ) ηνλ
αλάδνρν.
ε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ε ππεξεζία κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκίεο, πξνθαινχκελεο απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ
Γεκνζίνπ ή ηνπ Γήκνπ θαη ζε θάζε άιιν θνηλσθειέο έξγν.
ΑΟΘΟΝ 10ο ΦΝΟΝΗ - ΡΔΙΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ππφθεηηαη ζε φιεο αλεμαίξεηα ηηο θξαηήζεηο, ηνπο
θφξνπο θαη ηα ηέιε, βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ θαη Λφκσλ πνπ ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Τπνρξενχηαη επίζεο ζηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδνρήο
ζεζπηζζεί απφ ην Τπ. Δξγαζίαο θαη αθνξά επηδφκαηα, εκεξνκίζζηα, δψξα θ.ι.π. Αλ θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο ή θαηαξγεζνχλ
πθηζηάκελνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επηπιένλ ή εθπίπηεη αληίζηνηρα απφ ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηνπ αλαδφρνπ, πηζηνπνηνχκελνπ ή αθαηξνχκελνπ ηνπ πξάγκαηη πιεξσκέλνπ ή
εμνηθνλνκεκέλνπ πνζνχ. Ο εξγνδφηεο επηβαξχλεηαη κε ηνλ Φ.Π.Α.
ΑΟΘΟΝ 11ο ΚΔΙΔΡΖ ΠΛΘΖΘΥΛ ΡΝ ΔΟΓΝ
Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ ζχληαμή ηεο έιαβε ππφςε ηνπ
ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δειαδή ηελ ζέζε ηνπ έξγνπ, ηα απαηηνχκελα κέζα
πξνζέγγηζεο θαη κεηαθνξάο, ηελ δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ
θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, λεξνχ θαη
ειεθηξηθνχ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα ππφγεηα δίθηπα θαη γεληθά ηηο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο
πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ηελ αξηηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. ε θάζε
πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη
λα απνθχγεη ηελ πξφθιεζε δεκηψλ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ είλαη απνθιεηζηηθά
ππεχζπλνο.
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ΑΟΘΟΝ 12ο ΦΙΑΜΖ ΙΗΘΥΛ-ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΞΑΟΣΝΠΑΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ
Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε φια ηα πιηθά θαη κέζα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη ηηο εθηεινχκελεο απφ απηφλ εξγαζίεο. Ζ Τπεξεζία δίλεη ζρεηηθέο
εληνιέο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππαθνχζεη
παίξλνληαη κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο απφ ηελ Τπεξεζία θαη θαηαινγίδνληαη ζε απηφλ νη
αληίζηνηρεο δαπάλεο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ πνπ
εθηεινχληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή, γηα πξφιεςε δεκηψλ ή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο.
Εεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ απηφλ,
αιιηψο ε επαλφξζσζε γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. Ο
αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη επζχλεηαη γηα θάζε θνπή
ή θαηαζηξνθή δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ησλ νπνίσλ ε θνπή δελ είλαη πξνυπφζεζε ηνπ έξγνπ.
ΑΟΘΟΝ 13ο ΞΟΝΙΖΤΖ ΑΡΣΖΚΑΡΥΛ - ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ηα κέηξα
ηνπ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, θαζψο θαη γηα ηε
παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο
αηπρήκαηνο θαηά παληφο πξνζψπνπ ή νρήκαηνο. Οη εθζθαθέο ζε γαηψδε θαη γεληθά νη εθζθαθέο
ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ππνζηεξίδνληαη πάληνηε. Όιεο νη εθζθαθέο επηζεκαίλνληαη ηε λχρηα
κε θψηα. Ζ Τπεξεζία δίδεη εληνιέο ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ νη νπνίεο εθηεινχληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ εξγνιάβνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3542/07 (ΦΔΘ 50A/0203-2007) πεξί ΘΟΘ θαη ζηα ζεκεία φπνπ επεκβαίλεη απηφο ζην έξγν φπσο: 1. ήκαλζε εξγαζηψλ
ζηνπο δξφκνπο θαη 2. Κε θαηάιεςε νδνζηξσκάησλ κε κπάδα θαη άζθνπε παξαθψιπζε ηεο
θπθινθνξίαο θ.ι.π.
ΑΟΘΟΝ 14ο ΣΟΖΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΞΟΗΛ ΡΖΛ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΠΖ
Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πάξεη ζηε θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο
έξγνπ πνπ έρεη πεξαησζεί, κεξηθψο ή νιηθψο, ρσξίο λα ζεσξείηαη φηη απηφ απνηειεί απνδνρή
νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ δελ νινθιεξψζεθε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. Αλ ε παξαπάλσ
θαηνρή ή ρξήζε θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ηφηε ε Τπεξεζία ρνξεγεί ζηνλ αλάδνρν
αλάινγε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ
απφ ηνλ εξγνδφηε ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ αλάδνρν, ηφηε ν εξγνδφηεο
θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηηο πξάγκαηη απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο πξφζζεηεο δαπάλεο.
ΑΟΘΟΝ 15ο ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ - ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΠΡΝ ΔΓΑΦΝΠ
Θάζε εξγαζία αλαγθαία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ
ραξάμεσλ ζην έδαθνο εθηειείηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηηο νδεγίεο ηεο
Τπεξεζίαο. Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζε πιηθά θαη ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ΑΟΘΟΝ 16ο ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
Αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε.
ΑΟΘΟΝ 17ο ΡΔΙΗΘΝΠ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΠ
Δθδίδεηαη κε βάζε ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εγθξηηηθήο
απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. Σα ζηνηρεία απηά, απνηεινχλ θαη δηθαηνινγεηηθά έθδνζεο
ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη επηζπλάπηνληαη ζε απηφλ.
ΠΑΙΑΗΟ ΦΑΙΖΡΟ

22-11-2018

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ

ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ

ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ ΚΑΘΡΖ

ΑΛΛΑ ΓΔΘΟΤΙΑΘΟΤ

ΠΟΙΗΣΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ ΠΔ
ΚΔ ΒΑΘΚΟ Β'

ΠΟΙΗΣΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΘΟ Σ.Δ.
ΚΔ ΒΑΘΚΟ Α'
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΔΡΓΟ : ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΗ
ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΠΑΡΚΟΤ ΦΛΟΙΒΟΤ

ΓΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ :98/ 2018

Κ.Α. : 35-7322.006

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ Δ..Τ.
Ρν ηεχρνο απηφ ηεο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Δ.Π.) αθνξά ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη ηηο
ζπκπιεξσκαηηθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην έξγν, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα θαη πεξηγξάθεηαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο
Γεληθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ (Γ.Π.) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Α.67
(Αξ.Γ.Γ.Γ/257/679/Φ4/11-3-74) Δγθχθιην Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Γεκνζίσλ 'Έξγσλ, φπσο απηή ηζρχεη κεηά
ηελ έθδνζε ηνπ Λ.4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
ηζρχνπλ, ηα δηαγξάκκαηα, κειέηεο, ηππηθέο δηαηνκέο θιπ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ πεξεζία θαζψο θαη κε
ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΤΜΒΑΗ.
Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δ.Π.. είλαη νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΩΝ
ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ ΠΑΡΚΟΤ ΦΛΟΙΒΟΤ
Νη αλσηέξσ εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.
Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Γ.Π.., γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, χζηεξα απφ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ- ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Όπνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ λνείηαη ν Γήκνο
Ξ. Φαιήξνπ φπνπ ΑΛΑΓΝΣΝΠ ή ΔΟΓΝΙΑΒΝΠ, ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαθεξπρζεί κεηά απφ ην δηαγσληζκφ.
Ζ ζπλνιηθά απαηηνχκελε πίζησζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 74.400,00 € εθ ησλ νπνίσλ ηα 60.000,00 €
απνηεινχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηα 14.400,00 € ηνλ απνδηδφκελν Φ.Ξ.Α.
Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ.
Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο
ηνπ αλαδφρνπ (Π.Ξ.) πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ δαπαλψλ πνπ αλέξρνληαη ζην 15% ηνπ
Π.Ξ. θαη ην πνζφ ηεο αλαζεψξεζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο. Ν Φ.Ξ.Α. πνπ αλαινγεί
(πνζνζηφ 24% επηπιένλ) βαξχλεη ην Γήκν Ξ. Φαιήξνπ.
Ππκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη νη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, απνκεησκέλεο θαηά ην εληαίν
πνζνζηφ έθπησζεο θαη πξνζαπμεκέλεο θαηά ην πνζνζηφ ηνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαη γεληθψλ εμφδσλ πνπ
ππνινγίδεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%).
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Γηα ην έξγν απηφ ηζρχνπλ νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Αλ ζηα ηεχρε ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ
ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί θαη αξηζκεηηθά φξηα πνπ πηζαλά έξρνληαη ζε αληίζεζε ή θαη αληίθαζε κε
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Δ.Π.. ή κε ηνπο φξνπο ηνπ Ρηκνινγίνπ γηα έλα θαη ην απηφ ζέκα, ηζρχ έρνπλ
θαηά ζεηξά νη φξνη θαη δηαηάμεηο ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη ηεο παξνχζαο Δ.Π.. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα
ηελ πηζηή θαη αθξηβή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, εθηφο αλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φια ηα έξγα πνπ
ππεηζέξρνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ, θαη ηηο ζρεηηθέο
κε απηνχο εγθπθιίνπο θαη απνθάζεηο.
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΑΓΔΙΑ - ΛΟΙΠΔ ΑΓΔΙΔ
Όπνπ απαηηείηαη πνιενδνκηθή άδεηα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο
πξφζζεηε απνδεκίσζε, ζηελ έθδνζε άδεηαο δφκεζεο, κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ επηβιεπφλησλ (θαηά ηελ έλλνηα
ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ) θαζψο θαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ΠΑ θαη ΦΑ σο πξνο ηνπο ππφρξενπο,
ζχκθσλα κε ην λφκν.
Όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, φπσο, ακνηβέο επίβιεςεο, θνξνινγηθά,
ραξηνζεκάλζεηο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θ.ι.π., θαζψο θαη θάζε άιιεο αδείαο πνπ ζα απαηηεζεί, βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα ηελ έρεη ππνινγίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
Νπνπ απαηηνχληαη εγθξίζεηο απφ άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή κέξηκλα θαη
επζχλε ηφζν γηα ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, κειεηψλ θ.ι.π., φζν θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ παξάιιειε ζπλδξνκή ηνπ Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη
135 ηνπ Λ.4412/16, απφ ην Γήκαξρν Ξ. Φαιήξνπ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ
απφθαζε θαηαθχξσζεο, ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα κε ηα νπνία δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Ρν έγγξαθν ηεο
ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, κε εηδηθή έγγξαθε πξφζθιεζε, λα
πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξφζθιεζεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Κέζα ζηελ ίδηα
πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ
παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/16.
Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Θαηά
ηεο απφθαζεο απηήο ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο.
Δπί ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη νξηζηηθά ε πξντζηακέλε αξρή.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 β
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ 4412/16, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο,
ρσξίο ΦΞΑ.
Πε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο ππέξ φισλ ησλ
κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην ίδην άξζξν ηνπ λφκνπ.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο Ππκθσλίαο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Λ 2513/1997 (Α΄ 139) θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α.Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε
απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα,
αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο πιεξσκήο. Νη
θξαηήζεηο απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί, ζχκθσλα κε
ηελ ειεγρζείζα πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ πεξηιακβάλνληαη
πξνζσξηλά ζηελ πηζηνπνίεζε κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ
152 ηνπ Λ.4412/16.
Νη παξαπάλσ εγγπήζεηο, αξρηθή θαη θξαηήζεσλ, απνκεηψλνληαη θαηά ηελ πξφνδν ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΔΜΙΔ – ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ
1. Προθεζμίες
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν ζε πξνζεζκία ΔΞΙ (6)
ζπλνιηθά, ΜΗΝΩΝ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ απνηεινχλ θαη ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία
απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ.
Κε ηελ πεξαίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηνλ Γήκν αίηεζε γηα ρνξήγεζε
βεβαίσζεο πεξαίσζεο. Ζ κε χπαξμε ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο επηβάιιεη απηφκαηα ηελ επηβνιή αληίζηνηρεο
πνηληθήο ξήηξαο.
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2. Υρονοδιάγραμμα καηαζκεσής ηοσ έργοσ
Ν αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή πξνζεζκία ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ην
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζην δηάζηεκα απφ 15ε έσο 30ε εκέξα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Λ.4412/16.
Ρν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ηηο εξγαζίεο πνπ
πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ.
Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηελ κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή
αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ, αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη
ζρεηηθή έθζεζε.
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ ηξηάληα
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ δηεπζχλνπζα πεξεζία κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηελ ζεηξά θαη ηελ
δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ, κέζα ζηα φξηα ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο.
Ζ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γίλεηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, κε ηελ πάξνδν ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζεσξείηαη εγθεθξηκέλν. Ρν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη
πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ.
Ρν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε φπνπ ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνδνη εξγαζίαο, ηα
κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη απνδφζεηο ηνπο, ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ θ.ι.π., γηα ηηο θχξηεο
δξαζηεξηφηεηεο, έηζη πνπ λα εδξαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνηάζεσλ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα
ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία
ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα πξνζεζκία μέθπγε απφ απηφ, νχησο ψζηε
λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν
αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο.
Δπίζεο έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ
ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ κε
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ κε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε,
έγγξαθεο εληνιέο ηεο πεξεζίαο.
3. Παράηαζη
Ξαξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ αλαγλσξίδεηαη αλ ηζρπξηζηεί ν αλάδνρνο άγλνηα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο
πεξηνρήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, αιιά κφλν γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ
αλαδφρνπ (πνπ ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο), πξφηαζε ηνπ επηβιέπνληα
κεραληθνχ, γλσκνδφηεζε ηνπ Γηεπζπληή Ρερληθψλ πεξεζηψλ θαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πνπ
εθδίδεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
147 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΠΔΡΒΑΗ ΠΡΟΘΔΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο
πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Λ.
4412/16.
Γελ πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζε πεξίπησζε ηαρχηεξεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. Ν
θνξέαο θαηαζθεπήο, γηα ηελ θάιπςε ή πεξηνξηζκφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ, αλ επζχλεηαη γηα απηέο ν
αλάδνρνο, κπνξεί λα δψζεη εληνιή ζην αλάδνρν λα επηηαρχλεη
Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε ηνπ έξγνπ)
απαγνξεχεηαη ρσξίο έγθξηζε ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο, πνπ απνθαζίδεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη
πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Αλ δηαπηζησζεί θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη έρεη γίλεη άκεζε ή έκκεζε
ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ άιιε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή ν θνξέαο θαηαζθεπήο
θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κεηά απφ γλψκε ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνπιίνπ.
Θαηά ηα ινηπά γηα ηελ πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 164
ηνπ Λ.4412/16. Γηα ηελ πεξίπησζε ππεξγνιαβηψλ ηζρχνπλ ηα άξζξα 165 θαη 166 ηνπ Λ.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΟΣΑ – ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ
Δπί ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πνπ απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδνο πξνζηίζεηαη εξγνιαβηθφ
πνζνζηφ δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%).
Πην πνζνζηφ απηφ πεξηιακβάλνληαη, εθηφο ησλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γ.Π.., θαη εηδηθέο δαπάλεο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο ή ελδερφκελα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε, φπσο:
Πχληαμε ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ, ζρεδίσλ, δαθηπινγξαθήζεσλ θ.ι.π. ζε αλάινγν
αξηζκφ αληηηχπσλ, ζχκθσλα κε ηα θαηαγξαθέληα ζηνηρεία ζην εκεξνιφγην θαη ηα θαηαγξαθέληα επηκεηξεηηθά
ζηνηρεία ηνπ αλαδφρνπ παξνπζία ηνπ επηβιέπνληα.
Ιήςε θσηνγξαθηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο.
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο φηαλ ηνπ δνζεί
εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Πηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε, πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά
πιεξσκήο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Δπί ηεο δαπάλεο απηήο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ δεθανθηψ ηνηο εθαηφ (18%) κεησκέλν θαηά ηελ
ηεθκαξηή έθπησζε ηεο εξγνιαβίαο.
Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ αλάδνρν δελ θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ
πνζνζηφ.
Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο βαξχλεη ην Γήκν Ξ. Φαιήξνπ.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ
Γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ θαη
νη θαλφλεο επηκέηξεζεο πνπ νξίδνληαη ζηα εγθεθξηκέλα Δληαία Ρηκνιφγηα ΛΑΝΗΘ, ΛΑΓΟ, ΛΑΝΓΝ, ΛΑΞΟΠ,
ΖΙΚ, ΑΡΖΔ ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ.
Δπηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ
ππνβνιή ησλ επηκεηξήζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ πεξεζία γηα έιεγρν γίλεηαη ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο
κεηά ην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο εθηέιεζήο ηνπο κελφο, αθνχ ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε “φπσο
ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν”. Ζ έγθξηζε ησλ επηκεηξήζεσλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε εγθξηηηθήο
απφθαζεο απφ ηελ πεξεζία κεηά ηνλ έιεγρφ ηνπο.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο ε πνζνηηθή επαιήζεπζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη δπλαηή ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ
έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136 θαη ην επηβιέπνληα
πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ απφ θνηλνχ ζηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ή
πξσηνθφιινπ δχγηζεο αληίζηνηρα.
Όια ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ζέκαηα ραξαθηεξηζκνχ εδαθψλ, πιεξσκήο κε θαη΄ απνθνπήλ ηίκεκα, ηειηθψλ
επηκεηξήζεσλ θ.ιπ. δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ – ΔΝΣΟΛΔ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ θαη ηεο νξηζηηθήο πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο
θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε ζα γίλεη κε βάζεη ηνπο
ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο.
Ν αλάδνρνο ζπληάζζεη ινγαξηαζκφ ησλ πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ θαη ηνλ ππνβάιεη κεηά ηε
ιήμε θάζε κήλα. Απαγνξεχεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ινγαξηαζκφ εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ επηκεηξεζεί, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ.4412/16.
Πην ινγαξηαζκφ πεξηιακβάλνληαη – κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο – εκηηειείο εξγαζίεο κε πξνζσξηλή ηηκή
κεησκέλε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απηνηειήο απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο κε ην ππφινηπν ηεο πξνβιεπφκελεο
ηηκήο. Ξεξηιακβάλνληαη επίζεο πιηθά πνπ εηζθνκίζζεθαλ κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ζην εξγνηάμηα ή ζε
απνζήθε πνπ δειψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ ππεξεζία. Γηα ηα πιηθά απηά θέξεη ν αλάδνρνο αθέξαηα ηελ
επζχλε κέρξη ηελ νξηζηηθή ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. Ζ πηζηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ.4412/16.
Νη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί, ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία πνπ ηνπο ειέγρεη, ηνπο
δηνξζψλεη θαη ηνπο εγθξίλεη κέζα ζε έλα κήλα. Πε πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηνλ αλάδνρν, ην
δηάζηεκα ηνπο ελφο κελφο επαλππνινγίδεηαη απφ ηελ επαλππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ.
Πε πεξίπησζε ζχληαμεο αξλεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, απηφο κπνξεί λα ζπληαρζεί απφ ηελ πεξεζία θαη ην πνζφ
ηνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζε
απηφλ, άιισο θαηαπίπηνπλ ηζφπνζα ζε βάξνο ηνπ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί, εθ΄ φζνλ δελ
ππάξρεη αλεμφθιεην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα.
Νη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα ππφθεηληαη ζηηο θξαηήζεηο εγγπήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη
ζα απνδίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Λφκν.
Γηα ηηο πιεξσκέο ησλ ινγαξηαζκψλ ζα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Θαλνληθφ ηηκνιφγην ζε (1) αληίηππν.
2. Γηπιφηππν ηεο αξκφδηαο Νηθνλνκηθήο Δθνξίαο γηα ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
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3. Ρα αλά ηξίκελν δειηία θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν.
4. Βεβαίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ
εξγνιαβία ππνρξεψζεψλ ηνπ.
5. Απφδεημε θαηαβνιήο πνζνζηνχ 0,2% θαη 1% επί ηνπ πνζνχ θάζε ινγαξηαζκνχ ππέξ ηνπ Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ.
(άξζξν 12 Λ.915/79 θαη απνθάζεηο 9/94 θαη 10/94 Νινκέιεηαο Αξείνπ Ξάγνπ) θαη 0,50 % ππέξ ηνπ Δ.Κ.Ξ.
6. Ξαξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ζηνλ ινγαξηαζκφ 040/546107/30 ηεο Δζληθήο Ρξαπέδεο ηεο Διιάδνο θξάηεζεο
0,6% επί παληφο ινγαξηαζκνχ (Λ.2166/93, άξζξν 27 παξ. 34 θαη 35).
7. Θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνπο Ν.Ρ.Α.
Πην θνλδχιην, πνπ πξνθχπηεη ηειηθά, πξνζηίζεληαη ηπρφλ λφκηκεο απνδεκηψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή αθαηξνχληαη,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Λ.4412/16, ηπρφλ επηβαιιφκελεο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο, ζπκπιεξσκαηηθή
θξάηεζε εγγχεζεο (αλ δελ έρνπλ θαηαηεζεί νη αληίζηνηρεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο), θ.ι.π., γεληθά δε
πξνζζαθαηξνχληαη νθεηιφκελα ή ρξεσκέλα ζηνλ εξγνιάβν πνζά, ψζηε λα πξνθχςεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα
πιεξσζεί θαη λα γίλεη εθθαζάξηζε φισλ ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ.
Πηηο εληνιέο πιεξσκήο πξνζηίζεηαη Φ.Ξ.Α., πνπ ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Λ. 1642/86.
Ζ πηζηνπνίεζε ελφο ινγαξηαζκνχ δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ησλ εξγαζηψλ πνπ
πηζηνπνηνχληαη, απφ ηελ επζχλε απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δεκηψλ ζηηο ήδε εθηειεζκέλεο εξγαζίεο, απφ ηελ
επζχλε γηα ηελ θινπή πιηθψλ θαη δελ απαιιάζζεη επίζεο ηνλ εξγνδφηε απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα απαηηήζεη απφ
ηνλ αλάδνρν λα εθπιεξψζεη φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο.
Γεληθφηεξα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ – ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΔ ΚΑΙ ΠΡΟΘΔΣΔ
ΔΡΓΑΙΔ
Ν ππνινγηζκφο ηεο αλαζεψξεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ Λ.4412/16 κε ηελ επηθχιαμε ηεο
ηειεπηαίαο παξαγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα ηα έξγα εζσηεξηθνχ αλαζηέιιεηαη ε έθδνζε πξαθηηθψλ
δηαπίζησζεο βαζηθψλ ηηκψλ πιηθψλ, εξγαηηθψλ θαη κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ απφ ηελ επηηξνπή δηαπίζησζεο
ηηκψλ δεκνζίσλ έξγσλ (ΔΓΡΓΔ).
Νη απνινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα δεηήζεη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία λα εθηειεζζνχλ, δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Λ.4412/16. Ρνλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε απνινγηζηηθήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ
πξέπεη λα ηεξείηαη εηδηθφ εκεξνιφγην ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Ρν χςνο ησλ αλαγθαίσλ
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ν αλάδνρνο κεηά απφ εηδηθή εληνιή ηεο ππεξεζίαο δελ
κπνξεί λα μεπεξλά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΞΑ.
πφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 132 ηνπ Λ.4412/16, αλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζζνχλ
επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζή
ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15%
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. Πην αλσηέξσ πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ
απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ εθηέιεζε απξφβιεπησλ θαη πξφζζεησλ εξγαζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 155 ηνπ Λ.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΤΜΒΑΗ
Ν θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο θαηαζθεπψλ, επί
κέξνπο δηαζηάζεηο θ.ι.π.) δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ
άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηηο ΔΡΔΞ, ηα
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο ππεξεζίαο,
θάζε απιή θαηαζθεπή ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη άξηηα, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηελ
αληνρή θαη θαιή εκθάληζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ππφινηπα (εζσηεξηθά ή
γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
Θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε ηελ
δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα.
Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ
ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε, ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία, αιιηψο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα
εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, άλεπ εηέξνπ θαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο
θαηαζθεπαζηήο.
Ν αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ
έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη έγγξαθα απφ ηνλ
εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε
εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο.
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Ρα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη απμνκεηψζεηο
εξγαζηψλ θαη λέεο εξγαζίεο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Λ.4412/16. Νη
γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 138 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.

ΑΡΘΡΟ 17o: ΜΔΛΔΣΗ ΣΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ
α. Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ηεο
θχζεο θαη ηνπνζεζίαο ηνπ έξγνπ, ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζήο ηνπ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο
θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο
κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, χπαξμε εξγαηνηερληθνχ γεληθά πξνζσπηθνχ, λεξνχ,
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νδψλ, ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο, ηνπ
θφξηνπ ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηε δηακφξθσζε θαη
θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη
θάησ απφ ην έδαθνο θ.ι.π.
β. Πεκεηψλεηαη φηη νη επζχλεο γηα αιιεινγξαθία θαη ζπλελλνήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνχλ κε ηνπο
δηάθνξνπο Νξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθειείαο, αλήθνπλ φιεο ζηνλ αλάδνρν. Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο ζα γίλνληαη
κε γλψζε ηεο Δπίβιεςεο. Έηζη, ε αιιεινγξαθία ζα γίλεηαη κέζσ ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν πεξεζίαο ή κε
θνηλνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ ζηελ Δπίβιεςε, ηα δε πνξίζκαηα ζπζθέςεσλ θ.ι.π. ζα αλαθεθαιαηψλνληαη ζε
ελεκεξσηηθέο αλαθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη κέζα ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζα επηζπλάπηνληαη μαλά ζηηο
κεληαίεο ελεκεξψζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 9.
γ. Δπίζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα
ελήκεξνο γηα ην είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
δ. Αθφκα κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε
ζθνπφ λα ζπκκνξθσζεί, ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ηα
νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη φηη απηά ζπληζηνχλ ηε βάζε ηεο ζχκβαζήο
ηνπ.
ε. Ξαξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηε ζχκβαζε.
ζη. Δπηζεκαίλεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε θαζνξηζζείζα γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία πξνζεζκία, ν
αλάδνρνο είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί ζε ζπλερή εξγαζία κέρξη θαη νιφθιεξν 24σξν (ηξεηο βάξδηεο), κε
εμαηξνπκέλσλ Θπξηαθψλ θαη Δνξηψλ. Γηα ηελ ελδερφκελε απηή ζπλερή εξγαζία, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη
θακία απνδεκίσζε, έζησ θαη αλ δηαηαρζεί απφ ηελ πεξεζία θαη νδεγήζεη ηειηθά ζε νινθιήξσζε ησλ
ηκεκάησλ ή φινπ ηνπ έξγνπ πξηλ ιήμνπλ νη αληίζηνηρεο κεξηθέο ή νιηθέο πξνζεζκίεο.

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
α. Νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εάλ απαηηεζεί ζα εθηεινχληαη βάζεη κειέηεο ζπληαζζφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν (ρσξίο
ηδηαίηεξε ακνηβή) θαη εγθξηλφκελεο απφ ηελ πεξεζία.
β. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ην ζηάδην εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ λα πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε
θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πξνζσξηλψλ ζεκάησλ,
θαλψλ, αληαλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ζεκάησλ θ.ι.π ζχκθσλα ηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ ΘΝΘ θαη ηηο ΞΡΞ
ζήκαλζεο έξγσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηελ νδφ, ζηηο παξαθακπηήξηεο θαη
πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο, γηα ηελ
αζθαιή θαζνδήγεζε ησλ πεδψλ θαη ησλ ηξνρνθφξσλ. Απηφο θέξεη ηελ επζχλε πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε
αηχρεκα ιφγσ ησλ έξγσλ, κε εμαηξνπκέλσλ θαη απηψλ πνπ εθηεινχληαη απνινγηζηηθά.
γ. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο εθηειέζεη πιεκκειψο ηε ζήκαλζε ππφθεηηαη ζε αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα 30
€ γηα θάζε θαθψο ηνπνζεηεκέλν ζήκα, ή κε ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε πνπ επηβάιιεηαη. Πε πεξίπησζε πνπ ν
αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ έγθαηξε εθηέιεζε ηεο ζεκάλζεσο πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ε πεξεζία
αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο "πεξί δεκνζίσλ
έξγσλ" ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξί εθπηψζεσο ηνπ εξγνιάβνπ θχξσζε, κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ
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ζήκαλζε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο δελ παχεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα έρεη
αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ ηελ ακέιεηά ηνπ απηή. Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ εξγαζίαο εθπίπηεη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ.
Ν αλάδνρνο νθείιεη λα πάξεη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο ηνπ, ψζηε λα κε παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία γεληθά νρεκάησλ θαη πεδψλ (απφ ηε
δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απφζεζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπψλ θ.ι.π.), φπσο π.ρ. θαηαζθεπή κηθξνχ κήθνπο νδψλ παξάθακςεο ή
πξνζπειάζεσλ πεδψλ πξνο νηθνδνκέο. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη δελ κπνξεί λα θπθινθνξεί φρεκα
βάξνπο κεγαιχηεξνπ απφ εθείλν γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα
απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ . Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη πξνεγνπκέλσο, ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο
αξρέο, λα εμαθξηβψλεη ηελ αληνρή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ θαηαζηξσκάησλ ησλ γεθπξψλ θαη άιισλ
ηερληθψλ έξγσλ ηεο νδνχ. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηέιεπζε βαξεηψλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο, λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο
εληζρχζεηο, αληηζηεξίμεηο θ.ι.π. ή λα βξεη νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν δηαβάζεσο. Νπσζδήπνηε είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί ηνπο δξφκνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ, ΓΙΚΣΤΩΝ Ο.Κ.Ω. Κ.Λ.Π.
α. Θάζε είδνπο εξγαζίεο φπσο εθζθαθψλ, θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, νδνζηξσζίαο θ.ι.π. ζα πξέπεη λα
εθηεινχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο θάζε θχζεο πνπ παξακέλνπλ.
Ρέηνηεο εγθαηαζηάζεηο είλαη νηθνδνκέο, νδνζηξψκαηα, πεξηθξάμεηο, ηερληθά έξγα, δίθηπα θνηλσθειψλ
νξγαληζκψλ ή θνηλνηηθψλ ή ηδησηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ φπσο αξδεπηηθά θξέαηα, αξδεπηηθνί αχιαθεο, δίθηπα
ηξνθνδνηηθά ή δηαλνκήο ειεθηξηθνχ, λεξνχ, ηειεθσλνδφηεζεο θ.ι.π. Ζ επηδεηνχκελε ηδηαίηεξε πξνζνρή
απνζθνπεί ζην λα απνθεπρζνχλ δεκηέο, αηπρήκαηα, βιάβεο, δπζιεηηνπξγίεο θ.ι.π. γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο
είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο. Όπνπ ε επίβιεςε θξίλεη φηη απαηηείηαη αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηεο εθζθαθήο
ηνπ ράλδαθα ησλ ζσιελψζεσλ (π.ρ. ιφγσ θπθινθνξίαο νρεκάησλ ή νηθνδνκήο θνληά ζην φξπγκα), ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφζεη ην θαηάιιειν ζχζηεκα αληηζηήξημήο ηνπο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.
β. Νπνηαδήπνηε δεκία, ε νπνία νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθηειεί απηφο
ην έξγν ή ζε ακέιεηα ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ησλ έξγσλ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν
νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δαπάλεο ηνπ.
γ. Θακία αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξζείζεο αηηίεο ζα γίλεη απνδεθηή. Νη ηηκέο ηνπ
Ρηκνινγίνπ είλαη εληαίεο θαη ακεηάβιεηεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο θπθινθνξίαο ή άιινπ αηηίνπ, ηελ
έθηαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα ή ην ζπκθέξνλ ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ (ειαθξψλ, κεζαίσλ,
βαξεηψλ) ή εθηέιεζεο κε ηα ρέξηα.
δ. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζε κεξηθά ηκήκαηα ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ θαη θνληά
ζ' απηά, πηζαλφ λα βξίζθνληαη ζηχινη ηεο ΓΔΖ θαη ΝΡΔ, ζσιήλεο χδξεπζεο θ.ι.π. Έηζη, ζα παξαζηεί αλάγθε,
παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηεινχληαη απφ απηφλ, λα εθηειεζηνχλ απφ ηηο
αξκφδηεο εηαηξείεο ή Νξγαληζκνχο, πεξεζίεο ή θαη ηνλ ίδην θαη εξγαζίεο γηα ηε κεηαηφπηζε ζηχισλ ή ηελ
απνκάθξπλζε γξακκψλ θ.ι.π.
ε. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεξγεί θαη λα νριεί ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο, Νξγαληζκνχο Θνηλήο
Ωθειείαο θ.ι.π. γηα ηελ επίζπεπζε ηεο απνκάθξπλζεο ησλ πην πάλσ εκπνδίσλ, λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζήο ηνπ γηα
θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θπξίσο έξγν ηνπ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ παξαιιήισλ
εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο ζηχισλ, κεηαηφπηζεο γξακκψλ θ.ι.π. Αληίζεηα, απηφο νθείιεη θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πην πάλσ εηαηξεηψλ. Πε
πεξίπησζε πνπ ηπρφλ ζπκβνχλ ηέηνηεο βιάβεο, ζα βαξχλνπλ νπσζδήπνηε ηνλ αλάδνρν.
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ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΔΒΑΙΩΗ ΠΔΡΑΣΩΗ ΔΡΓΑΙΩΝ –
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ
Κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ εθδίδεηαη βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ απφ
ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Λ.4412/16.
Νπνηεδήπνηε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, ην έξγν ή απηνηειή ηνπ ηκήκαηα πνπ έρνπλ πεξαησζεί
κπνξεί λα δνζνχλ ζε ρξήζε, χζηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Λ. 4412/16.
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 170 ηνπ Λ.4412/16. Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ επηηξνπή πνπ νξίδεη ε πξντζηακέλε
αξρή, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη φηη πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο.
Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο πνπ ζπληάζζεηαη απφ
ηνλ αλάδνρν. Ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επίζεο θάθειν πξνεθηίκεζεο ηεο δαπάλεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο κε βάζε ην κεηξψν ηνπ έξγνπ θαη εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ αθνξνχλ ζε θζνξέο
ιφγσ ζπλήζνπο ρξήζεο ηνπ έξγνπ.
Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληεξεί δσξεάλ ην έξγν γηα δεκαπένηε (15) μήνες απφ ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηνπ ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ επηκεηξεηηθνχ πίλαθα ή απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ πεξαίσζεο εθ’
φζνλ ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία έρνπλ ππνβιεζεί λσξίηεξα ή ηαπηφρξνλα θαη νθείιεη ζην δηάζηεκα απηφ λα
επαλνξζψλεη θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ ζα γίλεη ζηα έξγα πνπ εθηειέζηεθαλ απ΄ απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
171 ηνπ Λ.4412/16. Θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο
λα επηζεσξεί ηαθηηθά ην έξγν, λα ην δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε
ηνπο. Δξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θινπψλ ή βαλδαιηζκψλ απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη
ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, εθηεινχληαη κε έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ή
νη εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη απφ ηελ ππεξεζία. Πε πεξίπησζε πνπ παξαιείπεη ν αλάδνρνο ηεο ππνρξεψζεηο
ηνπ απηέο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. Νη εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ζπληήξεζεο θαηαγξάθνληαη ζε
εηδηθφ ηεχρνο, κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο.
Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ην ρξφλν ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο,
ηζρχνπλ θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
Πηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Λ.4412/16. Πηελ νξηζηηθή παξαιαβή
ηνπ έξγνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν φζνλ αθνξά ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ –
ΦΘΟΡΔ Δ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζή ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ή
άιινο θνξέαο, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη λα ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ απφ απηφλ
εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο
εξγνιήπηεο.
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηηο
απαηηνχκελεο, κε βάζε ηε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο, γηα ηελ
δηέιεπζε ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε
γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ θαη απιαθψλ ζε θαηαζθεπέο
απφ ζθπξφδεκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
Νπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή,
βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο θαηαζθεπέο πνπ
ππέζηεζαλ ηελ δεκηά ή ηελ θζνξά, ζηελ πξφηεξα ηνπο θαηάζηαζε.
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΥΡΗΗ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ
Ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή ηκήκα ηνπ,
αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε).
Ζ παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ εθηειέζηεθε θαιά θαη
δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΣΗΡΗΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ
Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε λφκσλ, αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη νθείιεη λα
αλαθνηλψζεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ,
πνπ απεπζχλνληαη ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο θ.ι.π.
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ΑΡΘΡΟ 25ο: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ
(H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ
ΞΓ 305/96).
1. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ
θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή
ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή
επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΞΓ 305/96 (αξ. 7-9), Λ.4412/16, Λ.
3850/10** (αξ. 42).
2. Πηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα
ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.4412/16.
β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο
(ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ : ΓΗΞΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΞΞ/85/14-5-01
θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή
άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ :
Λ.4412/16.
γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο
ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε
γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΞΓ 1073/81
(αξ. 111), ΞΓ 305/96 (αξ.10,11), Λ.3850/10 (αξ. 42- 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ
απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ
ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην
έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
3. Πχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα
3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο ( ΠΑ ) – Φάθεινο Αζθάιεηαο γείαο (ΦΑ)
θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ
πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη
ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν
πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΞΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ
γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ 305/96.
β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΠΑ-ΦΑ η α νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο
ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001
ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ.
γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα
δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα
εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο
θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ
ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ
(η.) ΞΔΣΩΓΔ.
ε. Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη Α
ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΞΔΣΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. Ππκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Πρέδην Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο γείαο (ΦΑ).
Ρν ΠΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια
εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν
ΦΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε
ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο Α :
ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ.
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ:
α. Απαηηείηαη Ππληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Ξ.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα
ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν
δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΠΑ,ΦΑ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα
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Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Λ 4030/2011 (ΦΔΘ 249/Α/25-11-2011)
θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ Π.ΔΞ.Δ.
3. Ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ
Έξγνπ : Α ΓΔΔΞΞ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ.
4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ
(η.) ΞΔΣΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κ ε η ελ εθπφλεζε η νπ Π Α θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ.
3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο
ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ
εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Ρα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο
επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη Ξξφιεςεο ή λα
ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη
εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο,
ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Λ.3850/10 (αξ.9).
δ. Πηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο,
εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ
θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ
νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν
Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1).
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Ρν βηβιίν ππνδείμεσλ
ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε
εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ
εξγαζίαο (Λ 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ
Δπηηξνπή γείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ..Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη
αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά
επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε
δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή
επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. Ν αλάδνρνο
νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά
αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί
ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο
Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Λ 3850/10 (άξζξν 18 παξ.9).
3.3 Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Κ.Α.)
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Κ.Α.), φηαλ απαηηείηαη εθ
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ .Α 130646/1984 ηνπ (η.)
πνπξγείνπ Δξγαζίαο. Ρν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ .Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο,
Ρκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνχο ηνπ
αλαδφρνπ θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή
δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν
επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θ.ιπ.: ΞΓ 1073/81 (αξ.113 ), Λ.1396/83 (άξζξν 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ ηέσο
ΞΔΣΩΓΔ κε αξ. πξση. ΓΔΔΞΞ/208 /12-9-2003.
3.4 Ππζρεηηζκφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Κέηξσλ Αζθάιεηαο (Ζ.Κ.Α.)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ Π Α θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ.Κ.Α.
Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΠΑ
θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ
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αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ
αηπρήκαηνο.
4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην.
4.1 Ξξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (Κ.Α.Ξ.)
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα
αζθάιεηαο θαη πγείαο:
α. Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: Ξ.Γ. 105/95, Ξ.Γ. 305//96 (αξ.12 παξάξηεκα
IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Ρνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε
λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΞΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΞΓ
305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV, κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Ρε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θ.ιπ.) θαη
ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: ΞΓ
1073/81 (αξ.92 - 95), ΞΓ 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.6).
δ. Ρε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη
εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε
ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θ.ιπ.: Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα
92-96), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Λ.3850/10 (άξζξα 30, 32, 45).
ε. Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ
πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θ.ιπ.) : Ξ.Γ .1073/81 (άξζξα 109,110),
Λ.1430/84 (άξζξα 17,18), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο:
πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θ.ιπ.,
εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν
εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 102-108), Λ.1430/84
(άξζξα 16-18), ΘΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο ΘΑ 8881/94 θαη .Α. νηθ.Β.5261/190/97,
Ξ.Γ. 396/94, Ξ.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε – ελαπφζεζε
πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θ.ιπ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ
νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
- Ρελ .Α αξηζ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 ηνπ ηέσο ΞΚΔΓΗ: «Νδεγίεο Πήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ»
(ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7)
- Ρε ΘΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ ηέσο ΞΔΘΑ θαη ηέσο ΞΚΔΓΗ «πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή
δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ»
- Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο : Λ.2696/99 (άξζξα 9 – 11 θαη άξζξν 52 ) θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε απηνχ : Λ. 3542/07 (άξζξα 7-9 θαη άξζξν 46).
β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο
ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (άξζξν 47, 48) θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Λ. 3542/07 (άξζξα
43,44).
γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο
αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ,
ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θ.ιπ.: Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 75-84),
Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 8.δ θαη άξζξν 12, παξάξηεκα IV, κέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 (άξζξα 31,35).
δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο,
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: Ξ.Γ. 216/78, Ξ.Γ. 1073/81
(άξζξα 85-91), ΘΑ 8243/1113/91 (άξζξν 8), Ξ.Γ. 305/96 [άξζξν 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη άξζξν 12 παξάξηεκα IV,
κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Λ.2696/99 (άξζξν 32) θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Λ. 3542/07
(άξζξν 30).
ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΞΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο
ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΞΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Λ.3850/10 (άξ. 36-41), ΞΓ 82/10.
4.3 Κεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Νη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΞΓ 304/00 (αξ.2). 10 α. Ν
αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη
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δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη
ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα,
θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΞΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Λ 1430/84 (αξ.11-15), ΞΓ 31/90, ΞΓ 499/91, ΞΓ
395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 89/99, ΞΓ 304/00 θαη ΞΓ 155/04, ΞΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΞΓ 305/96 (αξ.12
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΘΑ 15085/593/03, ΘΑ αξ.Γ13ε/4800/03,
ΞΓ 57/10, Λ.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Ρα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5)
θαη ην ΞΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
1. Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ.
8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΞΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). Πεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο
ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή
ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ
ζχκθσλα κε ην ΞΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
7. Ξηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν
ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ).
5. Λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία
ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα
κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
5.1 Θαηεδαθίζεηο : Λ 495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.7), Α
31245/93, Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), .Α. 3009/2/21-γ/94, .Α. 2254/230/Φ.6.9/94
θαη νη ηξνπ. απηήο : Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV
κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : .Α. Φ.28/18787/1032/00, ΞΓ 455/95 θαη ε
ηξνπ. απηνχ ΞΓ 2/06, ΞΓ 212/06,Α 21017/84/09.
5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: Λ. 495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.217, 40-42 ), Α αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο :
Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 455/95 θαη
ε ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 2/06, ΞΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Νδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
Ξ.Γ. 778/80, Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 34-44), Λ.1430/84 (άξζξα 7-10), ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Ξ.Γ. 396/94
(άξζξν 9 παξ.4 παξάξηεκα ΗΗΗ), Ξ.Γ. 155/04, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 4-6,14).
5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
Ξ.Γ. 95/78, Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 96, 99,.104, 105), Ξ.Γ. 70/90 (άξζξν 15), Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4,
παξάξηεκα ΗΗΗ), Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
5.5 Θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)
Ξ.Γ. 778/80, Ξ.Γ. 1073/81 (άξζξα 26- 33, άξζξν 98), Α 3046/304/89, Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4
παξάξηεκα ΗΗΗ), Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
5.6 Ξξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(Πήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο
πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε
ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Λ.495/76, Ξ.Γ. 413/77, Ξ.Γ. 225/89, ΘΑ 3329/89
θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4 παξάξηεκα ΗΗΗ),
Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, Α
3009/2/21-γ/94, Ξ.Γ. 455/95 θαη ε ηξνπνπνίεζε απηνχ: Ξ.Γ. 2/06, Ξ.Γ. 305/96 (άξζξν 12 παξάξηεκα IV
κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
5.7 Θαηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ιηκεληθά έξγα (πνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο,
θαηαζθεπή πξνβιήηαο θ.ιπ. κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) Ξ.Γ. 1073/81
(αξ.100), Λ. 1430/84 (άξζξν 17), Ξ.Γ. 396/94 (άξζξν 9 παξ.4 παξάξηεκα ΗΗΗ), Α 3131.1/20/95/95, Ξ.Γ.
305/96 (άξζξν 12, παξάξηεκα IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).
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6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΛΝΚΝΘΔΡΖΚΑΡΩΛ ΘΑΗ
ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ:
«ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ»
ΛΝΚΝΗ
Λ.
Λ.
Λ.
Λ.
Λ.
Λ.
Λ.
Λ.
Λ.

495/76
1396/83
1430/84
2168/ 93
2696/99
3542/07
3850/10
4030/12
4412/16

ΞΟΝΔΓΟΗΘΑ
ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΑ
Ξ. Γ. 413/77
Ξ. Γ. 95/78
Ξ. Γ. 216/78
Ξ. Γ. 778/80
Ξ. Γ. 1073/81
Ξ. Γ. 225/89
Ξ. Γ. 31/90
Ξ. Γ. 70/90
Ξ. Γ. 85/91
Ξ. Γ. 499/91
Ξ. Γ. 395/94
Ξ. Γ. 396/94
Ξ. Γ. 397/94
Ξ. Γ. 105/95
Ξ. Γ. 455/95
Ξ. Γ. 305/96
Ξ. Γ. 89/99
Ξ. Γ. 304/00
Ξ. Γ. 155/04
Ξ. Γ. 176/05
Ξ. Γ. 149/06
Ξ. Γ. 2/06
Ξ. Γ. 212/06
Ξ. Γ. 82/10
Ξ. Γ. 57/10

ΞΝΟΓΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ

ΔΓΘΘΙΗΝΗ

Α 130646/84
ΘΑ 3329/89
ΘΑ 8243/1113/91
ΘΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93
ΘΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΘΑ αξ. 8881/94
Α αξ.νηθ. 31245/93
Α 3009/2/21-γ/94
Α 2254/230/Φ.6.9/94
Α 3131.1/20/95/95
Α Φ.6.9/13370/1560/95
Α Φ6.9/25068/1183/96
.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97
ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99
ΘΑαξ.νηθ.15085/593/03
ΘΑ αξ. Γ13ε/4800/03
ΘΑ αξ.6952/11
Α 3046/304/89
Α Φ.28/18787/1032/00
Α αξ. νηθ. 433/2000
Α ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/01
Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/01
Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/02
Α ΓMEO/Ν/613/11
Α 21017/84/09
Ξπξνζβεζηηθή δηάηαμε 7,
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96

ΔΓΘΘΙΗΝΠ 27/03 ΑΟ.ΞΟΩΡ.ΓΔΔΞ
Ξ/208/12-9-03
ΔΓΘΘΙΗΝΠ 6/08 ΑΟ.ΞΟΩΡ.ΓΗΞΑΓ/
νηθ/215/31-3-08
ΔΓΘΘΙΗΝΠ Π.ΔΞ.Δ ΑΟ.ΞΟ. 10201/12
ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 22/11/2018

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΑΚΡΗ

ΑΝΝΑ ΓΔΚΟΤΛΑΚΟΤ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ
με βαθμό Α'

με βαθμό Β'
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