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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΔΑ : 6ΙΥΡΩ62-1ΥΩ
ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων

υγιεινής για την πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 175/2020
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμαρχος των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού », με
προϋπολογισμό 153,225.81€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α
36,774.19 €, δηλαδή συνολικά 190.000,00 ΕΥΡΩ.
2. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για
την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:05 μ.μ.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι
στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον δραστηριοποιούύ νται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού
69.803,96€) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (προϋπολογισμού 82.241,85€)β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι που προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (3.064,00€).
6. Η Χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ και από τον
Δήμου ( Κ.Α.: 60.7351.0003).

τακτικό Προϋπολογισμό του

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού.

Άγιοι Ανάργυροι,
Ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ
i
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ii
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: iii
CPV: 45214200-2

Κατασκευή ραμπών και χώρων
υγιεινής για την
πρόσβαση
και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματερού
ΠΔΕ του ΥΠΕΣ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
“Κατασκευαστικές εργασίες
σχολικά κτίρια”

για

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ ΟΥ Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η Σ
ΕΡΓΟΥ
iv

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

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόό χόυ κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ:
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Εκτιμώμενης αξίας 153,225.81 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 36,774.19 % ),
πόυ θα διεξαχθειό συό μφωνα με:
α) τις διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τόυς όό ρόυς τής παρόυό σας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

Αναθεό τόυσα αρχήό : ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Αριθμόό ς Φόρόλόγικόυό Μήτρωόόυ (Α.Φ.Μ.): 998396742
Κωδικόό ς ήλεκτρόνικήό ς τιμόλόό γήσής ………………………………….. v
Οδόό ς
: Λ. Δήμόκρατιό ας 61
Ταχ.Κωδ.
: 13561
Τήλ.
: 2132023617-625-618
Γενικήό Διευό θυνσή
στό
Διαδιό κτυό
http://www.agan.gov.gr
(URL)
E-Mail
: meletes@agankam.gov.gr
Πλήρόφόριό ες:
: ............................................

1.2
Εργόδόό τής ήό Κυό ριός τόυ Έργόυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.3
Φόρεό ας κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1.4
Πρόιϋσταμεό νή Αρχήό : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ συό μφωνα με τις
διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 72 παρ. 2 τόυ Ν3852/2010
1.5
Διευθυό νόυσα Υπήρεσιόα : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.
1.6
Αρμόό διό Τεχνικόό Συμβόυό λιό :………………………………………………………………
Εφόό σόν όι ανωτεό ρω υπήρεσιόες μεταστεγασθόυό ν καταό τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας συό ναψής ήό
εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ, υπόχρεόυό νται να δήλωόσόυν αό μεσα τα νεό α τόυς στόιχειόα στόυς πρόσφεό ρόντες ήό
στόν αναό δόχό.
Εφόό σόν όι ανωτεό ρω υπήρεσιόες ήό /και τα απόφαινόό μενα όό ργανα τόυ Φόρεό α Κατασκευήό ς
καταργήθόυό ν, συγχωνευτόυό ν ήό με όπόιόνδήό πότε τρόό πό μεταβλήθόυό ν καταό τή διαό ρκεια τής
διαδικασιόας συό ναψής ήό εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ, υπόχρεόυό νται να δήλωόσόυν αό μεσα,
στόυς
πρόσφεό ρόντεςvi ήό στόν αναό δόχό τα στόιχειόα των υπήρεσιωόν ήό απόφαινόό μενων όργαό νων, τα όπόιόα
καταό τόν νόό μό απότελόυό ν καθόλικόό διαό δόχό των εν λόό γω όργαό νων πόυ υπεισεό ρχόνται στα
δικαιωόματα και υπόχρεωόσεις τόυς.
Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1. Τα εό γγραφα τής συό μβασής καταό τήν εό ννόια τής περιπτ. 14 τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τόυ ν.
4412/2016, για τόν παρόό ντα ήλεκτρόνικόό διαγωνισμόό , ειόναι τα ακόό λόυθα :
α) ή παρόυό σα διακήό ρυξή,
β) τό Ευρωπαιϋκόό Ενιαιόό Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ)vii
γ)τό εό ντυπό όικόνόμικήό ς πρόσφόραό ς, όό πως παραό γεται απόό τήν ειδικήό ήλεκτρόνικήό φόό ρμα τόυ
υπόσυστήό ματός,
δ) ό πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής,
ε) τό τιμόλόό γιό δήμόπραό τήσής,
στ) ή ειδικήό συγγραφήό υπόχρεωόσεων,
ζ) ή τεχνικήό συγγραφήό υπόχρεωόσεων
ή) τό τευό χός συμπλήρωματικωόν τεχνικωόν πρόδιαγραφωόν,
θ) τό υπόό δειγμα ….viii
ι) τό τευό χός τεχνικήό ς περιγραφήό ς,
ια) ή τεχνικήό μελεό τή,
ιβ)τυχόό ν συμπλήρωματικεό ς πλήρόφόριόες και διευκρινιόσεις πόυ θα παρασχεθόυό ν απόό τήν αναθεό τόυσα
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αρχήό επιό όό λων των ανωτεό ρω
ιγ) ............................ix
2.2 Πρόσφεό ρεται ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή και δωρεαό ν ήλεκτρόνικήό πρόό σβασή στα εό γγραφα τής
συό μβασήςx στόν ειδικόό , δήμόό σια πρόσβαό σιμό, χωόρό “ήλεκτρόνικόιό διαγωνισμόιό ” τής πυό λής
www.promitheus.gov.gr.
Στήν ιστόσελιόδα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς (www.agan.gov.gr) αναρταό ται σχετικήό ενήμεό ρωσή με
αναφόραό στόν συστήμικόό αριθμόό διαγωνισμόυό και διασυό νδεσή στόν ανωτεό ρω ψήφιακόό χωόρό τόυ
«ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Καό θε ειόδόυς επικόινωνιόα και ανταλλαγήό πλήρόφόριωόν πραγματόπόιειόται μεό σω τής διαδικτυακήό ς
πυό λής www.promitheus.gov.gr τόυ «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
.................................................................................

xi xii

2.3 Εφόό σόν εό χόυν ζήτήθειό εγκαιόρως, ήό τόι εό ως τήν 12/10/2021 και ωόρα 14:00 xiii ή αναθεό τόυσα
αρχήό παρεό χει σε όό λόυς τόυς πρόσφεό ρόντες πόυ συμμετεό χόυν στή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής
συμπλήρωματικεό ς πλήρόφόριόες σχετικαό με τα εό γγραφα τής συό μβασής, τό αργόό τερό στις 15/10/21xiv
Απαντήό σεις σε τυχόό ν διευκρινιόσεις πόυ ζήτήθόυό ν, αναρτωόνται στόν δήμόό σια πρόσβαό σιμό
ήλεκτρόνικόό χωόρό τόυ διαγωνισμόυό στήν πρόαναφερόό μενή πυό λή www.promitheus.gov.gr τόυ
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζιό με τα υπόό λόιπα εό γγραφα τής συό μβασής πρός ενήμεό ρωσή των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωόν φόρεό ων, όι όπόιόόι ειόναι υπόχρεωμεό νόι να ενήμερωόνόνται με δικήό τόυς
ευθυό νή μεό σα απόό τόν υπόό ψή ήλεκτρόνικόό χωόρό.
Η αναθεό τόυσα αρχήό παρατειόνει τήν πρόθεσμιόα παραλαβήό ς των πρόσφόρωόν, όυό τως ωόστε όό λόι όι
ενδιαφερόό μενόι όικόνόμικόιό φόρειός να μπόρόυό ν να λαό βόυν γνωόσή όό λων των αναγκαιόων
πλήρόφόριωόν για τήν καταό ρτισή των πρόσφόρωόν στις ακόό λόυθες περιπτωόσεις:
α) όό ταν, για όπόιόνδήό πότε λόό γό, πρόό σθετες πλήρόφόριόες, αν και ζήτήό θήκαν απόό τόν όικόνόμικόό
φόρεό α εό γκαιρα, δεν εό χόυν παρασχεθειό τό αργόό τερό τεό σσερις (4) ήμεό ρες πριν απόό τήν πρόθεσμιόα πόυ
όριόζεται για τήν παραλαβήό των πρόσφόρωόν,
β) όό ταν τα εό γγραφα τής συό μβασής υφιόστανται σήμαντικεό ς αλλαγεό ς.
Η διαό ρκεια τής παραό τασής θα ειόναι αναό λόγή με τή σπόυδαιόό τήτα των πλήρόφόριωόν πόυ ζήτήό θήκαν ήό
των αλλαγωόν.
Όταν όι πρόό σθετες πλήρόφόριόες δεν εό χόυν ζήτήθειό εό γκαιρα ήό δεν εό χόυν σήμασιόα για τήν
πρόετόιμασιόα καταό λλήλων πρόσφόρωόν, ή παραό τασή τής πρόθεσμιόας εναπόό κειται στή διακριτικήό
ευχεό ρεια τής αναθεό τόυσας αρχήό ς.
2.4 Τρόπόπόιόήσή των όό ρων τής διαγωνιστικήό ς διαδικασιόας (πχ αλλαγήό /μεταό θεσή τής καταλήκτικήό ς
ήμερόμήνιόας υπόβόλήό ς πρόσφόρωόν, καθωός και σήμαντικεό ς αλλαγεό ς των εγγραό φων τής συό μβασής,
συό μφωνα με τήν πρόήγόυό μενή παραό γραφό), δήμόσιευό όνται στό ΚΗΜΔΗΣ xv.
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεσμευό όνται όό τι:
α) τήρόυό ν και θα εξακόλόυθήό σόυν να τήρόυό ν καταό τήν εκτεό λεσή τής συό μβασής, εφόό σόν επιλεγόυό ν,
τις υπόχρεωόσεις τόυς πόυ απόρρεό όυν απόό τις διαταό ξεις τής περιβαλλόντικήό ς, κόινωνικόασφαλιστικήό ς
και εργατικήό ς νόμόθεσιό ας, πόυ εό χόυν θεσπιστειό με τό διόκαιό τής Ένωσής, τό εθνικόό διόκαιό,
συλλόγικεό ς συμβαό σεις ήό διεθνειός διαταό ξεις περιβαλλόντικόυό , κόινωνικόυό και εργατικόυό δικαιό όυ, όι
5

όπόιόες απαριθμόυό νται στό Παραό ρτήμα Χ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016. Η τήό ρήσή των εν
λόό γω υπόχρεωόσεων ελεό γχεται και βεβαιωόνεται απόό τα όό ργανα πόυ επιβλεό πόυν τήν εκτεό λεσή των
δήμόσιόων συμβαό σεων και τις αρμόό διες δήμόό σιες αρχεό ς και υπήρεσιόες πόυ ενεργόυό ν εντόό ς των όριόων
τής ευθυό νής και τής αρμόδιόό τήταό ς τόυς xvi,
β) δεν θα ενεργήό σόυν αθεό μιτα, παραό νόμα ήό καταχρήστικαό καθ΄ όό λή τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας
αναό θεσής, αλλαό και καταό τό σταό διό εκτεό λεσής τής συό μβασής, εφόό σόν επιλεγόυό ν και
γ) λαμβαό νόυν τα καταό λλήλα μεό τρα για να διαφυλαό ξόυν τήν εμπιστευτικόό τήτα των πλήρόφόριωόν πόυ
εό χόυν χαρακτήρισθειό ως τεό τόιες απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό .
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι πρόσφόρεό ς
υπόβαό λλόνται απόό τόυς ενδιαφερόμεό ν όυς ήλεκτρόνικαό , μεό σω τής
διαδικτυακήό ς πυό λής www.promitheus.gov.gr τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μεό χρι τήν καταλήκτικήό
ήμερόμήνιό α και ωόρα πόυ όριό ζεται στό αό ρθρό 18 τής παρόυό σας διακήό ρυξής, σε ήλεκτρόνικόό
φαό κελό τόυ υπόσυστήό ματός «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπόγραό φόνται, τόυλαό χιστόν, με
πρόήγμεό νή ήλεκτρόνικήό υπόγραφήό , ή όπόιό α υπόστήριό ζεται απόό αναγνωρισμεό ν ό (εγκεκριμεό ν ό)
πιστόπόιήτικόό , συό μφωνα με τήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 37 τόυ ν. 4412/2016. xvii
Για τή συμμετόχήό στήν παρόυό σα διαδικασιόα όι ενδιαφερόό μενόι όικόνόμικόιό φόρειός ακόλόυθόυό ν τή
διαδικασιόα εγγραφήό ς τόυ αό ρθρόυ 5 παρ. 1.2 εό ως 1.4 τής Κόινήό ς Υπόυργικήό ς Απόό φασής «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».
Η εό ν ωσή όικόνόμικωόν φόρεό ω ν υπόβαό λλει κόινήό πρόσφόραό , ή όπόιό α υπόχρεωτικαό υπόγραό φεται,
συό μφωνα με τα ανωτεό ρω, ειό τ ε απόό όό λόυς τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειό ς πόυ απότελόυό ν τήν εό ν ωσή,
ειό τε απόό εκπρόό σωπόό τόυς, νόμιό μως εξόυσιόδότήμεό ν ό. Στήν πρόσφόραό , πρόσδιόριό ζεται ή εό κτασή
και τό ειό δός τής συμμετόχήό ς τόυ καό θε μεό λόυς τής εό ν ωσής, συμπεριλαμβανόμεό νής τής κατανόμήό ς
αμόιβήό ς μεταξυό τόυς, καθωός και ό εκπρόό σωπός/συντόνιστήό ς αυτήό ς. Η εν λόό γω δήό λωσή
περιλαμβαό νεται ειό τ ε στό ΕΕΕΣ (Μεό ρός ΙΙ. Ενόό τήτα Α) ειό τε στή συνόδευτικήό υπευό θυνή δήό λωσή
πόυ δυό ναται να υπόβαό λλόυν τα μεό λή τής εό ν ωσής.
3.2 Στόν ήλεκτρόνικόό φαό κελό πρόσφόραό ς περιεό χόνται:
(α) εό νας (υπό)φαό κελός με τήν εό νδειξή «Δικαιόλόγήτικαό Συμμετόχήό ς».
(β) εό νας (υπό)φαό κελός με τήν εό νδειξή «Οικόνόμικήό Πρόσφόραό ».
3.3 Απόό τόν πρόσφεό ρόντα σήμαιόνόνται, με χρήό σή τόυ σχετικόυό πεδιόόυ τόυ υπόσυστήό ματός, καταό τήν
συό νταξή τής πρόσφόραό ς, τα στόιχειόα εκειόνα πόυ εό χόυν εμπιστευτικόό χαρακτήό ρα, συό μφωνα με τα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 21 τόυ ν. 4412/2016.
Στήν περιόπτωσή αυτήό , ό πρόσφεό ρων υπόβαό λει στόν όικειόό (υπό)φαό κελό σχετικήό αιτιόλόό γήσή με τή
μόρφήό ψήφιακαό υπόγεγραμμεό νόυ αρχειόόυ pdf, αναφεό ρόντας ρήταό όό λες τις σχετικεό ς διαταό ξεις νόό μόυ ήό
διόικήτικεό ς πραό ξεις πόυ επιβαό λλόυν τήν εμπιστευτικόό τήτα τής συγκεκριμεό νής πλήρόφόριόας, ως
συνήμμεό νό τής ήλεκτρόνικήό ς τόυ πρόσφόραό ς. Δεν χαρακτήριόζόνται ως εμπιστευτικεό ς πλήρόφόριόες
σχετικαό με τις τιμεό ς μόναό δός, τις πρόσφερόό μενες πόσόό τήτες και τήν όικόνόμικήό πρόσφόραό .
3.4 Στήν περιόπτωσή τής υπόβόλήό ς στόιχειόων με χρήό σή μόρφόό τυπόυ φακεό λόυ συμπιεσμεό νων
ήλεκτρόνικωόν αρχειόων (π.χ. ήλεκτρόνικόό αρχειό ό με μόρφήό ZIP), εκειόνα τα όπόιό α επιθυμειό ό
πρόσφεό ρων να χαρακτήριόσει ως εμπιστευτικαό , συό μφωνα με τα ανωτεό ρω αναφερόό μενα, θα πρεό πει να
τα υπόβαό λλει ως χωρισταό ήλεκτρόνικαό αρχειόα με μόρφήό Portable Document Format (PDF) ήό ως
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χωριστόό ήλεκτρόνικόό αρχειόό μόρφόό τυπόυ φακεό λόυ συμπιεσμεό νων ήλεκτρόνικωόν αρχειόων πόυ να
περιλαμβαό νει αυταό .
3.5 Ο χρήό στής – όικόνόμικόό ς φόρεό ας υπόβαό λλει τόυς ανωτεό ρω (υπό)φακεό λόυς μεό σω τόυ
υπόσυστήό ματός, όό πως περιγραό φεται κατωτεό ρω:
α) Τα στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό πόυ περιλαμβαό νόνται στόν (υπό)φαό κελό με τήν εό νδειξή
«Δικαιόλόγήτικαό Συμμετόχήό ς» ειόναι τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 24.2 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνται απόό
τόν όικόνόμικόό φόρεό α ήλεκτρόνικαό σε μόρφήό αρχειόόυ Portable Document Format (PDF) και γιόνόνται
απόδεκταό , αναό περιόπτωσή, συό μφωνα με τήν παρ. β τόυ αό ρθρόυ 4.2.τής παρόυό σας.
β) Τό αργόό τερό πριν απόό τήν ήμερόμήνιόα και ωόρα απόσφραό γισής των πρόσφόρωόν πόυ όριόζεται στό
αό ρθρό 18 τής παρόυό σας, πρόσκόμιόζόνται στήν Αναθεό τόυσα Αρχήό xviii, με ευθυό νή τόυ όικόνόμικόυό
φόρεό α όι πρωτόό τυπες εγγυήό σεις συμμετόχήό ς, πλήν των εγγυήό σεων πόυ εκδιόδόνται ήλεκτρόνικαό ,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.xix
Οι ανωτεό ρω πρωτόό τυπες εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς συμμετόχήό ς πρόσκόμιόζόνται σε κλειστόό φαό κελό, στόν
όπόιό ό αναγραό φεται τόυλαό χιστόν ό απόστόλεό ας, τα στόιχειό α τόυ παρόό ντός διαγωνισμόυό και ως
παραλήό πτής ή Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό .
Η πρόσκόό μισή των πρωτόό τυπων εγγυήό σεων συμμετόχήό ς πραγματόπόιειόται ειότε με καταό θεσή τόυ ως
αό νω φακεό λόυ στήν υπήρεσιόα πρωτόκόό λλόυ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ειότε με τήν απόστόλήό τόυ
ταχυδρόμικωός, επιό απόδειόξει. Τό βαό ρός απόό δειξής τής εό γκαιρής πρόσκόό μισής φεό ρει ό όικόνόμικόό ς
φόρεό ας. Τό εμπρόό θεσμό απόδεικνυό εται με τόν αριθμόό πρωτόκόό λλόυ ειότε με τήν επιόκλήσή τόυ
σχετικόυό απόδεικτικόυό απόστόλήό ς, αναό περιόπτωσή.
Στήν περιόπτωσή πόυ επιλεγειό ή απόστόλήό τόυ φακεό λόυ τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς ταχυδρόμικωός , ό
όικόνόμικόό ς φόρεό ας αναρταό , εφόό σόν δεν διαθεό τει αριθμόό εό γκαιρής εισαγωγήό ς τόυ φακεό λόυ τόυ στό
πρωτόό κόλλό τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, τό αργόό τερό εό ως τήν ήμερόμήνιόα και ωόρα απόσφραό γισής των
πρόσφόρωόν, μεό σω τής λειτόυργιόας «επικόινωνιόα», τα σχετικόό απόδεικτικόό στόιχειόό πρόσκόό μισής
(απόδεικτικόό καταό θεσής σε υπήρεσιόες ταχυδρόμειόόυ - ταχυμεταφόρωόν), πρόκειμεό νόυ να ενήμερωόσει
τήν αναθεό τόυσα αρχήό περιό τής τήό ρήσής τής υπόχρεό ωσήό ς τόυ σχετικαό με τήν (εμπρόό θεσμή)
πρόσκόό μισή τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς τόυ στόν παρόό ντα διαγωνισμόό .
γ) Οι πρόσφεό ρόντες συνταό σσόυν τήν όικόνόμικήό τόυς πρόσφόραό , συμπλήρωόνόντας τήν αντιόστόιχή
ειδικήό ήλεκτρόνικήό φόό ρμα τόυ υπόσυστήό ματός.
δ) Oι πρόσφεό ρόντες δυό νανται να πρόβαιόνόυν, μεό σω των λειτόυργιωόν τόυ υπόσυστήό ματός, σε
εκτυό πωσή ελεό γχόυ όμαλόό τήτας των επιμεό ρόυς πόσόστωόν εό κπτωσής, αναό όμαό δα εργασιωόν, στήν
περιόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς με επιμεό ρόυς πόσόσταό εό κπτωσής, κατ’ εφαρμόγήό τής παρ. 2α τόυ
αό ρθρόυ 95 τόυ ν.4412/2016.xx
ε) Στή συνεό χεια, όι πρόσφεό ρόντες παραό γόυν απόό τό υπόσυό στήμα τα ήλεκτρόνικαό αρχειόα
[«εκτυπωόσεις» των Δικαιόλόγήτικωόν Συμμετόχήό ς και τής Οικόνόμικήό ς Πρόσφόραό ς τόυς σε μόρφήό
αρχειόόυ Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχειό α αυταό γιόνόνται απόδεκταό , εφόό σόν φεό ρόυν,
τόυλαό χιστόν πρόήγμεό νή ήλεκτρόνικήό υπόγραφήό , ή όπόιόα υπόστήριόζεται απόό αναγνωρισμεό νό
(εγκεκριμεό νό) πιστόπόιήτικόό και επισυναό πτόνται στόυς αντιόστόιχόυς (υπό)φακεό λόυς τής
πρόσφόραό ς. Καταό τή συστήμικήό υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς τό υπόσυό στήμα πραγματόπόιειό
αυτόματόπόιήμεό νόυς ελεό γχόυς επιβεβαιόωσής τής ήλεκτρόνικήό ς πρόσφόραό ς σε σχεό σή με τα
παραχθεό ντα ήλεκτρόνικαό αρχειόα (Δικαιόλόγήτικαό Συμμετόχήό ς και Οικόνόμικήό Πρόσφόραό ) και εφόό σόν
όι εό λεγχόι αυτόιό απόβόυό ν επιτυχειό ς ή πρόσφόραό υπόβαό λλεται στό υπόσυό στήμα. Διαφόρετικαό , ή
πρόσφόραό δεν υπόβαό λλεται και τό υπόσυό στήμα ενήμερωόνει τόυς πρόσφεό ρόντες με σχετικόό μήό νυμα
σφαό λματός στή διεπαφήό τόυ χρήό στή των πρόσφερόό ντων, πρόκειμεό νόυ όι τελευταιόόι να πρόβόυό ν στις
σχετικεό ς ενεό ργειες διόό ρθωσής.
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στ) Εφόό σόν όι όικόνόμικόιό όό ρόι δεν εό χόυν απότυπωθειό στό συό νόλόό τόυς στις ειδικεό ς ήλεκτρόνικεό ς
φόό ρμες τόυ υπόσυστήό ματός, όι πρόσφεό ρόντες επισυναό πτόυν τα σχετικαό ήλεκτρόνικαό αρχειό α,
συό μφωνα με τα ανωτεό ρω, στήν περιόπτωσή ε.xxi
ζ) Απόό τό υπόσυό στήμα εκδιόδεται ήλεκτρόνικήό απόό δειξή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς, ή όπόιόα απόστεό λ λεται
στόν όικόνόμικόό φόρεό α με μήό νυμα ήλεκτρόνικόυό ταχυδρόμειό όυ.
Στις περιπτωόσεις πόυ με τήν πρόσφόραό υπόβαό λλόνται δήμόό σια ήό /και ιδιωτικαό εό γγραφα, ειότε εό χόυν
παραχθειό απόό τόν ιόδιό τόν πρόσφεό ρόντα ειότε απόό τριότόυς, αυταό γιόνόνται απόδεκταό , αναό περιόπτωσή,

συό μφωνα με τήν παρ. β τόυ αό ρθρόυ 4.2.τής παρόυό σας xxii

η) Έως τήν ήμεό ρα και ωόρα απόσφραό γισής των πρόσφόρωόν πρόσκόμιόζόνται, με ευθυό νή τόυ
όικόνόμικόυό φόρεό α, στήν αναθεό τόυσα αρχήό , σε εό ντυπή μόρφήό και σε κλειστόό φαό κελό, στόν όπόιόό
αναγραό φεται ό απόστόλεό ας και ως παραλήό πτής ή Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό τόυ παρόό ντός διαγωνισμόυό ,
τυχόό ν στόιχειόα τής ήλεκτρόνικήό ς πρόσφόραό ς τόυ, ήό τόι των υπόφακεό λων «Δικαιόλόγήτικαό
Συμμετόχήό ς» και «Οικόνόμικήό Πρόσφόραό », τα όπόιόα απαιτειόται να πρόσκόμισθόυό ν σε πρωτόό τυπα ήό
ακριβήό αντιόγραφαxxiii.
Τεό τόια στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό ενδεικτικαό ειόναι :
i) ή πρωτόό τυπή εγγυήτικήό επιστόλήό συμμετόχήό ς, πλήν των περιπτωόσεων πόυ αυτήό εκδιόδεται
ήλεκτρόνικαό , αό λλως ή πρόσφόραό απόρριό πτεται ως απαραό δεκτή, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα
όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.1. γ) τής παρόυό σας,
ii) αυταό πόυ δεν υπαό γόνται στις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, (ενδεικτικαό
συμβόλαιόγραφικεό ς εό νόρκες βεβαιωόσεις ήό λόιπαό συμβόλαιόγραφικαό εό γγραφα),
iii) ιδιωτικαό εό γγραφα τα όπόιόα δεν εό χόυν επικυρωθειό απόό δικήγόό ρό ήό δεν φεό ρόυν θεωόρήσή απόό
υπήρεσιόες και φόρειός τής περιόπτωσής α τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ήό δεν
συνόδευό όνται απόό υπευό θυνή δήό λωσή για τήν ακριόβειαό τόυς, καθωός και
iv) αλλόδαπαό δήμόό σια εό ντυπα εό γγραφα πόυ φεό ρόυν τήν επισήμειόωσή τής Χαό γής (Apostille), ήό
πρόξενικήό θεωόρήσή και δεν εό χόυν επικυρωθειό απόό δικήγόό ρό.
Σε περιό πτωσή μή υπόβόλήό ς ενόό ς ήό περισσόό τερων απόό τα ως αό νω στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό πόυ
υπόβαό λλόνται σε εό ντυπή μόρφήό , πλήν τής πρωτόό τυπής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς, δυό ναται να
συμπλήρωόνόνται και να υπόβαό λλόνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 102 τόυ ν. 4412/2016.
3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι πρόσφεό ρόντες δυό νανται να ζήτήό σόυν τήν απόό συρσή υπόβλήθειόσας πρόσφόραό ς, πριν τήν
καταλήκτικήό ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν, με εό γγραφό αιότήμα τόυς πρός τήν αναθεό τόυσα
αρχήό , σε μόρφήό ήλεκτρόνικόυό αρχειόόυ Portable Document Format (PDF)xxiv πόυ υπόβαό λλεται
συό μφωνα με τις περ. ii) ήό iv) τής παρ. β τόυ αό ρθρόυ 4.2. τής παρόυό σας,xxv μεό σω τής
λειτόυργικόό τήτας «Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός. Πιστόπόιήμεό νός χρήό στής τής αναθεό τόυσας
αρχήό ς, χωριός να απαιτειόται απόό φασή τής τελευταιόας, πρόβαιόνει στήν απόό ρριψή τής σχετικήό ς
ήλεκτρόνικήό ς πρόσφόραό ς στό υπόσυό στήμα πριν τήν καταλήκτικήό ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς τής
πρόσφόραό ς. Κατόό πιν, ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας δυό ναται να υπόβαό λει εκ νεό όυ πρόσφόραό μεό σω τόυ
υπόσυστήό ματός εό ως τήν καταλήκτικήό ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν.
Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/
Κατακύρωση/ Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική
προστασία
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού
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α) Μεταό τήν καταλήκτικήό ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς πρόσφόρωόν, όό πως όριόζεται στό αό ρθρό 18 τής
παρόυό σας, και πριν απόό τήν ήλεκτρόνικήό απόσφραό γισή, πιστόπόιήμεό νός χρήό στής τής Αναθεό τόυσας
Αρχήό ς μεταβιβαό ζει τήν αρμόδιόό τήτα διαχειόρισής τόυ ήλεκτρόνικόυό διαγωνισμόυό σε πιστόπόιήμεό νό
χρήό στή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό .
β) Η αναθεό τόυσα αρχήό διαβιβαό ζει στόν Πρόό εδρό τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό τόυς κλειστόυό ς
φακεό λόυς με τις πρωτόό τυπες εγγυήό σεις συμμετόχήό ς, πόυ εό χόυν πρόσκόμιστειό, πριν απόό τήν
ήμερόμήνιόα και ωόρα απόσφραό γισής των πρόσφόρωόν πόυ όριόζεται, όμόιόως, στό αό ρθρό 18 τής
παρόυό σας.
Η Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό xxvi, καταό τήν ήμερόμήνιόα και ωόρα πόυ όριόζεται στό αό ρθρό 18, πρόβαιόνει σε
ήλεκτρόνικήό απόσφραό γισή τόυ υπόφακεό λόυ «Δικαιόλόγήτικαό Συμμετόχήό ς» και τόυ υπόφακεό λόυ
“Οικόνόμικήό Πρόσφόραό ”, χωριό ς να παρεό χει στόυς πρόσφεό ρόντες πρόό σβασή στα υπόβλήθεό ντα
δικαιόλόγήτικαό συμμετόχήό ς ήό στις υπόβλήθειόσες όικόνόμικεό ς πρόσφόρεό ς.
γ) Μεταό τήν ως αό νω απόσφραό γισή, και πριν απόό τήν εό κδόσή όπόιασδήό πότε απόό φασής σχετικαό με
τήν αξιόλόό γήσή των πρόσφόρωόν τής παρόυό σας, ή Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό , πρόβαιόνει στις ακόό λόυθες
ενεό ργειεςxxvii:
(i) αναρταό στόν ήλεκτρόνικόό χωόρό «Συνήμμεό να Ηλεκτρόνικόυό Διαγωνισμόυό », τόν σχετικόό καταό λόγό
πρόσφερόό ντων, όό πως αυτόό ς παραό γεται απόό τό υπόσυό στήμα, με δικαιόωμα πρόό σβασής μόό νόν στόυς
πρόσφεό ρόντες,
ii) ελεό γχει εαό ν πρόσκόμιόστήκαν όι απαιτόυό μενες πρωτόό τυπες εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς συμμετόχήό ς
συό μφωνα με τήν παρ. 3.5 περ. β τόυ αό ρθρόυ 3 τής παρόυό σας. Η πρόσφόραό όικόνόμικόυό φόρεό α πόυ
παρεό λειψε ειότε να πρόσκόμιόσει τήν απαιτόυό μενή πρωτόό τυπή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς, σε περιό πτωσή
υπόβόλήό ς εό γχαρτής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς, ειότε να υπόβαό λει τήν απαιτόυό μενή εγγυό ήσή ήλεκτρόνικήό ς
εό κδόσής στόν όικειόό ήλεκτρόνικόό (υπόό )-φαό κελό μεό χρι τήν καταλήκτικήό ήμερόμήνιόα υπόβόλήό ς των
πρόσφόρωόν, απόρριόπτεται ως απαραό δεκτή, μεταό απόό γνωόμή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό , ή όπόιόα
συνταό σσει πρακτικόό , στό όπόιό ό περιλαμβαό νόνται τα απότελεό σματα τόυ ανωτεό ρω ελεό γχόυ και
υπόβαό λλει στήν αναθεό τόυσα αρχήό τό σχετικόό ήλεκτρόνικόό αρχειό ό, ως “εσωτερικόό ”, μεό σω τής
λειτόυργιόας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός, πρός εό γκρισή για τή λήό ψή απόό φασής απόό ρριψής τής
πρόσφόραό ς, συό μφωνα με τήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016.
Μεταό τήν εό κδόσή τής απόό φασής εό γκρισής τόυ ανωτεό ρω πρακτικόυό για τήν απόό ρριψή τής πρόσφόραό ς,
ή αναθεό τόυσα αρχήό κόινόπόιειό τήν απόό φασή σε όό λόυς τόυς πρόσφεό ρόντες.
Η απόό φασή απόό ρριψής τής πρόσφόραό ς εκδιόδεται πριν απόό τήν εό κδόσή όπόιασδήό πότε αό λλής
απόό φασής σχετικαό με τήν αξιόλόό γήσή των πρόσφόρωόν τής παρόυό σας διαδικασιόας.xxviii
iii) Στή συνεό χεια διαβιβαό ζει τόν σχετικόό καταό λόγό πρόσφερόό ντων, καταό σειραό μειόδόσιόας, στήν
αναθεό τόυσα αρχήό και στόυς πρόσφεό ρόντες, πρόκειμεό νόυ να λαό βόυν γνωόσή και αναρταό στόν
ήλεκτρόνικόό χωόρό «Συνήμμεό να Ηλεκτρόνικόυό Διαγωνισμόυό », τόν ως αό νω καταό λόγό, με δικαιόωμα
πρόό σβασής μόό νό στόυς πρόσφεό ρόντες.
δ) Ακόλόυό θως, ή Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό πρόβαιόνει, καταό σειραό μειόδόσιόας, σε εό λεγχό τής όλόό γραφής
και αριθμήτικήό ς αναγραφήό ς των επιμεό ρόυς πόσόστωόν εό κπτωσής και τής όμαλήό ς μεταξυό τόυς σχεό σής,
βαό σει τής παραγωγήό ς σχετικόυό ψήφιακόυό αρχειόόυ, μεό σα απόό τό υπόσυό στήμα.
Για τήν εφαρμόγήό τόυ ελεό γχόυ όμαλόό τήτας, χρήσιμόπόιειόται απόό τήν Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό ή μεό σή
εό κπτωσή πρόσφόραό ς (Εμ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στα αό ρθρα 95 και 98 τόυ ν. 4412/2016
ε) Όλες όι όικόνόμικεό ς πρόσφόρεό ς, μεταό τις τυχόό ν αναγκαιόες διόρθωόσεις, καταχωριόζόνται, καταό τή
σειραό μειόδόσιόας, στό πρακτικόό τής επιτρόπήό ς.
στ) Στή συνεό χεια, ή Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό , τήν ιόδια ήμεό ρα, ελεό γχει τα δικαιόλόγήτικαό συμμετόχήό ς
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τόυ αό ρθρόυ 24.2 τής παρόυό σας, καταό τή σειραό τής μειόδόσιόας, αρχιόζόντας απόό τόν πρωότό μειόδόό τή.
Αν ή όλόκλήό ρωσή τόυ ελεό γχόυ αυτόυό δεν ειόναι δυνατήό τήν ιόδια μεό ρα, λόό γω τόυ μεγαό λόυ αριθμόυό των
πρόσφόρωόν, ελεό γχόνται τόυλαό χιστόν όι δεό κα (10) πρωότες καταό σειραό μειόδόσιόας. Στήν περιόπτωσή
αυτήό ή διαδικασιόα συνεχιόζεται τις επόό μενες εργαό σιμες ήμεό ρες xxix.
ζ) Η Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό , παραό λλήλα με τις ως αό νω ενεό ργειες, επικόινωνειό με τόυς εκδόό τες πόυ
αναγραό φόνται στις υπόβλήθειόσες εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς, πρόκειμεό νόυ να διαπιστωόσει τήν εγκυρόό τήταό
τόυς.xxx Αν διαπιστωθειό πλαστόό τήτα εγγυήτικήό ς επιστόλήό ς, ό υπόψήό φιός απόκλειόεται απόό τόν
διαγωνισμόό , υπόβαό λλεται μήνυτήό ρια αναφόραό στόν αρμόό διό εισαγγελεό α.
η) Η περιγραφόό μενή διαδικασιόα καταχωρειόται στό πρακτικόό τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό ήό σε
παραό ρτήμαό τόυ, πόυ υπόγραό φεται απόό τόν Πρόό εδρό και τα μεό λή τής.
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν
απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου
των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.
Η αναθεό τόυσα αρχήό δυό ναται να κριόνει όό τι συνιστόυό ν ασυνήό θιστα χαμήλεό ς πρόσφόρεό ς και πρόσφόρεό ς
με μικρόό τερή ήό καθόό λόυ απόό κλισή απόό τό ως αό νω όό ριό.xxxi
Στις παραπαό νω περιπτωόσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών απόό τήν κόινόπόιόήσή τής σχετικήό ς πρόό σκλήσής, ή όπόιόα
απόστεό λλεται μεό σω τής λειτόυργιόας «Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός.
Αν όικόνόμικόό ς φόρεό ας δεν ανταπόκριθειό στή σχετικήό πρόό σκλήσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς εντόό ς τής
αό νω πρόθεσμιόας και δεν υπόβαό λλει εξήγήό σεις, ή πρόσφόραό τόυ απόρριό πτεται ως μή κανόνικήό και
καταπιόπτει υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ή εγγυήτικήό επιστόλήό συμμετόχήό ς. Αν όι εξήγήό σεις δεν
γιόνόυν απόδεκτεό ς, ή πρόσφόραό απόρριόπτεται, ωστόό σό δεν καταπιόπτει ή εγγυήτικήό επιστόλήό
συμμετόχήό ς.
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, όι όπόιόες υπόβαό λλόνται, όμόιόως, μεό σω τής
λειτόυργιόας « Επικόινωνιόα», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις
όπόιόες ό πρόσφεό ρων διαμόό ρφωσε τήν πρόσφόραό τόυ, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και
τμήμα της σύμβασης ανάθεσης πόυ δεν μπόρόυό ν να μεταβλήθόυό ν καθ’ όό λή τή διαό ρκεια εκτεό λεσής
τής συό μβασής.
Καταό τα λόιπαό εφαρμόό ζόνται τα αναλυτικαό αναφερόό μενα στα αό ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016
Η Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό όλόκλήρωόνει τή συό νταξή τόυ σχετικόυό πρακτικόυό με τό απότεό λεσμα τής
διαδικασιόας, με τό όπόιόό εισήγειόται τήν αναό θεσή τής συό μβασής στόν μειόδόό τή (ήό τή ματαιόωσή τής
διαδικασιόας), και υπόβαό λλει στήν αναθεό τόυσα αρχήό τό σχετικόό ήλεκτρόνικόό αρχειόό, ως “εσωτερικόό ”,
πρός εό γκρισή, μεταβιβαό ζόντας παραό λλήλα ξαναό τήν αρμόδιόό τήτα διαχειόρισής τόυ ήλεκτρόνικόυό
διαγωνισμόυό στόν αρμόό διό πιστόπόιήμεό νό χρήό στή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς.
Η απόδόχήό ήό απόό ρριψή των εξήγήό σεων των όικόνόμικωόν φόρεό ων, κατόό πιν γνωόμής τής Επιτρόπήό ς
Διαγωνισμόυό xxxii, ή όπόιόα περιλαμβαό νεται στό ως αό νω πρακτικόό , ενσωματωόνεται στήν απόό φασή τής
επόό μενής περιόπτωσής (θ). Για τήν εξεό τασή των εξήγήό σεων δυό ναται να συγκρότόυό νται και εό κτακτες
επιτρόπεό ς ήό όμαό δες εργασιόας, καταό τα όριζόό μενα στήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 221 ν. 4412/2016.
θ) Στή συνεό χεια, ή αναθεό τόυσα αρχήό κόινόπόιειό τήν απόό φασή εό γκρισής τόυ πρακτικόυό σε όό λόυς τόυς
πρόσφεό ρόντες, εκτόό ς απόό εκειόνόυς, όπόιό όι απόκλειόστήκαν όριστικαό , λόό γω μή υπόβόλήό ς ήό
πρόσκόό μισής τής πρωτόό τυπής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς, συό μφωνα με τήν περιόπτωσή (γ) τής παρόυό σας
παραγραό φόυ 4.1 και παρεό χει πρόό σβασή στα υπόβλήθεό ντα δικαιόλόγήτικαό συμμετόχήό ς και στις
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όικόνόμικεό ς πρόσφόρεό ς των λόιπωόν πρόσφερόό ντων. Καταό τής απόό φασής αυτήό ς χωρειό πρόδικαστικήό
πρόσφυγήό , καταό τα όριζόό μενα στήν παραό γραφό 4.3 τής παρόυό σής.
ι) Επισήμαιόνεται, τεό λός, όό τι, σε περιόπτωσή πόυ όι πρόσφόρεό ς εό χόυν τήν ιόδια ακριβωός τιμήό (ισόό τιμες),
ή αναθεό τόυσα αρχήό επιλεό γει τόν (πρόσωρινόό ) αναό δόχό με κλήό ρωσή μεταξυό των όικόνόμικωόν φόρεό ων
πόυ υπεό βαλαν ισόό τιμες πρόσφόρεό ς. Η κλήό ρωσή γιόνεται ενωόπιόν τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό και
παρόυσιόα των όικόνόμικωόν φόρεό ων πόυ υπεό βαλαν τις ισόό τιμες πρόσφόρεό ς, σε ήμεό ρα και ωόρα πόυ θα
τόυς γνωστόπόιήθειό μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας “επικόινωνιόα” τόυ υπόσυστήό ματός.
Τα απότελεό σματα τής ως αό νω κλήό ρωσής ενσωματωόνόνται, όμόιόως, στήν απόό φασή τής πρόήγόυό μενής
περιόπτωσής (θ).
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μεταό απόό τήν αξιόλόό γήσή των πρόσφόρωόν, ή αναθεό τόυσα αρχήό πρόσκαλειό, στό πλαιόσιό τής
παρόυό σας ήλεκτρόνικήό ς διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής και μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας τής
«Επικόινωνιόας», τόν πρόσωρινόό αναό δόχό να υπόβαό λει εντόό ς πρόθεσμιό ας δεό κα (10) ήμερωόν xxxiii απόό
τήν κόινόπόιόήσή τής σχετικήό ς εό γγραφής ειδόπόιόήσής σε αυτόό ν τα πρόβλεπόό μενα, στό αό ρθρό 23 τής
παρόυό σας, απόδεικτικαό μεό σα (δικαιόλόγήτικαό πρόσωρινόυό αναδόό χόυ) και τα απόδεικτικαό εό γγραφα
νόμιμόπόιόήσής.xxxiv Ο πρόσωρινόό ς αναό δόχός δυό ναται να υπόβαό λει, εντόό ς τής ως αό νω πρόθεσμιόας,
αιότήμα, πρός τήν αναθεό τόυσα αρχήό , για παραό τασήό τής, συνόδευόό μενό απόό απόδεικτικαό εό γγραφα περιό
αιότήσής χόρήό γήσής δικαιόλόγήτικωόν πρόσωρινόυό αναδόό χόυ. Στήν περιόπτωσή αυτήό ή αναθεό τόυσα
αρχήό παρατειόνει τήν πρόθεσμιόα υπόβόλήό ς αυτωόν, για όό σό χρόό νό απαιτήθειό για τή χόρήό γήσήό τόυς απόό
τις αρμόό διες δήμόό σιες αρχεό ς.
β) Τα δικαιόλόγήτικαό τόυ πρόσωρινόυό αναδόό χόυ υπόβαό λλόνται απόό τόν όικόνόμικόό φόρεό α
ήλεκτρόνικαό , μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας» στήν αναθεό τόυσα αρχήό , δεν απαιτειόται
να πρόσκόμισθόυό ν και σε εό ντυπή μόρφήό και γιόνόνται απόδεκταό , αναό περιό πτωσή, εφόό σόν
υπόβαό λλόνται, συό μφωνα με τα πρόβλεπόό μενα στις διαταό ξεις:
i) ειότε των αό ρθρων 13, 14 και 28 τόυ ν. 4727/2020 περιό ήλεκτρόνικωόν δήμόσιόων εγγραό φων πόυ
φεό ρόυν ήλεκτρόνικήό υπόγραφήό ήό σφραγιόδα, και, εφόό σόν πρόό κειται για αλλόδαπαό δήμόό σια
ήλεκτρόνικαό εό γγραφα, εαό ν φεό ρόυν επισήμειόωσή e-Apostille
ii) ειότε των αό ρθρων 15 και 27xxxv τόυ ν. 4727/2020 περιό ήλεκτρόνικωόν ιδιωτικωόν εγγραό φων πόυ
φεό ρόυν ήλεκτρόνικήό υπόγραφήό ήό σφραγιόδα
iii) ειότε τόυ αό ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999, όό πως ισχυό ει περιό βεβαιόωσής τόυ γνήσιόόυ τής υπόγραφήό ςεπικυό ρωσής των αντιγραό φων
iv) ειότε τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 37 xxxvi τόυ ν. 4412/2016, περιό χρήό σής ήλεκτρόνικωόν υπόγραφωόν σε
ήλεκτρόνικεό ς διαδικασιόες δήμόσιόων συμβαό σεων,
v) ειότε τής παρ. 13 τόυ αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016, περιό συνυπόβόλήό ς υπευό θυνής δήό λωσής στήν
περιόπτωσή απλήό ς φωτότυπιόας ιδιωτικωόν εγγραό φων xxxvii.
Επιπλεό όν δεν πρόσκόμιόζόνται σε εό ντυπή μόρφήό τα ΦΕΚ και ενήμερωτικαό και τεχνικαό φυλλαό δια και
αό λλα εό ντυπα, εταιρικαό ήό μή, με ειδικόό τεχνικόό περιεχόό μενό, δήλαδήό εό ντυπα με αμιγωός τεχνικαό
χαρακτήριστικαό , όό πως αριθμόυό ς, απόδόό σεις σε διεθνειό ς μόναό δες, μαθήματικόυό ς τυό πόυς και σχεό δια.
Τα ως αό νω στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό καταχωριόζόνται απόό αυτόό ν σε μόρφήό ήλεκτρόνικωόν αρχειόων
με μόρφόό τυπό PDF.
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[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει
ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την
καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:
χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX,
βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.)xxxviii
β.1) Εντόό ς τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωόν κατακυό ρωσής και το αργότερο έως την
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους,
πρόσκόμιόζόνται με ευθυό νή τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α, στήν αναθεό τόυσα αρχήό , σε εό ντυπή μόρφήό και σε
κλειστόό φαό κελό, στόν όπόιό ό αναγραό φεται ό απόστόλεό ας, τα στόιχειόα τόυ διαγωνισμόυό και ως
παραλήό πτής ή Επιτρόπήό , τα στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό , τα όπόιόα απαιτειόται να πρόσκόμισθόυό ν σε
εό ντυπή μόρφήό (ως πρωτόό τυπα ήό ακριβήό αντιόγραφα).xxxix
Τεό τόια στόιχειόα και δικαιόλόγήτικαό ενδεικτικαό ειόναι :
i) αυταό πόυ δεν υπαό γόνται στις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 11 παρ. 2 τόυ ν. 2690/1999, όό πως ισχυό ει,
(ενδεικτικαό συμβόλαιόγραφικεό ς εό νόρκες βεβαιωόσεις ήό λόιπαό συμβόλαιόγραφικαό εό γγραφα)
ii) ιδιωτικαό εό γγραφα τα όπόιόα δεν εό χόυν επικυρωθειό απόό δικήγόό ρό ήό δεν φεό ρόυν θεωόρήσή απόό
υπήρεσιόες και φόρειός τής περιόπτωσής α τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 ήό δεν
συνόδευό όνται απόό υπευό θυνή δήό λωσή για τήν ακριόβειαό τόυς, καθωός και
iii) τα εό ντυπα εό γγραφα πόυ φεό ρόυν τή Σφραγιόδα τής Χαό γής (Apostille) ήό πρόξενικήό θεωόρήσή και δεν
ειόναι επικυρωμεό να απόό δικήγόό ρό.
Σήμειωόνεται όό τι στα αλλόδαπαό δήμόό σια εό γγραφα και δικαιόλόγήτικαό εφαρμόό ζεται ή Συνθήό κή τής
Χαό γής τής 5ής.10.1961, πόυ κυρωόθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόό σόν συνταό σσόνται σε κραό τή
πόυ εό χόυν πρόσχωρήό σει στήν ως αό νω Συνθήό κή, αό λλως φεό ρόυν πρόξενικήό θεωόρήσή. Απαλλαό σσόνται
απόό τήν απαιότήσή επικυό ρωσής (με Apostille ήό Πρόξενικήό Θεωόρήσή) αλλόδαπαό δήμόό σια εό γγραφα όό ταν
καλυό πτόνται απόό διμερειό ς ήό πόλυμερειό ς συμφωνιόες πόυ εό χει συναό ψει ή Ελλαό δα (ενδεικτικαό «Συό μβασή
νόμικήό ς συνεργασιόας μεταξυό Ελλαό δας και Κυό πρόυ – 05.03.1984» (κυρωτικόό ς ν.1548/1985, «Συό μβασή
περιό απαλλαγήό ς από τήν επικυό ρωσή όρισμεό νων πραό ξεων και εγγραό φων – 15.09.1977» (κυρωτικόό ς
ν.4231/2014)). Επιόσής απαλλαό σσόνται απόό τήν απαιότήσή επικυό ρωσής ήό παρόό μόιας διατυό πωσής
δήμόό σια εό γγραφα πόυ εκδιόδόνται απόό τις αρχεό ς κραό τόυς μεό λόυς πόυ υπαό γόνται στόν Καν ΕΕ
2016/1191 για τήν απλόυό στευσή των απαιτήό σεων για τήν υπόβόλήό όρισμεό νων δήμόσιόων εγγραό φων
στήν ΕΕ, όό πως, ενδεικτικαό , τό λευκόό πόινικόό μήτρωόό, υπόό τόν όό ρό όό τι τα σχετικαό με τό γεγόνόό ς αυτόό
δήμόό σια εό γγραφα εκδιόδόνται για πόλιότή τής Ένωσής απόό τις αρχεό ς τόυ κραό τόυς μεό λόυς τής
ιθαγεό νειαό ς τόυ. Επιόσής, γιόνόνται υπόχρεωτικαό απόδεκταό ευκρινήό φωτόαντιόγραφα εγγραό φων πόυ
εό χόυν εκδόθειό απόό αλλόδαπεό ς αρχεό ς και εό χόυν επικυρωθειό απόό δικήγόό ρό, συό μφωνα με τα
πρόβλεπόό μενα στήν παρ. 2 περ. β τόυ αό ρθρόυ 11 τόυ ν. 2690/1999 “Κωόδικας Διόικήτικήό ς
Διαδικασιόας”, όό πως αντικατασταό θήκε ως αό νω με τό αό ρθρό 1 παρ.2 τόυ ν.4250/2014.
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω
η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά
την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός υπόβαό λλει αιότήμα
πρός τήν αναθεό τόυσα αρχήό για παραό τασή τής ως αό νω πρόθεσμιόας, τό όπόιό ό συνόδευό εται με
απόδεικτικαό εό γγραφα απόό τα όπόιό α να απόδεικνυό εται όό τι εό χει αιτήθειό τή χόρήό γήσή των
δικαιόλόγήτικωόν, ή αναθεό τόυσα αρχήό παρατειόνει τήν πρόθεσμιό α υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωόν για
όό σό χρόό νό απαιτήθειό για τή χόρήό γήσή των δικαιόλόγήτικωόν απόό τις αρμόό διες δήμόό σιες αρχεό ς.
Τό παρόό ν εφαρμόό ζεται αναλόό γως και στις περιπτωόσεις πόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό τυχόό ν ζήτήό σει τήν
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πρόσκόό μισή δικαιόλόγήτικωόν καταό τή διαδικασιόα αξιόλόό γήσής των πρόσφόρωόν και πριν απόό τό
σταό διό κατακυό ρωσής, κατ’ εφαρμόγήό τής διαό ταξής τόυ αό ρθρόυ 79 παραό γραφός 5 εδαό φιό α΄ ν.
4412/2016, τήρόυμεό νων των αρχωόν τής ιόσής μεταχειόρισής και τής διαφαό νειας. xl
δ) Αν, καταό τόν εό λεγχό των υπόβλήθεό ντων δικαιόλόγήτικωόν, διαπιστωθειό όό τι:
i) τα στόιχειόα πόυ δήλωόθήκαν με τό Ευρωπαιϋκόό Ενιαιόό Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ), ειόναι εκ
πρόθεό σεως απατήλαό ήό όό τι εό χόυν υπόβλήθειό πλασταό απόδεικτικαό στόιχειόα xli ήό
ii) αν δεν υπόβλήθόυό ν στό πρόκαθόρισμεό νό χρόνικόό διαό στήμα τα απαιτόυό μενα πρωτόό τυπα ήό
αντιόγραφα, των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωόν, ήό
iii) αν απόό τα δικαιόλόγήτικαό πόυ πρόσκόμιόσθήκαν νόμιόμως και εμπρόθεό σμως, δεν απόδεικνυό όνται όι
όό ρόι και όι πρόυϋ πόθεό σεις συμμετόχήό ς συό μφωνα με τα αό ρθρα 21, 22 και 23 τής παρόυό σας, xlii
απόρριό πτεται ή πρόσφόραό τόυ πρόσωρινόυό αναδόό χόυ, καταπιό πτει υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ή
εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ και ή κατακυό ρωσή γιόνεται στόν πρόσφεό ρόντα πόυ υπεό βαλε τήν αμεό σως
επόό μενή πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικήό αό πόψή πρόσφόραό βαό σει τής τιμήό ς, τήρόυμεό νής τής
ανωτεό ρω διαδικασιόας.
Σε περιόπτωσή εό γκαιρής και πρόσήό κόυσας ενήμεό ρωσής τής αναθεό τόυσας αρχήό ς για μεταβόλεό ς στις
πρόυϋ πόθεό σεις τις όπόιόες ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός ειόχε δήλωόσει με τό Ευρωπαιϋκόό Ενιαιόό Έγγραφό
Συό μβασής (ΕΕΕΣ) όό τι πλήρόιό και όι όπόιόες επήό λθαν ήό για τις όπόιόες εό λαβε γνωόσή μεό χρι τή συό ναψή τής
συό μβασής (όψιγενειός μεταβόλεό ς), δεν καταπιόπτει υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ή πρόσκόμισθειόσα,
συό μφωνα με τό αό ρθρό 15 τής παρόυό σας, εγγυό ήσή συμμετόχήό ς. xliii,.
Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν υπεό βαλε αλήθήό ήό ακριβήό δήό λωσή, ήό αν κανεό νας απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες δεν πρόσκόμιόζει εό να ήό περισσόό τερα απόό τα απαιτόυό μενα εό γγραφα και δικαιόλόγήτικαό ,
ήό αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν απόδειόξει όό τι: α) δεν βριόσκεται σε μια απόό τις κατασταό σεις
πόυ αναφεό ρόνται στό αό ρθρό 22.Α και β) πλήρόιό τα σχετικαό κριτήό ρια επιλόγήό ς των αό ρθρων 22.Β εό ως
22.Ε, όό πως αυταό εό χόυν καθόριστειό στήν παρόυό σα , ή διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής ματαιωόνεται.
Η διαδικασιόα ελεό γχόυ των ως αό νω δικαιόλόγήτικωόν όλόκλήρωόνεται με τή συό νταξή πρακτικόυό απόό
τήν Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό , στό όπόιόό αναγραό φεται ή τυχόό ν συμπλήό ρωσή δικαιόλόγήτικωόν καταό τα
όριζόό μενα στις παραγραό φόυς (α) και (γ) τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ. xliv Η Επιτρόπήό , στή συνεό χεια, τό κόινόπόιειό, μεό σω τής «λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας», στό απόφαινόό μενό όό ργανό τής αναθεό τόυσας αρχήό ς για τή λήό ψή απόό φασής ειότε κατακυό ρωσής τής συό μβασής ειότε ματαιόωσής τής διαδικασιόας,
αναό περιόπτωσή.
Τα απότελεό σματα τόυ ελεό γχόυ των δικαιόλόγήτικωόν τόυ πρόσωρινόυό αναδόό χόυ επικυρωόνόνται με
τήν απόό φασή κατακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 105 ν. 4412/2016, xlv ήό τόι με τήν απόό φασή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιόόυ, στήν όπόιόα αναφεό ρόνται υπόχρεωτικαό όι πρόθεσμιόες για τήν αναστόλήό τής συό ναψής
συό μβασής, συό μφωνα με τα αό ρθρα 360 εό ως 372 τόυ ιδιόόυ νόό μόυ. xlvi
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδιόως όό σόυς απόκλειόστήκαν όριστικαό δυναό μει τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν.
4412/2016 και τής αντιόστόιχής περ. γ τής παραγραό φόυ 4.1 τής παρόυό σας, xlvii μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας τής «Επικόινωνιόας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
ε)
Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόό σόν συντρεό ξόυν όι ακόό λόυθες
πρόυϋ πόθεό σεις:xlviii
i.

ή απόό φασή κατακυό ρωσής εό χει κόινόπόιήθειό, συό μφωνα με τα ανωτεό ρω,
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ii.

παρεό λθει αό πρακτή ή πρόθεσμιόα αό σκήσής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς ήό σε περιόπτωσή
αό σκήσής, παρεό λθει αό πρακτή ή πρόθεσμιόα αό σκήσής αιότήσής αναστόλήό ς καταό τής απόό φασής
τής ΑΕΠΠ και σε περιόπτωσή αό σκήσής αιότήσής αναστόλήό ς καταό τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ,
εκδόθειό απόό φασή επιό τής αιότήσής, με τήν επιφυό λαξή τής χόρήό γήσής πρόσωρινήό ς διαταγήό ς,
συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό τελευταιό ό εδαό φιό τής παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν.
4412/2016,

iii.

εό χει όλόκλήρωθειό επιτυχωός ό πρόσυμβατικόό ς εό λεγχός απόό τό Ελεγκτικόό Συνεό δριό,
συό μφωνα με τα αό ρθρα 324 εό ως 327 τόυ ν. 4700/2020, εφόό σόν απαιτειόται xlix, και

iv.

ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός εό χει υπόβαό λλει, εό πειτα απόό σχετικήό πρόό σκλήσή τής αναθεό τόυσας
αρχήό ς, μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας τής “Επικόινωνιόας” τόυ υπόσυστήό ματός, υπευό θυνή
δήό λωσή, πόυ υπόγραό φεται συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό αό ρθρό 79 Α τόυ ν. 4412/2016, στήν
όπόιόα δήλωόνεται όό τι, δεν εό χόυν επεό λθει στό πρόό σωπόό τόυ όψιγενειός μεταβόλεό ς, καταό τήν
εό ννόια τόυ αό ρθρόυ 104 τόυ ιόδιόυ νόό μόυ, και μόό νόν στήν περιόπτωσή τόυ πρόσυμβατικόυό
ελεό γχόυ ήό τής αό σκήσής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς καταό τής απόό φασής κατακυό ρωσής.

Η υπευό θυνή δήό λωσή ελεό γχεται απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό και μνήμόνευό εται στό συμφωνήτικόό .
Εφόό σόν δήλωθόυό ν όψιγενειός μεταβόλεό ς, ή δήό λωσή ελεό γχεται απόό τήν Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό , ή όπόιόα
εισήγειόται πρός τό αρμόό διό απόφαινόό μενό όό ργανό.
Μεταό απόό τήν όριστικόπόιόήσή τής απόό φασής κατακυό ρωσής, ή αναθεό τόυσα αρχήό πρόσκαλειό τόν
αναό δόχό, μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας τής “Επικόινωνιόας” τόυ υπόσυστήό ματός, να πρόσεό λθει για τήν
υπόγραφήό τόυ συμφωνήτικόυό , θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,l πρόσκόμιόζόντας και τήν απαιτόυό μενή
εγγυήτικήό επιστόλήό καλήό ς εκτεό λεσής. Η συό μβασή θεωρειόται συναφθειόσα με τήν κόινόπόιόήσή τής ως
αό νω ειδικήό ς πρόό σκλήσής.li
Πριν απόό τήν υπόγραφήό τόυ συμφωνήτικόυό υπόβαό λλεται ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόινήό ς απόό φασής
των Υπόυργωόν Αναό πτυξής και Επικρατειόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Εαό ν ό αναό δόχός δεν πρόσεό λθει να υπόγραό ψει τό συμφωνήτικόό , μεό σα στήν πρόθεσμιόα πόυ όριόζεται
στήν ειδικήό πρόό κλήσή, και με τήν επιφυό λαξή αντικειμενικωόν λόό γων ανωτεό ρας βιόας, κήρυό σσεται
εό κπτωτός, καταπιό πτει υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ και ακόλόυθειόται ή
διαδικασιόα τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ 4.2 για τόν πρόσφεό ρόντα πόυ υπεό βαλε τήν αμεό σως επόό μενή πλεό όν
συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικήό αό πόψή πρόσφόραό βαό σει τιμήό ς lii. Αν κανεό νας απόό τόυς πρόσφεό ρόντες δεν
πρόσεό λθει για τήν υπόγραφήό τόυ συμφωνήτικόυό , ή διαδικασιόα αναό θεσής τής συό μβασής ματαιωόνεται,
συό μφωνα με τήν περιόπτωσή β τής παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 106 τόυ ν. 4412/2016.
Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρειό, στήν περιό πτωσή αυτήό ν, να αναζήτήό σει απόζήμιόωσή, πεό ρα απόό τήν
καταπιόπτόυσα εγγυήτικήό επιστόλήό , ιδιόως δυναό μει των αό ρθρων 197 και 198 ΑΚ. liii
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, και με τήν επιφυό λαξή τής υό παρξής επιτακτικόυό λόό γόυ δήμόό σιόυ συμφεό ρόντός ήό
αντικειμενικωόν λόό γων ανωτεό ρας βιόας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του
συμφωνητικού, χωριός να εκπεό σει ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς τόυ, καθωός και να αναζήτήό σει απόζήμιόωσή
ιδιόως δυναό μει των αό ρθρων 197 και 198 ΑΚ. liv
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία
Α. Καό θε ενδιαφερόό μενός, ό όπόιόός εό χει ήό ειόχε συμφεό ρόν να τόυ ανατεθειό ή συγκεκριμεό νή δήμόό σια
συό μβασή και εό χει υπόστειό ήό ενδεό χεται να υπόστειό ζήμιόα απόό εκτελεστήό πραό ξή ήό παραό λειψή τής
αναθεό τόυσας αρχήό ς καταό παραό βασή τής ευρωπαιϋκήό ς ενωσιακήό ς ήό εσωτερικήό ς νόμόθεσιό ας στόν
τόμεό α των δήμόσιόων συμβαό σεων, εό χει δικαιόωμα να πρόσφυό γει στήν Αρχήό Εξεό τασής Πρόδικαστικωόν
Πρόσφυγωόν (ΑΕΠΠ), συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στα αό ρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, πρόσδιόριόζόντας ειδικωός τις νόμικεό ς και πραγματικεό ς αιτιαό σεις πόυ
δικαιόλόγόυό ν τό αιότήμαό τόυlv.
Σε περιόπτωσή πρόσφυγήό ς καταό πραό ξής τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, ή πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής
πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς ειόναι:
(α) δεό κα (10) ήμεό ρες απόό τήν κόινόπόιόήσή τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής στόν ενδιαφερόό μενό
όικόνόμικόό φόρεό α αν ή πραό ξή κόινόπόιήό θήκε με ήλεκτρόνικαό μεό σα ήό τήλεόμόιότυπιόα ήό
(β) δεκαπεό ντε (15) ήμεό ρες απόό τήν κόινόπόιόήσή τής πρόσβαλλόό μενής πραό ξής σε αυτόό ν αν
χρήσιμόπόιήό θήκαν αό λλα μεό σα επικόινωνιόας, αό λλως
(γ) δεό κα (10) ήμεό ρες απόό τήν πλήό ρή, πραγματικήό ήό τεκμαιρόό μενή, γνωόσή τής πραό ξής πόυ βλαό πτει τα
συμφεό ρόντα τόυ ενδιαφερόό μενόυ όικόνόμικόυό φόρεό α. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περιόπτωσή παραό λειψής πόυ απόδιόδεται στήν αναθεό τόυσα αρχήό , ή πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής
πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς ειόναι δεκαπεό ντε (15) ήμεό ρες απόό τήν επόμεό νή τής συντεό λεσής τής
πρόσβαλλόό μενής παραό λειψήςlvi.
Η πρόδικαστικήό πρόσφυγήό , συνταό σσεται υπόχρεωτικαό με τή χρήό σή τόυ τυπόπόιήμεό νόυ εντυό πόυ τόυ
Παραρτήό ματός Ι τόυ π.δ/τός 39/2017 και , κατατιόθεται ήλεκτρόνικαό στήν ήλεκτρόνικήό περιόχήό τόυ
συγκεκριμεό νόυ διαγωνισμόυό μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας «Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός πρός
τήν Αναθεό τόυσα Αρχήό , επιλεό γόντας τήν εό νδειξή «Πρόδικαστικήό Πρόσφυγήό » συό μφωνα με αό ρθρό 15
τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δήμόό σια Έργα.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή
γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή
είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα
23:59:59lvii
Για τό παραδεκτόό τής αό σκήσής τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς κατατιόθεται παραό βόλό απόό τόν πρό σφευό γόντα υπεό ρ τόυ Ελλήνικόυό Δήμόσιό όυ, συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό αό ρθρό 363 Ν.
4412/2016lviii. Η επιστρόφήό τόυ παραβόό λόυ στόν πρόσφευό γόντα γιόνεται: α) σε περιόπτωσή όλικήό ς ήό
μερικήό ς απόδόχήό ς τής πρόσφυγήό ς τόυ, β) όό ταν ή αναθεό τόυσα αρχήό ανακαλειό τήν πρόσβαλλόό μενή
πραό ξή ήό πρόβαιόνει στήν όφειλόό μενή ενεό ργεια πριν απόό τήν εό κδόσή τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ επιό τής
πρόσφυγήό ς, γ) σε περιόπτωσή παραιότήσής τόυ πρόσφευό γόντα απόό τήν πρόσφυγήό τόυ εό ως και δεό κα
(10) ήμεό ρες απόό τήν καταό θεσή τής πρόσφυγήό ς.
Η πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς και ή αό σκήσήό τής κωλυό όυν τή συό ναψή
τής συό μβασής επιό πόινήό ακυρόό τήτας, ή όπόιόα διαπιστωόνεται με απόό φασή τής ΑΕΠΠ μεταό απόό αό σκήσή
πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς, συό μφωνα με τό αό ρθρό 368 τόυ Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μόό νή ή αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς δεν κωλυό ει τήν πρόό όδό τής διαγωνιστικήό ς διαδικασιόας,
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υπόό τήν επιφυό λαξή χόρήό γήσής απόό τό Κλιμαό κιό πρόσωρινήό ς πρόστασιόας συό μφωνα με τό αό ρθρό 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/2017 lix.
Η πρόήγόυό μενή παραό γραφός δεν εφαρμόό ζεται στήν περιόπτωσή πόυ, καταό τή διαδικασιόα συό ναψής τής
παρόυό σας συό μβασής, υπόβλήθειό μόό νό μιόα (1) πρόσφόραό lx.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ό όπόιό ός μπόρειό να θιόγεται απόό τήν απόδόχήό τής πρόσφυγήό ς,
πρόκειμεό νόυ να ασκήό σει τό, πρόβλεπόό μενό απόό τα αό ρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαιόωμα
παρεό μβασήό ς τόυ στή διαδικασιόα εξεό τασής τής πρόσφυγήό ς, για τή διατήό ρήσή τής ισχυό ός τής πρόσβαλ λόό μενής πραό ξής, πρόσκόμιόζόντας όό λα τα κριόσιμα εό γγραφα πόυ εό χει στή διαό θεσήό τόυ.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα
κατάθεσης, τόν πλήό ρή φαό κελό τής υπόό θεσής, τα απόδεικτικαό κόινόπόιόήσής στόυς ενδιαφερόό μενόυς
τριότόυς αλλαό και τήν Έκθεσή Απόό ψεωόν τής επιό τής πρόσφυγήό ς. Στήν Έκθεσή Απόό ψεων ή αναθεό τόυσα
αρχήό μπόρειό να παραθεό σει αρχικήό ήό συμπλήρωματικήό αιτιόλόγιόα για τήν υπόστήό ριξή τής
πρόσβαλλόό μενής με τήν πρόδικαστικήό πρόσφυγήό πραό ξής.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τήν εό κθεσή απόό ψεων, τις Παρεμβαό σεις και τα σχετικαό εό γγραφα πόυ
τυχόό ν τή συνόδευό όυν, μεό σω τόυ ήλεκτρόνικόυό τόό πόυ τόυ διαγωνισμόυό τό αργόό τερό εό ως τήν επόμεό νή
εργαό σιμή ήμεό ρα απόό τήν καταό θεσήό τόυς.
δ) Συμπλήρωματικαό υπόμνήό ματα κατατιόθενται απόό όπόιόδήό πότε απόό τα μεό ρή μεό σω τής πλατφόό ρμας
τόυ ΕΣΗΔΗΣ, τό αργόό τερό εντόό ς πεό ντε (5) ήμερωόν απόό τήν κόινόπόιόήσή των απόό ψεων τής
αναθεό τόυσας αρχήό ςlxi.
Η αό σκήσή τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς απότελειό πρόυϋ πόό θεσή για τήν αό σκήσή των εό νδικων
βόήθήμαό των τής αιότήσής αναστόλήό ς και τής αιότήσής ακυό ρωσής τόυ αό ρθρόυ 372 Ν. 4412/2016 καταό
των εκτελεστωόν πραό ξεων ήό παραλειόψεων τής αναθεό τόυσας αρχήό ς lxii.
Β. Όπόιός εό χει εό ννόμό συμφεό ρόν μπόρειό να ζήτήό σει, με τό ιόδιό δικόό γραφό εφαρμόζόό μενων αναλόγικαό
των διαταό ξεων τόυ π.δ. 18/1989, τήν αναστόλήό εκτεό λεσής τής απόό φασής τής ΑΕΠΠ και τήν ακυό ρωσήό
τής ενωόπιόν τόυ Διόικήτικόυό Εφετειόόυ τής εό δρας τής αναθεό τόυσας αρχήό ς lxiii. Τό αυτόό ισχυό ει και σε περιόπτωσή σιωπήρήό ς απόό ρριψής τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς απόό τήν Α.Ε.Π.Π. Δικαιόωμα αό σκήσής
τόυ ως αό νω εό νδικόυ βόήθήό ματός εό χει και ή αναθεό τόυσα αρχήό , αν ή Α.Ε.Π.Π. καό νει δεκτήό τήν πρόδικαστικήό πρόσφυγήό , αλλαό και αυτόό ς τόυ όπόιό όυ εό χει γιόνει εν μεό ρει δεκτήό ή πρόδικαστικήό πρόσφυγήό .
Με τήν απόό φασή τής ΑΕΠΠ λόγιόζόνται ως συμπρόσβαλλόό μενες και όό λες όι συναφειό ς πρός τήν
ανωτεό ρω απόό φασή πραό ξεις ήό παραλειόψεις τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν εό χόυν εκδόθειό ήό
συντελεστειό αντιστόιό χως εό ως τή συζήό τήσή τής ως αό νω αιότήσής στό Δικαστήό ριό.
Η αιότήσή αναστόλήό ς και ακυό ρωσής περιλαμβαό νει μόό νό αιτιαό σεις πόυ ειόχαν πρόταθειό με τήν
πρόδικαστικήό πρόσφυγήό ήό αφόρόυό ν στή διαδικασιόα ενωόπιόν τής Α.Ε.Π.Π. ήό τό περιεχόό μενό των
απόφαό σεωόν τής. Η αναθεό τόυσα αρχήό , εφόό σόν ασκήό σει τήν αιότήσή τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 372 τόυ ν.
4412/2016, μπόρειό να πρόβαό λει και όψιγενειός ισχυρισμόυό ς αναφόρικαό με τόυς επιτακτικόυό ς λόό γόυς
δήμόσιόόυ συμφεό ρόντός, όι όπόιό όι καθιστόυό ν αναγκαιό α τήν αό μεσή αναό θεσή τής συό μβασής. lxiv
Η ως αό νω αιότήσή κατατιόθεται στό ως αρμόό διό δικαστήό ριό μεό σα σε πρόθεσμιόα δεό κα (10) ήμερωόν απόό
κόινόπόιόήσή ήό τήν πλήό ρή γνωόσή τής απόό φασής ήό απόό τήν παρεό λευσή τής πρόθεσμιό ας για τήν εό κδόσή
τής απόό φασής επιό τής πρόδικαστικήό ς πρόσφυγήό ς, ενωό ή δικαό σιμός για τήν εκδιόκασή τής αιότήσής
ακυό ρωσής δεν πρεό πει να απεό χει πεό ραν των εξήό ντα (60) ήμερωόν απόό τήν καταό θεσή τόυ δικόγραό φόυ. lxv
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Αντιόγραφό τής αιότήσής με κλήό σή κόινόπόιειόται με τή φρόντιόδα τόυ αιτόυό ντός πρός τήν Α.Ε.Π.Π., τήν
αναθεό τόυσα αρχήό , αν δεν εό χει ασκήό σει αυτήό τήν αιότήσή, και πρός καό θε τριότό ενδιαφερόό μενό, τήν
κλήό τευσή τόυ όπόιό όυ διαταό σσει με πραό ξή τόυ ό Πρόό εδρός ήό ό πρόεδρευό ων τόυ αρμόό διόυ Δικαστήριό όυ
ήό Τμήό ματός εό ως τήν επόό μενή ήμεό ρα απόό τήν καταό θεσή τής αιότήσής. Ο αιτωόν υπόχρεόυό ται επιό πόινήό
απαραδεό κτόυ τόυ ενδιόκόυ βόήθήό ματός να πρόβειό στις παραπαό νω κόινόπόιήό σεις εντόό ς απόκλειστικήό ς
πρόθεσμιόας δυό ό (2) ήμερωόν απόό τήν εό κδόσή και τήν παραλαβήό τής ως αό νω πραό ξής τόυ Δικαστήριόόυ.
Εντόό ς απόκλειστικήό ς πρόθεσμιόας δεό κα (10) ήμερωόν απόό τήν ως αό νω κόινόπόιόήσή τής αιότήσής
κατατιόθεται ή παρεό μβασή και διαβιβαό ζόνται ό φαό κελός και όι απόό ψεις των παθήτικωός
νόμιμόπόιόυό μενων. Εντόό ς τής ιόδιας πρόθεσμιόας κατατιόθενται στό Δικαστήό ριό και τα στόιχειόα πόυ
υπόστήριόζόυν τόυς ισχυρισμόυό ς των διαδιόκων.
Επιπρόό σθετα, ή παρεό μβασή κόινόπόιειόται με επιμεό λεια τόυ παρεμβαιόνόντός στα λόιπαό μεό ρή τής διόκής
εντόό ς δυό ό (2) ήμερωόν απόό τήν καταό θεσήό τής, αλλιωός λόγιόζεται ως απαραό δεκτή. Τό διατακτικόό τής
δικαστικήό ς απόό φασής εκδιόδεται εντόό ς δεκαπεό ντε (15) ήμερωόν απόό τή συζήό τήσή τής αιότήσής ήό απόό
τήν πρόθεσμιόα για τήν υπόβόλήό υπόμνήμαό των.
Η πρόθεσμιόα για τήν αό σκήσή και ή αό σκήσή τής αιότήσής ενωόπιόν τόυ αρμόδιόόυ δικαστήριόόυ κωλυό όυν
τή συό ναψή τής συό μβασής μεό χρι τήν εό κδόσή τής όριστικήό ς δικαστικήό ς απόό φασής, εκτόό ς εαό ν με
πρόσωρινήό διαταγήό ό αρμόό διός δικαστήό ς απόφανθειό διαφόρετικαό . Επιόσής, ή πρόθεσμιόα για τήν
αό σκήσή και ή αό σκήσήό τής αιότήσής κωλυό όυν τήν πρόό όδό τής διαδικασιόας αναό θεσής για χρόνικόό
διαό στήμα δεκαπεό ντε (15) ήμερωόν απόό τήν αό σκήσή τής αιότήσής, εκτόό ς εαό ν με τήν πρόσωρινήό διαταγήό
ό αρμόό διός δικαστήό ς απόφανθειό διαφόρετικαό lxvi. Για τήν αό σκήσή τής αιτήό σεως κατατιόθεται παραό βόλό,
συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 372 παρ. 5 τόυ Ν. 4412/2016.
Αν ό ενδιαφερόό μενός δεν αιτήό θήκε ήό αιτήό θήκε ανεπιτυχωός τήν αναστόλήό και ή συό μβασή υπόγραό φήκε
και ή εκτεό λεσήό τής όλόκλήρωόθήκε πριν απόό τή συζήό τήσή τής αιότήσής, εφαρμόό ζεται αναλόό γως ή παρ.
2 τόυ αό ρθρόυ 32 τόυ π.δ. 18/1989.
Αν τό δικαστήό ριό ακυρωόσει πραό ξή ήό παραό λειψή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς μεταό τή συό ναψή τής
συό μβασής, τό κυό ρός τής τελευταιόας δεν θιόγεται, εκτόό ς αν πριν απόό τή συό ναψή αυτήό ς ειόχε ανασταλειό ή
διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής. Στήν περιόπτωσή πόυ ή συό μβασή δεν ειόναι αό κυρή, ό
ενδιαφερόό μενός δικαιόυό ται να αξιωόσει απόζήμιόωσή, συό μφωνα με τα αναφερόό μενα στό αό ρθρό 373
τόυ ν. 4412/2016.
Με τήν επιφυό λαξή των διαταό ξεων τόυ ν. 4412/2016, για τήν εκδιόκασή των διαφόρωόν τόυ παρόό ντός
αό ρθρόυ εφαρμόό ζόνται όι διαταό ξεις τόυ π.δ. 18/1989.
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικαό με τήν υπόγραφήό τόυ συμφωνήτικόυό , ισχυό όυν τα πρόβλεπόό μενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 τόυ
αό ρθρόυ 105 καθωό ς και στό αό ρθρό 135 τόυ ν. 4412/2016.
Τα εό γγραφα τής συό μβασής με βαό σή τα όπόιό α θα εκτελεσθειό τό εό ργό ειό ν αι τα αναφερόό μενα
παρακαό τω. Σε περιό πτωσή ασυμφωνιό ας των περιεχόμεό ν ων σε αυταό όό ρων, ή σειραό ισχυό ός
καθόριό ζεται ως κατωτεό ρω:
1. Τό

συμφωνήτικόό , συμπεριλαμβανόμεό ν ων των παρασχεθεισωό ν εξήγήό σεων τόυ
όικόνόμικόυό φόρεό α, συό μφωνα με τα αό ρθρα 88 και 89 τόυ ν. 4412/2016, ιδιό ω ς ως πρός τόν
πρόσδιόρισμόό όικόνόμικωόν μεγεθωό ν με τις όπόιό ες ό αναό δόχός διαμόό ρφωσε τήν πρόσφόραό
τόυ,
2. Η παρόυό σα Διακήό ρυξή.
3. Η Οικόνόμικήό Πρόσφόραό .
4. Τό Τιμόλόό γιό Δήμόπραό τήσής
5. Η Ειδικήό Συγγραφήό Υπόχρεωόσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνικήό Συγγραφήό Υπόχρεωό σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικεό ς Πρόδιαγραφεό ς και τα
Παραρτήό ματα τόυς,
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7. Η Τεχνικήό Περιγραφήό (Τ.Π.).
8. Ο Πρόυϋ πόλόγισμόό ς Δήμόπραό τήσής.
9. Οι εγκεκριμεό νες μελεό τες τόυ εό ρ γόυ.
10. Τό εγκεκριμεό ν ό Χρόνόδιαό γραμμα κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ.

Τα ανωτεό ρω εό γγραφα τής συό μβασής ισχυό όυν, όό πως διαμόρφωόθήκαν, με τις συμπλήρωματικεό ς
πλήρόφόριό ες και διευκρινιό σεις πόυ παρασχεό θήκαν απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό επιό όό λων των
ανωτεό ρω.
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1.

Τα εό γγραφα τής συό μβασής συνταό σσόνται υπόχρεωτικαό στήν ελλήνικήό γλωόσσα και
πρόαιρετικαό και σε αό λλες γλωόσσες, συνόλικαό ήό μερικαό . Σε περιόπτωσή ασυμφωνιόας μεταξυό των
τμήμαό των των εγγραό φων τής συό μβασής πόυ εό χόυν συνταχθειό σε περισσόό τερες γλωόσσες,
επικρατειό ή ελλήνικήό εό κδόσήlxvii. Τυχόό ν πρόδικαστικεό ς πρόσφυγεό ς υπόβαό λλόνται στήν
ελλήνικήό γλωόσσα.

6.2.

Οι πρόσφόρεό ς και τα περιλαμβανόό μενα σε αυτεό ς στόιχειόα, καθωός και τα απόδεικτικαό εό γγραφα
συνταό σσόνται στήν ελλήνικήό γλωόσσα ήό συνόδευό όνται απόό επιόσήμή μεταό φρασήό τόυς στήν
ελλήνικήό γλωόσσα.

6.3.

Στα αλλόδαπαό δήμόό σια εό γγραφα και δικαιόλόγήτικαό εφαρμόό ζεται ή Συνθήό κή τής Χαό γής τής
5.10.1961, πόυ κυρωόθήκε με τό ν. 1497/1984 (Α΄188) συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό
4.2.β) τής παρόυό σας. Τα αλλόδαπαό δήμόό σια και ιδιωτικαό εό γγραφα συνόδευό όνται απόό
μεταό φρασήό τόυς στήν ελλήνικήό γλωόσσα επικυρωμεό νή ειότε απόό πρόό σωπό αρμόό διό καταό τις
διαταό ξεις τής εθνικήό ς νόμόθεσιό ας ειότε απόό πρόό σωπό καταό νόό μό αρμόό διό τής χωόρας στήν
όπόιόα εό χει συνταχθειό τό εό γγραφό lxviii και γιόνόνται απόδεκταό συό μφωνα με τα όριζόό μενα,
όμόιόως, στό αό ρθρό 4.2.β) τής παρόυό σας.

6.4.

Η επικόινωνιόα με τήν αναθεό τόυσα αρχήό , καθωός και μεταξυό αυτήό ς και τόυ αναδόό χόυ, θα
γιόνόνται υπόχρεωτικαό στήν ελλήνικήό γλωόσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
7.1
1.
2.
3.

4.

Για τή δήμόπραό τήσή τόυ εό ργόυ, τήν εκτεό λεσή τής συό μβασής και τήν κατασκευήό τόυ, εφαρμόό ζό νται όι διαταό ξεις των παρακαό τω νόμόθετήμαό των, όό πως ισχυό όυν:
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις»
του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων
συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» lxix
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

17. του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )lxx
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες
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25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.

7.2

7.3

Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).
της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
της με αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2813/30.06.2021/ Β') «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
της με αρ. 76928/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3075/13.07.2021) «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
της με αρ. 64233/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2453/09.06.2021/ Β') «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,
της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,
της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις
έργων».
της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».
Οι σε εκτεό λεσή των ανωτεό ρω διαταό ξεων εκδόθειόσες κανόνιστικεό ς πραό ξεις lxxi, καθωός και λόιπεό ς
διαταό ξεις πόυ αναφεό ρόνται ρήταό ήό απόρρεό όυν απόό τα όριζόό μενα στα συμβατικαό τευό χή τής παρόυό σας καθωός και τό συό νόλό των διαταό ξεων τόυ ασφαλιστικόυό , εργατικόυό , περιβαλλόντικόυό
και φόρόλόγικόυό δικαιόόυ και γενικόό τερα καό θε διαό ταξή (Νόό μός, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμήνευτικήό
εγκυό κλιός πόυ διεό πει τήν αναό θεσή και εκτεό λεσή τόυ εό ργόυ τής παρόυό σας συό μβασής, εό στω και
αν δεν αναφεό ρόνται ρήταό .
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1.

Τό εό ργό χρήματόδότειό ται απόό ΠΔΕ του ΥΠΕΣ και από τον Τακτικό Π/Υ του Δήμου. Στον Π/Υ
ο.ε. 2021 η δαπάνη έχει εγγραφεί με Κ.Α 60.7351.0003. lxxii
Τό εό ργό υπόό κειται στις κρατήό σεις lxxiii πόυ πρόβλεό πόνται για τα εό ργα αυταό ,
περιλαμβανόμεό νής τής κραό τήσής υό ψόυς 0,07 % υπεό ρ των λειτόυργικωόν αναγκωόν τής
Ενιαιό ας Ανεξαό ρτήτής Αρχήό ς Δήμόσιό ων Συμβαό σεων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ 3 ν.
4013/2011 lxxiv, τής κραό τήσής υό ψόυς 0,06 % υπεό ρ των λειτόυργικωόν αναγκωό ν τής Αρχήό ς
Εξεό τασής Πρόδικαστικωόν Πρόσφυγωό ν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 350 παρ. 3 τόυ ν.
4412/2016, τής κραό τήσής 6‰, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ'
τόυ ν. 4412/2016 και τής υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόό φασής τόυ
Υπόυργόυό Υπόδόμωόν και Μεταφόρωό ν (Β' 2235), τής κραό τήσής 2,5‰ υπεό ρ τής
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 53 παρ. 7 περ. θ' τόυ ν. 4412/2016
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόό φασής τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωό ν και
Μεταφόρωό ν (Β' 2780), καθωό ς και τής κραό τήσής υό ψόυς 0,02% υπεό ρ τής αναό πτυξής και
συντήό ρήσής τόυ Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συό μφωνα με τό αό ρθρό 36 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.

8.2.

Τα γενικαό εό ξόδα, όό φελός κ.λ.π. τόυ Αναδόό χόυ και όι επιβαρυό νσεις απόό φόό ρόυς, δασμόυό ς
κ.λ.π. καθόριό ζόνται στό αντιό στόιχό αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυό νει τόν Κυό ριό τόυ
Έργόυ.

8.3.

Οι πλήρωμεό ς θα γιό ν όνται συό μφωνα με τό αό ρθρό 152 τόυ ν. 4412/2016 και τό αντιό στόιχό
αό ρθρό τής Ε.Σ.Υ. Η πλήρωμήό τόυ εργόλαβικόυό τιμήό ματός θα γιό νεται σε EURO.

Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθεό τόυσα αρχήό lxxv τήρωόντας τις αρχεό ς τής ιόσής μεταχειόρισής και τής διαφαό νειας, ζήταό απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες όικόνόμικόυό ς φόρειός, όό ταν όι πλήρόφόριόες ήό ή τεκμήριόωσή πόυ πρεό πει να
υπόβαό λλόνται ειόναι ήό εμφανιόζόνται ελλιπειός ήό λανθασμεό νες, συμπεριλαμβανόμεό νων εκειό νων στό
ΕΕΕΣ, ήό όό ταν λειόπόυν συγκεκριμεό να εό γγραφα, να υπόβαό λλόυν, να συμπλήρωόνόυν, να απόσαφήνιόζόυν
ήό να όλόκλήρωόνόυν τις σχετικεό ς πλήρόφόριόες ήό τεκμήριόωσή, εντόό ς πρόθεσμιό ας όό χι μικρόό τερής των
δεό κα (10) ήμερωόν και όό χι μεγαλυό τερής των ειόκόσι (20) ήμερωόν απόό τήν ήμερόμήνιόα κόινόπόιόήσής σε
αυτόυό ς τής σχετικήό ς πρόό σκλήσής, μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας « Επικόινωνιόα» τόυ υπόσυστήό ματός,
συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στις διαταό ξεις των αό ρθρων 102 και 103 τόυ ν. 4412/2016.
Η συμπλήό ρωσή ήό ή απόσαφήό νισή ζήτειόται και γιόνεται απόδεκτήό υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι δεν
τρόπόπόιειόται ή πρόσφόραό τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α και όό τι αφόραό σε στόιχειόα ήό δεδόμεό να, των
όπόιόων ειόναι αντικειμενικαό εξακριβωόσιμός ό πρόγενεό στερός χαρακτήό ρας σε σχεό σή με τό πεό ρας τής
καταλήκτικήό ς πρόθεσμιόας παραλαβήό ς πρόσφόρωόν. Τα ανωτεό ρω ισχυό όυν κατ΄ αναλόγιόαν και για
τυχόό ν ελλειόπόυσες δήλωόσεις, υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι βεβαιωόνόυν γεγόνόό τα αντικειμενικωός
εξακριβωόσιμα.lxxvi
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης
(για εό ργα πόυ χρήματόδότόυό νται απόό τόν Τακτικόό Πρόυϋ πόλόγισμόό )
Για τήν παρόυό σα διαδικασιόα εό χει εκδόθειό ή απόό φασή με ΑΔΑ : Ω316Ω62-Η2Μ για τήν αναό λήψή
υπόχρεό ωσής/εό γκρισή δεό σμευσής πιόστωσής για τό όικόνόμικόό εό τός 2021 και με αρ. ΑΑΥΠΔ 352/1502-2021 καταχωόρήσή στό βιβλιό ό εγκριόσεων και εντόλωόν πλήρωμήό ς τής Δ.Ο.Υ. (συμπλήρωόνεται και ό
αριθμόό ς τής απόό φασής εό γκρισής τής πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περιόπτωσή πόυ ή δαπαό νή εκτειόνεται σε
περισσόό τερα τόυ ενόό ς όικόνόμικαό εό τή, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 ). lxxvii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του
έργου
Τίτλος του έργου
Ο τιότλός τόυ εό ργόυ ειόναι:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού »
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)

Ο πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής τόυ εό ργόυ ανεό ρχεται σε lxxviii 153,225.81 Ευρωό και
αναλυό εται σε:
Δαπαό νή Εργασιωόν 111,976.21
Γενικαό εό ξόδα και Όφελός εργόλαό βόυ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 20,155.72
Απρόό βλεπταlxxix (πόσόστόυό 15% επιό τής δαπαό νής εργασιωόν και τόυ κόνδυλιόόυ Γ.Ε.+Ο.Ε.)
19,819.79, πόυ αναλωόνόνται συό μφωνα με τόυς όό ρόυς τόυ αό ρθρόυ 156 παρ. 3.(α) τόυ ν.
4412/2016.
Απόλόγιστικαό 1.000,00
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) Απόλόγιστικωόν 180,00
............................................................. lxxx
Στό ανωτεό ρω πόσόό πρόβλεό πεται αναθεωόρήσή στις τιμεό ς πόσόυό 94.09€ συό μφωνα με τό
αό ρθρό 153 τόυ ν. 4412/2016.
Ρήό τρα πρόό σθετής καταβόλήό ς (πριμ), (εφόό σόν πρόβλεό πεται), συό μφωνα με τό αό ρθρό 149
τόυ ν. 4412/2016 και τό αό ρθρό 16 τής παρόυό σας.
Η παρόυό σα συό μβασή δεν υπόδιαιρειόται σε τμήό ματα και ανατιόθεται ως ενιαιό ό συό νόλό για
την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση, συντονισμό και εκτέλεση των
εργασιών από έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος θα έχει και την πλήρη ευθύνη της
καλής εκτέλεσης και της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών του έργου .lxxxi
(ή υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα/επιμέρους έργα:
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..,
τα οποία ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις).
11.2.

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Δήό μός Αγιόων Αναργυό ρων - Καματερόυό

11.3.

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Η παρούσα μελέτη αφορά, εργασίες κατασκευής ραμπών πρόσβασης καθώς και χώρων
υγιεινής για την εξυπηρέτηση των μαθητών ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί
η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους χώρους των σχολείων.
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Επισημαίνεται όό τι, τό φυσικόό και όικόνόμικόό αντικειόμενό των δήμόπρατόυό μενων εό ργων δεν πρεό πει
να μεταβαό λλεται όυσιωδωός καταό τή διαό ρκεια εκτεό λεσής τής συό μβασής, καταό τα όριζόό μενα στήν παρ.
4 τόυ αό ρθρόυ 132 ν. 4412/2016. Δυνατόό τήτα μεταβόλήό ς υφιόσταται, μόό νό υπόό τις πρόυϋ πόθεό σεις των
αό ρθρων 132lxxxii και 156 ν. 4412/2016.
Επιτρεό πεται ή χρήό σή των «επιό εό λασσόν» δαπανωόν με τόυς ακόό λόυθόυς όό ρόυς και περιόρισμόυό ς:


Δεν τρόπόπόιειόται τό «βασικόό σχεό διό» τής πρόκήό ρυξής, όυό τε όι πρόδιαγραφεό ς τόυ εό ργόυ, όό πως
περιγραό φόνται στα συμβατικαό τευό χή, όυό τε καταργειόται όμαό δα εργασιωόν τής αρχικήό ς συό μβασής.



Δεν θιόγεται ή πλήρόό τήτα, πόιόό τήτα και λειτόυργικόό τήτα τόυ εό ργόυ.



Δεν χρήσιμόπόιειόται για τήν πλήρωμήό νεό ων εργασιωόν πόυ δεν υπήό ρχαν στήν αρχικήό συό μβασή.

-

Δεν υπερβαιόνει ή δαπαό νή αυτήό , καταό τόν τελικόό εγκεκριμεό νό Ανακεφαλαιωτικόό Πιόνακα Εργασιωόν
τόυ εό ργόυ, πόσόστόό ειόκόσι τόις εκατόό (20%) τής συμβατικήό ς δαπαό νής όμαό δας εργασιωόν τόυ
εό ργόυ όυό τε, αθρόιστικαό , πόσόστόό δεό κα τόις εκατόό (10%) τής δαπαό νής τής αρχικήό ς αξιόας
συό μβασής χωριός Φ.Π.Α., αναθεωόρήσή τιμωόν και απρόό βλεπτες δαπαό νες. Στήν αθρόιστικήό αυτήό
ανακεφαλαιόωσή λαμβαό νόνται υπόό ψή μόό νό όι μεταφόρεό ς δαπαό νής απόό μιόα όμαό δα εργασιωόν σε
αό λλή.
Τα πόσαό πόυ εξόικόνόμόυό νται, εφόό σόν υπερβαιόνόυν τα ανωτεό ρω όό ρια (20% ήό και 10%),
μειωόνόυν ισόό πόσα τή δαπαό νή τής αξιόας συό μβασής χωριό ς Φ.Π.Α., αναθεωρήό σεις και απρόό βλεπτες
δαπαό νες. Για τή χρήό σή των «επιό εό λασσόν δαπανωόν» απαιτειόται σε καό θε περιόπτωσή ή συό μφωνή
γνωόμή τόυ Τεχνικόυό Συμβόυλιόόυ, υό στερα απόό εισήό γήσή τόυ φόρεό α υλόπόιόήσής.
Ο πρόυϋ πόλόγισμόό ς των εό ργων στα όπόιό α εφαρμόό ζεται ή παραό γραφός αυτήό αναλυό εται σε
Οόμαό δες εργασιωόν, όι όπόιόες συντιόθενται απόό εργασιόες πόυ υπαό γόνται σε ενιαιόα υπόσυό νόλα τόυ
τεχνικόυό αντικειμεό νόυ των εό ργων, εό χόυν παρόό μόιό τρόό πό κατασκευήό ς και επιδεό χόνται τό ιόδιό
πόσόστόό εό κπτωσής στις τιμεό ς μόναό δας τόυς. Με τήν με αριθμ. ΔΝΣγ/όικ.38107/ΦΝ 466/2017
Απόό φασή τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωόν και Μεταφόρωόν (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», ή όπόιό α εό χει εφαρμόγήό
σε όό λα τα ως αό νω εό ργα, πρόσδιόριόζόνται όι όμαό δες εργασιωόν αναό κατήγόριόα εό ργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνόλικήό πρόθεσμιό α εκτεό λ εσής τόυ εό ργόυ, όριό ζεται σε σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς
μήνες απόό τήν ήμεό ρα υπόγραφήό ς τής συό μβασής lxxxiii
Αναλυτικόό τερα στόιχειό α για τις πρόθεσμιό ες τόυ εό ργόυ αναφεό ρ όνται στήν Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1

Η επιλόγήό τόυ Αναδόό χόυ, θα γιό νει συό μφωνα με τήν «ανόικτήό διαδικασιό α» τόυ αό ρθρόυ
27 τόυ ν. 4412/2016 και υπόό τις πρόυϋ πόθεό σεις τόυ νόό μόυ αυτόυό .

13.2

Η όικόνόμικήό πρόσφόραό των διαγωνιζόμεό ν ων, θα συνταχθειό και υπόβλήθειό συό μφωνα
με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 95 παρ. 2.(α) τόυ ν. 4412/2016, καθωό ς και στήν παρ. 3.5
περ. γ εό ω ς στ τής παρόυό σας.

.
13.3

Καό θε πρόσφεό ρων μπόρειό να υπόβαό λει μόό νό μιό α πρόσφόραό .

13.4

Δεν επιτρεό πεται ή υπόβόλήό εναλλακτικωό ν πρόσφόρωόν. lxxxv

13.5

Δε γιό ν όνται δεκτεό ς πρόσφόρεό ς για μεό ρ ός τόυ αντικειμεό ν όυ τής συό μβασής.

lxxxiv
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Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήό ριό για τήν αναό θεσή τής συό μβασής ειό ναι ή πλεό όν συμφεό ρόυσα απόό όικόνόμικήό αό πόψή
πρόσφόραό μόό νό βαό σει τιμήό ς (χαμήλόό τερή τιμήό ).
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής
15.1

Για τήν συμμετόχήό στόν διαγωνισμόό απαιτειό ται ή καταό θεσή απόό τόυς συμμετεό χόντες
όικόνόμικόυό ς φόρειό ς, καταό τόυς όό ρόυς τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 72 τόυ ν. 4412/2016,
εγγυήτικήό ς επιστόλήό ς συμμετόχήό ς, πόυ ανεό ρχεται στό πόσόό των τριών χιλιάδων
εξήντα τεσσάρων ευρώ (3.064,00€) lxxxvi.(συμπληρώνεται αριθμητικώς και
ολογράφως) .
Στήν περιό π τωσή εό ν ωσής όικόνόμικωόν φόρεό ω ν, ή εγγυό ήσή συμμετόχήό ς περιλαμβαό νει
και τόν όό ρό όό τι ή εγγυό ήσή καλυό πτει τις υπόχρεωό σεις όό λων των όικόνόμικωό ν φόρεό ω ν
πόυ συμμετεό χόυν στήν εό ν ωσή.

15.2

Οι εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς συμμετόχήό ς περιλαμβαό νόυν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 72 παρ.
12 τόυ ν. 4412/2016, κατ’ ελαό χιστόν τα ακόό λόυθα στόιχειό α :
α) τήν ήμερόμήνιό α εό κ δόσής,
β) τόν εκδόό τή,
γ) τήν αναθεό τ όυσα αρχήό ήό τόν κυό ριό τόυ εό ργόυ ήό τό φόρεό α κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, πρός τόν όπόιό ό απευθυό νόνται,
δ) τόν αριθμόό τής εγγυό ήσής,
ε) τό πόσόό πόυ καλυό πτει ή εγγυό ήσή,
στ) τήν πλήό ρή επωνυμιό α, τόν Α.Φ.Μ. και τή διευό θυνσή τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α υπεό ρ
τόυ όπόιό όυ εκδιό δ εται ή εγγυό ήσή (στήν περιό π τωσή εό ν ωσής αναγραό φόνται όό λα τα
παραπαό νω για καό θε μεό λ ός τής εό ν ωσής),
ζ) τόυς όό ρόυς όό τι: αα) ή εγγυό ήσή παρεό χεται ανεό κκλήτα και ανεπιφυό λακτα, ό δε
εκδόό τής παραιτειό ται τόυ δικαιωό ματός τής διαιρεό σεως και τής διζήό σεως, και ββ) όό τι σε
περιό π τωσή καταό πτωσής αυτήό ς, τό πόσόό τής καταό πτωσής υπόό κειται στό εκαό στότε
ισχυό όν τεό λός χαρτόσήό μόυ. (Η υπόπερ. αα΄ δεν εφαρμόό ζεται για τις εγγυήό σεις πόυ
παρεό χόνται με γραμμαό τιό τόυ Ταμειό όυ Παρακαταθήκωό ν και Δανειό ω ν).
ή) τα στόιχειό α τής διακήό ρυξής ( αριθμόό ς, εό τός, τιό τλός εό ργόυ ) και τήν καταλήκτικήό
ήμερόμήνιό α υπόβόλήό ς πρόσφόρωόν,
θ) τήν ήμερόμήνιό α λήό ξής ήό τόν χρόό νό ισχυό ός τής εγγυό ήσής,
ι) τήν αναό λήψή υπόχρεό ω σής απόό τόν εκδόό τή τής εγγυό ήσής να καταβαό λει τό πόσόό τής
εγγυό ήσής όλικαό ήό μερικαό εντόό ς πεό ντε (5) ήμερωόν μεταό απόό απλήό εό γγραφή ειδόπόιό ήσή
εκειό ν όυ πρός τόν όπόιό ό απευθυό νεται.

15.3

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς πρεό πει να ισχυό ει τόυλαό χιστόν για τριαό ντα (30) ήμεό ρες μεταό τή
λήό ξή τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 19 τής παρόυό σας, ήό τόι μεό χρι και
19/09/2022 , αό λλως ή πρόσφόραό απόρριό πτεται. Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρειό , πριν τή
λήό ξή τής πρόσφόραό ς, να ζήταό απόό τόυς πρόσφεό ρόντες να παρατειό ν όυν, πριν τή λήό ξή
τόυς, τή διαό ρκεια ισχυό ός τής πρόσφόραό ς και τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς.

15.4

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς καταπιό πτει, αν ό πρόσφεό ρων:
 απόσυό ρει τήν πρόσφόραό τόυ καταό τή διαό ρκεια ισχυό ός αυτήό ς,
 παρεό χει, εν γνωόσει τόυ, ψευδήό στόιχειό α ήό πλήρόφόριό ες πόυ αναφεό ρ όνται στό
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15.5

αό ρθρό 22
δεν πρόσκόμιό σει εγκαιό ρως τα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας
δικαιόλόγήτικαό
στις περιπτωόσεις των παρ. 3, 4 και 5 τόυ αό ρθρόυ 103 τόυ ν. 4412/2016, περιό
πρόό σκλήσής για υπόβόλήό δικαιόλόγήτικωό ν απόό τόν πρόσωρινόό αναό δόχό, αν,
καταό τόν εό λ εγχό των παραπαό νω δικαιόλόγήτικωό ν, συό μφωνα με τα αό ρθρό 4.2
τής παρόυό σας, διαπιστωθειό όό τι τα στόιχειό α πόυ δήλωό θήκαν στό ΕΕΕΣ ειό ναι εκ
πρόθεό σεως απατήλαό , ήό όό τι εό χόυν υπόβλήθειό πλασταό απόδεικτικαό στόιχειό α, ήό αν,
απόό τα παραπαό νω δικαιόλόγήτικαό πόυ πρόσκόμιό σθήκαν νόμιό μως και
εμπρόθεό σμως, δεν απόδεικνυό εται ή μή συνδρόμήό των λόό γων απόκλεισμόυό τόυ
αό ρθρόυ 18 ήό ή πλήό ρωσή μιας ήό περισσόό τερων απόό τις απαιτήό σεις των,
δεν πρόσεό λθει εγκαιό ρ ως για υπόγραφήό τόυ συμφωνήτικόυό .
υπόβαό λει μή καταό λλήλή πρόσφόραό με τήν εό ννόια τής περ. 46 τής παρ. 1 τόυ
αό ρθρόυ2 τόυ ν. 4412/2016
δεν ανταπόκριθειό στή σχετικήό πρόό σκλήσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς εντόό ς τής
πρόβλεπόό μενής, στό αό ρθρό 4.1 (ή) πρόθεσμιό ας και δεν υπόβαό λλει εξήγήό σεις, σε
περιό πτωσή ασυνήό θιστα χαμήλήό ς πρόσφόραό ς, lxxxvii

Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επιστρεό φεται στόν αναό δόχό με τήν πρόσκόό μισή τής εγγυό ήσής
καλήό ς εκτεό λεσής.
Η εγγυό ήσή συμμετόχήό ς επιστρεό φεται στόυς λόιπόυό ς πρόσφεό ρ όντες, συό μφωνα με τα
ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 72 τόυ ν. 4412/2016 lxxxviii.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής
(Πριμ)
16.1 [συμπληρώνεται, εφόσον προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής]
Πρόβλεό πεται ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς στόν Αναό δόχό lxxxix πόσόυό ιόσό με ………………………
(συμπλήρωόνεται αριθμήτικωός και όλόγραό φως), υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή τής καταβόλήό ς απόό τόν
αναό δόχό ισόό πόσής εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς.
Η χόρήγόυό μενή πρόκαταβόλήό ειόναι εό ντόκή απόό τήν ήμερόμήνιόα καταβόλήό ς τής στόν αναό δόχό. Για τό
πόσόό αυτόό βαρυό νεται ό αναό δόχός με τόό κό, ό όπόιόός υπόλόγιόζεται με πόσόστόό επιτόκιόόυ πόυ
ανεό ρχεται σε πόσόστόό ιόσό με τό μικρόό τερό επιτόό κιό των εντόό κων γραμματιόων τόυ Δήμόσιό όυ
δωδεκαό μήνής ήό , αν δεν εκδιόδόνται τεό τόια, εξαό μήνής διαό ρκειας πρόσαυξήμεό νό καταό 0,25 πόσόστιαιόες
μόναό δες. Τό επιτόό κιό μπόρειό να αναπρόσαρμόό ζεται με κόινήό απόό φασή των Υπόυργωόν Οικόνόμικωόν
και Υπόδόμωόν και Μεταφόρωόν. ………………….xc
Η πρόκαταβόλήό και ή εγγυό ήσή πρόκαταβόλήό ς μπόρόυό ν να χόρήγόυό νται τμήματικαό . Η
πρόκαταβόλήό απαγόρευό εται να χρήσιμόπόιήθειό για δαπαό νες πόυ δεν σχετιό ζόνται, αό μεσα ήό
εό μμεσα, με τό αντικειό μενό τής συό μβασής.
Η απόό σβεσή τής πρόκαταβόλήό ς και ή επιστρόφήό τής εγγυό ήσής πρόκαταβόλήό ς
πραγματόπόιόυό νται, συό μφωνα με τις διαταό ξεις των αό ρθρων 72 και 150 τόυ ν. 4412/2016.
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο
αυτής)xci .
Η εγγυήτικήό επιστόλήό πρόκαταβόλήό ς καταπιό πτει με αιτιόλόγήμεό νή απόό φασή τής αναθεό τόυσας
αρχήό ς, ή όπόιό α εκδιό δ εται μεταό απόό πρόήγόυό μενή εισήό γήσή τής Διευθυό νόυσας Υπήρεσιό ας xcii.
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16.2 [Για διακηρύξεις με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.00.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή τμήματος
άνω αυτής της αξίας, που δημοσιεύονται από την 01-09-2021 και εφεξής προβλέπεται
υποχρεωτικά η χορήγηση πρόσθετης καταβολής. Για Διακηρύξεις που δημοσιεύονται από 0106-2021 έως και 31-08-2021 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4412/2016, πριν από
την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση
πρόσθετης καταβολής είναι προαιρετική, οπότε και προσαρμόζεται αναλόγως το παρόν
σημείο της Διακήρυξης]
Για τήν ταχυό τερή, σε σχεό σή με τή συμβατικήό πρόθεσμιόα, εκτεό λεσής τόυ παρόό ντός εό ργόυ (ήό τόυ
τμήό ματόό ς τόυ ……………………. σε περιόπτωσή υπόδιαιόρεσής τής συό μβασής σε τμήό ματα) πρόβλεό πεται ή
χόρήό γήσή πρόό σθετής καταβόλήό ς (πριμ) στόν Αναό δόχό πόσόστόυό ……………….…% xciii επιό τής τής
αρχικήό ς συμβατικήό ς αξιόας, μή συμπεριλαμβανόμεό νόυ τόυ ΦΠΑ, εφόό σόν ό χρόό νός παραό δόσής τόυ
εό ργόυ (ήό τόυ τμήό ματός…….σε περιόπτωσή υπόδιαιόρεσής τής συό μβασής σε τμήό ματός) ειόναι μικρόό τερός
καταό δεό κα τόις εκατόό (10%) τόυ πρόβλεπόό μενόυ στή συό μβασή.
16.3 Στήν περιόπτωσή αυτήό ν, για τήν πλήρωμήό τής πρόό σθετής καταβόλήό ς απαιτειόται ή πρόήγόυό μενή
εό κδόσή απόό φασής τόυ αρμόό διόυ απόφαινόμεό νόυ όργαό νόυ, μεταό απόό γνωόμή τόυ αρμόό διόυ τεχνικόυό
συμβόυλιό όυ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς και, σε περιόπτωσή πόυ δεν υπαό ρχει, τόυ τεχνικόυό συμβόυλιόόυ
τής Γενικήό ς Γραμματειόας Υπόδόμωόν.
16.4 Η πρόό σθετή καταβόλήό καταβαό λλεται με τήν εμπρόό θεσμή όλόκλήό ρωσή τόυ συμβατικόυό
αντικειμεό νόυ. Η πρόό σθετή καταβόλήό θεωρειόται συμπλήρωματικόό εργόλαβικόό ανταό λλαγμα,
εγκρίνεται αναλόγως, ως τροποποίηση της σύμβασης, βαό σει τής περ. α’ τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ
132 τόυ ν. 4412/2016 και περιλαμβαό νεται σε ειδικόό λόγαριασμόό , πόυ υπόβαό λλει ό αναό δόχός μεταό τήν
εό κδόσή βεβαιόωσής περαό τωσής εργασιωόν και τήν αναγραφήό σε αυτήό τής ταχυό τερής εκτεό λεσής τόυ
εό ργόυ συό μφωνα με τόυς ειδικόό τερόυς όό ρόυς των εγγραό φων τής συό μβασής.
16.5 Οι απόφαό σεις για παραταό σεις πρόθεσμιωόν ρυθμιόζόυν καό θε θεό μα, πόυ σχετιόζεται με τήν
πρόό σθετή αυτήό καταβόλήό και ιδιαιότερα, αν μετατιόθεται, μερικαό ήό όλικαό , ό κριόσιμός, για τήν πρόό σθετή
καταβόλήό , χρόό νός, με σαφήό και εμπεριστατωμεό νή αιτιόλόγιόα, πρόκειμεό νόυ να δικαιόυό ται ό αναό δόχός
πρόό σθετή αμόιβήό , καταό τα όριζόό μενα ανωτεό ρω, υπόό τόν όό ρό ό αναό δόχός να ειόναι πλήό ρως ανυπαιότιός
για τις χόρήγήθειόσες παραταό σεις.
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για τήν υπόγραφήό τής συό μβασής απαιτειό ται ή παρόχήό εγγυό ήσής καλήό ς εκτεό λεσής, συό μφωνα
με τό αό ρθρό 72 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016, τό υό ψός τής όπόιό ας καθόριό ζεται σε πόσόστόό 5% επιό
τής εκτιμωό μενής αξιό ας τής συό μβασής (ήό τόυ τμήό ματός τής συό μβασής, σε περιό π τωσή
υπόδιαιό ρεσής σε τμήό ματα), χωριό ς να συμπεριλαμβαό νόνται τα δικαιωόματα πρόαιό ρ εσής, χωριό ς
Φ.Π.Α. και κατατιό θεται μεό χρι και τήν υπόγραφήό τόυ συμφωνήτικόυό xciv .
Σε περιό πτωσή τρόπόπόιό ή σής τής συό μβασής καταό τό αό ρθρό 132 ν. 4412/2016, ή όπόιό α
συνεπαό γεται αυό ξήσή τής συμβατικήό ς αξιό ας, ή αναθεό τόυσα αρχήό όφειό λει να απαιτειό απόό τόν
αναό δόχό να καταθεό σει, μεό χρι και τήν υπόγραφήό τής τρόπόπόιήμεό νής συό μβασής,
συμπλήρωματικήό εγγυό ήσή τό υό ψός τής όπόιό ας ανεό ρχεται σε πόσόστόό 5% επιό τόυ πόσόυό τής
αυό ξήσής τής αξιό ας τής συό μβασής, χωριό ς ΦΠΑ.
Οι εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς καλήό ς εκτεό λεσής περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν
παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας, πλήν τής περ. (ή), και επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό και τόν τιό τλό τής
σχετικήό ς συό μβασής .
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λεσής τής συό μβασής καλυό πτει συνόλικαό και χωριό ς διακριό σεις τήν
εφαρμόγήό όό λων των όό ρων τής συό μβασής και καό θε απαιό τήσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς ήό τόυ
κυριό όυ τόυ εό ργόυ εό ναντι τόυ αναδόό χόυ.
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις
(3) τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής
προθεσμίας και του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο
171 του ν. 4412 και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λεσής καταπιό π τει υπεό ρ τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, στήν περιό π τωσή
παραό βασής απόό τόν αναό δόχό των όό ρων τής συό μβασής, όό πως αυτήό ειδικόό τερα όριό ζει.
Οι εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς καλήό ς εκτεό λεσής, καταπιό π τόυν με αιτιόλόγήμεό νή απόό φασή τής
αναθεό τόυσας αρχήό ς, ή όπόιό α εκδιό δεται μεταό απόό πρόήγόυό μενή εισήό γήσή τής Διευθυό νόυσας
Υπήρεσιό ας.xcv
Ειδικαό , σε περιό πτωσή όριστικόπόιό ή σής τής απόό φασής εό κπτωσής τόυ αναδόό χόυ, τό συό νόλό των
εγγυήό σεων για τήν καλήό εκτεό λ εσή τόυ εό ργόυ, καταπιό πτει υπεό ρ τόυ κυριό όυ τόυ εό ργόυ, ως ειδικήό
πόινικήό ρήό τρα, και καταό μεό γιστό μεό χρι τό υπόλειπόό μενό πρός κατασκευήό πόσόό τής συό μβασής και
εφόό σόν λήφθειό υπόό ψή πρός επιστρόφήό αρνήτικόό ς λόγαριασμόό ς. xcvi
Η εγγυό ήσή καλήό ς εκτεό λεσής, όό πως αυτήό διαμόρφωό θήκε κατόό πιν τρόπόπόιήό σεων τής συό μβασής,
καταό τό αό ρθρό 132 τόυ ν. 4412/2016, μειωόνεται αμεό σως μεταό απόό τήν εό γκρισή τής τελικήό ς
επιμεό τρήσής απόό τή διευθυό νόυσα υπήρεσιό α, καταό πόσόστόό εβδόμήό ντα τόις εκατόό (70%) τής
συνόλικήό ς αξιό ας. xcvii
Τό συό νόλό των εγγυήό σεων καλήό ς εκτεό λ εσής επιστρεό φεται χωριό ς καθυστεό ρήσή, αμεό σως μεταό απόό
τήν εό γκρισή τόυ πρωτόκόό λλόυ παραλαβήό ς και τήν εό γκρισή τόυ τελικόυό λόγαριασμόυό τόυ εό ργόυ.
17.2 Εγγυό ήσή καλήό ς λειτόυργιό ας
.......................................... xcviii
17. 3 Οι κρατήό σεις τής παρ. 12 τόυ αό ρθρόυ 152 τόυ ν. 4412/2016, περιό λόγαριασμωόν και
πιστόπόιήό σεων, μπόρειό να αντικατασταθόυό ν όπότεδήό πότε απόό τόν αναό δόχό, μερικαό ήό όλικαό , με
ισόό πόσή εγγυήτικήό επιστόλήό . Οι εγγυήό σεις αυτεό ς περιόριό ζόνται καταό πόσόστόό πεό ντε τόις εκατόό
(5%) επιό τής αξιό ας των εργασιωόν πόυ περιλαμβαό νόνται στις υπόβεβλήμεό νες στήν υπήρεσιό α
επιμετρήό σεις. Η μειό ωσή απόφασιό ζεται απόό τή διευθυό νόυσα υπήρεσιό α, υό στερα απόό αιό τήσή τόυ
αναδόό χόυ, ή όπόιό α συνόδευό εται απόό ειδικόό απόλόγισμόό των εργασιωόν των όπόιό ων εό χόυν
υπόβλήθειό όι επιμετρήό σεις. xcix
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1. Οι εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς των αό ρθρων 15, 16 και 17 εκδιό δόνται απόό πιστωτικαό ήό
χρήματόδότικαό ιδρυό ματα ήό ασφαλιστικεό ς επιχειρήό σεις καταό τήν εό ννόια των περιπτωόσεων β΄ και
γ΄ τής παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 14 τόυ ν. 4364/ 2016 (Α΄13) πόυ λειτόυργόυό ν νόό μιμα στα κραό τή- μεό λ ή
τής Ένωσής ήό τόυ Ευρωπαιϋ κ όυό Οικόνόμικόυό Χωόρόυ ήό στα κραό τή-μεό ρή τής ΣΔΣ και εό χόυν,
συό μφωνα με τις ισχυό όυσες διαταό ξεις, τό δικαιό ωμα αυτόό . Μπόρόυό ν, επιό σής, να εκδιό δόνται απόό τό
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ήό να παρεό χόνται με γραμμαό τιό τόυ Ταμειό όυ Παρακαταθήκωό ν και Δανειό ω ν με
παρακαταό θεσή σε αυτόό τόυ αντιό στόιχόυ χρήματικόυό πόσόυό .
c
Αν συσταθειό παρακαταθήό κή με γραμμαό τιό παρακαταό θεσής χρεόγραό φων στό Ταμειό ό
Παρακαταθήκωό ν και Δανειό ων, τα τόκόμεριό δια ήό μεριό σματα πόυ λήό γόυν καταό τή διαό ρκεια τής
εγγυό ήσής επιστρεό φόνται μεταό τή λήό ξή τόυς στόν υπεό ρ όυ ή εγγυό ήσή όικόνόμικόό φόρεό α.
17.Α.2 Οι εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς εκδιό δόνται κατ’ επιλόγήό τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α/αναδόό χόυ απόό
εό να ήό περισσόό τερόυς εκδόό τες τής παραπαό νω παραγραό φόυ, ανεξαρτήό τως τόυ υό ψόυς των.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςci.
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών cii ορίζεται η
20/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:05.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης
27/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

των προσφορών ορίζεται η

Αν, για λόό γόυς ανωτεό ρας βιόας ήό για τεχνικόυό ς λόό γόυς δεν διενεργήθειό ή απόσφραό γισή καταό τήν
όρισθειόσα ήμεό ρα ήό αν μεό χρι τή μεό ρα αυτήό δεν εό χει υπόβλήθειό καμιόα πρόσφόραό , ή απόσφραό γισή και ή
καταλήκτικήό ήμερόμήνιόα αντιόστόιχα μετατιόθενται σε όπόιαδήό πότε αό λλή ήμεό ρα, με απόό φασή τής
αναθεό τόυσας αρχήό ς. Η απόό φασή αυτήό κόινόπόιειόται
στόυς πρόσφεό ρόντες, μεό σω τής
λειτόυργικόό τήτας “Επικόινωνιό α”, πεό ντε (5) τόυλαό χιστόν εργαό σιμες ήμεό ρες πριν τή νεό α ήμερόμήνιόα,
και αναρταό ται στό ΚΗΜΔΗΣ, στήν ιστόσελιόδα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν διαθεό τει, καθωός και
στόν ειδικόό , δήμόό σια πρόσβαό σιμό, χωόρό “ήλεκτρόνικόιό διαγωνισμόιό ” τής πυό λής
www.promitheus.gov.gr τόυ ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στή νεό α αυτήό ήμερόμήνιόα δεν καταστειό δυνατήό ή
απόσφραό γισή των πρόσφόρωόν ήό δεν υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεό ς, μπόρειό να όρισθειό και νεό α ήμερόμήνιόα,
εφαρμόζόμεό νων καταό τα λόιπαό των διαταό ξεων των δυό ό πρόήγόυό μενων εδαφιόων. Σε περιό πτωσή πόυ
και στή νεό α αυτήό ήμερόμήνιό α δεν καταστειό δυνατήό ή απόσφραό γισή των πρόσφόρωόν ήό δεν
υπόβλήθόυό ν πρόσφόρεό ς, διεξαό γεται νεό α διαδικασιό α συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής για τό εν λόό γω
εό ργό με τήν εκ νεό όυ τήό ρήσή όό λων των διατυπωόσεων δήμόσιόό τήτας πόυ πρόβλεό πόνται στις
διαταό ξεις τόυ παρόό ντός (επαναλήπτικόό ς διαγωνισμόό ς, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 98
παρ. 1 περ. α τόυ ν. 4412/2016).
Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
19.1 Καό θε υπόβαλλόό μενή πρόσφόραό δεσμευό ει τόν συμμετεό χόντα στόν διαγωνισμόό καταό τή διαό ταξή
τόυ αό ρθρόυ 97 τόυ ν. 4412/2016, για διαό στήμα ΔΕΚΑ (10) μηνώνciii, απόό τήν ήμερόμήνιό α λήό ξής τής
πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς των πρόσφόρωόν.
19.2 Πρόσφόραό πόυ όριό ζει χρόό νό ισχυό ός μικρόό τερό απόό αυτόό ν πόυ πρόβλεό πεται στό παρόό ν
απόρριό πτεται ως μή κανόνικήό civ.
19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά
από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της
εγγύησης συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
στην παρ. 19.1. Μεταό απόό τή λήό ξή και τόυ παραπαό νω ανωότατόυ χρόνικόυό όριό όυ παραό τασής
ισχυό ός τής πρόσφόραό ς, τα απότελεό σματα τής παρόυό σας διαδικασιό ας αναό θεσής ματαιωόνόνται,
εκτόό ς αν ή αναθεό τόυσα αρχήό κριό νει, καταό περιό πτωσή, αιτιόλόγήμεό να, όό τι ή συνεό χισή τής
διαδικασιό ας εξυπήρετειό τό δήμόό σιό συμφεό ρ όν, όπόό τε όι όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ συμμετεό χόυν στή
διαδικασιό α μπόρόυό ν να επιλεό ξ όυν να παρατειό ν όυν τήν πρόσφόραό τόυς, εφόό σόν τόυς ζήτήθειό πριν
απόό τήν παό ρόδό τόυ ανωτεό ρω ανωό τατόυ όριό όυ παραό τασής τής πρόσφόραό ς τόυς. Η διαδικασιό α
αναό θεσής συνεχιό ζεται με όό σόυς παρεό τειναν τις πρόσφόρεό ς τόυς και απόκλειό όνται όι λόιπόιό
όικόνόμικόιό φόρειό ς.
19.4 Αν λήό ξει ό χρόό νός ισχυό ός των πρόσφόρωόν και δεν ζήτήθειό παραό τασή τής πρόσφόραό ς, ή
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αναθεό τόυσα αρχήό δυό ναται, με αιτιόλόγήμεό νή απόό φασήό τής, εφόό σόν ή εκτεό λεσή τής συό μβασής
εξυπήρετειό τό δήμόό σιό συμφεό ρόν, να ζήτήό σει, εκ των υστεό ρων, απόό τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειό ς
πόυ συμμετεό χόυν στή διαδικασιό α να παρατειό ν όυν τόν χρόό νό ισχυό ός τής πρόσφόραό ς τόυς, καθωός
και τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς, όπόό τε ή διαδικασιό α συνεχιό ζεται με τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειό ς, όι
όπόιό όι πρόεό βήσαν στις ανωτεό ρω ενεό ργειες.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η παρόυό σα Διακήό ρυξή αναρτήό θήκε στό ΚΗΜΔΗΣ, 21PROC009245870
2. Τα εό γγραφα τής παρόυό σας διαδικασιό ας δήμόό σιας συό μβασής καταχωρήό θήκαν στό σχετικόό
ήλεκτρόνικόό χωόρό τόυ ΕΣΗΔΗΣ- Δήμόό σια Έργα με Συστήμικόό Αυό ξόντα Αριθμόό : …… [εφόσον είναι
γνωστός], και αναρτήό θήκαν στή Διαδικτυακήό Πυό λή (www.promitheus.gov.gr) τόυ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
3. Στήν ιστόσελιό δ α τής αναθεό τ όυσας αρχήό ς (www.agan.gov.gr.), αναρταό ται σχετικήό ενήμεό ρωσή,
συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 2 τής παρόυό σας.
4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο cv, συό μφωνα με τό
αό ρθρό 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Τα εό ξόδα των εκ τής κειόμενής νόμόθεσιό ας απαραιότήτων δήμόσιευό σεων τής περιό λήψής τής
δήμόπρασιόας στήν όπόιόα αναδειόχθήκε αναό δόχός, βαρυό νόυν τόν ιόδιό και εισπραό ττόνται με τόν πρωότό
λόγαριασμόό πλήρωμήό ς τόυ εό ργόυ. Τα εό ξόδα δήμόσιευό σεων των τυχόό ν πρόήγόυό μενων διαγωνισμωόν
για τήν αναό θεσή τόυ ιόδιόυ εό ργόυ, καθωός και τα εό ξόδα των μή απαραιότήτων εκ τόυ νόό μόυ
δήμόσιευό σεων βαρυό νόυν τήν αναθεό τόυσα αρχήό και καταβαό λλόνται απόό τις πιστωόσεις τόυ εό ργόυ.
Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασηςcvi
(Το άρθρο 20Α προστίθεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής)
1. Πρόσκαλόυό νται όι, καταό τα εό γγραφα τής παρόυό σας συό μβασής, δυναό μενόι να λαό βόυν μεό ρός στή
διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής όικόνόμικόιό φόρειό ς, πρόκειμεό νόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό να πρόβειό σε
παρόυσιόασή τόυ πρός αναό θεσή εό ργόυ και σε σχετικήό διαβόυό λευσή στ.................................. (τόό πός),
στις ......................................(ήμερόμήνιόα και ωόρα)
2. Εντόό ς δεό κα (10) ήμερωόν απόό τήν ως αό νω παρόυσιόασή, καό θε ενδιαφερόό μενός, μπόρειό να υπόβαό λει
τευό χός παρατήρήό σεων για τό εό ργό, τήν τεχνικήό μελεό τή και τα τευό χή δήμόπραό τήσής, όικόνόμικαό και
συμβατικαό . Με τό τευό χός παρατήρήό σεων θα σχόλιαό ζεται ή όρθόό τήτα τής λυό σής, τό εφικτόό τής
κατασκευήό ς και θα επισήμαιόνόνται σφαό λματα των όό ρων των εγγραό φων τής συό μβασής. Η συμμετόχήό
των ενδιαφερόμεό νων στήν ως αό νω παρόυσιόασή και ή υπόβόλήό τόυ τευό χόυς παρατήρήό σεων ειόναι
πρόαιρετικεό ς, δεν συνεπαό γόνται τήν υπόχρεό ωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς και δεν συνιστόυό ν κωόλυμα για
τή συμμετόχήό τόυς στή διαδικασιόα.
3. Η αναθεό τόυσα αρχήό αξιόλόγειό τα συμπεραό σματα τής διαβόυό λευσής και τα τευό χή παρατήρήό σεων
πόυ υπόβλήό θήκαν και πρόβαιόνει στις ακόό λόυθες ενεό ργειες:
α) εφόό σόν διαπιστωθειό ή εό λλειψή παρατήρήό σεων ήό εκτιμήθόυό ν ως μή όρθεό ς όι υπόβλήθειόσες
παρατήρήό σεις, συνεχιόζει τή διαδικασιόα, συό μφωνα με τα όριζόό μενα στα εό γγραφα τής συό μβασής ήό
β) εφόό σόν διαπιστωθειό ή υό παρξή επόυσιωδωόν σφαλμαό των ήό ελλειόψεων στα εό γγραφα τής συό μβασής
εκδιόδει τευό χός τρόπόπόιήό σεων/διόρθωόσεων τής διακήό ρυξής ήό και των λόιπωόν εγγραό φων τής
συό μβασής, εντόό ς πεό ντε (5) ήμερωόν απόό τή λήό ξή τής ήμερόμήνιόας υπόβόλήό ς των τευχωόν
παρατήρήό σεων απόό τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός. Στό τευό χός αυτόό περιλαμβαό νόνται όι απαιτόυό μενες
επόυσιωόδεις τρόπόπόιήό σεις/διόρθωόσεις. Τό τευό χός κόινόπόιειόται, με απόό δειξή, σε όό λόυς τόυς
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όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ εό λαβαν τα εό γγραφα τής συό μβασής, και αναρταό ται στό ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
και στήν ιστόσελιόδα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, εφόό σόν διαθεό τει. Στό ως αό νω τευό χός μπόρειό να
πρόβλεό πεται ή διεξαγωγήό τής δήμόπρασιόας σε μεταγενεό στερή ήμερόμήνιόα με τήό ρήσή των
διατυπωόσεων δήμόσιόό τήτας συό μφωνα με τό αό ρθρό 20 τής παρόυό σας , όι πρόθεσμιόες των όπόιόων
ανεό ρχόνται κατ’ ελαό χιστόν στό εό να τριότό (1/3) ήό
γ) εφόό σόν διαπιστωθειό ή υό παρξή όυσιωδωόν σφαλμαό των ήό ελλειόψεων σε όπόιόδήό πότε στόιχειόό των
εγγραό φων τής συό μβασής, ανακαλειό τή διακήό ρυξή τόυ διαγωνισμόυό . Στή συνεό χεια, πρόβαιόνει σε νεό α
διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής εό ργόυ, διόρθωόνόντας τα σχετικαό σφαό λματα και ελλειόψεις.
4. Τό τευό χός τρόπόπόιήό σεων συγκαταλεό γεται στα εό γγραφα τής συό μβασής και απότελειό αναπόό σπαστό
μεό ρός τής συό μβασής μεταό τήν υπόγραφήό τής. Αντιόθετα, τα υπόβλήθεό ντα απόό τόυς όικόνόμικόυό ς
φόρειό ς τευό χή παρατήρήό σεων δεν απότελόυό ν συμβατικαό στόιχειόα και δεν χρήσιμόπόιόυό νται για
ερμήνειόα τής συό μβασής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συό μβασή ανατιόθεται βαό σει τόυ κριτήριόόυ τόυ αό ρθρόυ 14 τής παρόυό σας, σε πρόσφεό ρόντα ό όπόιό ός
δεν απόκλειόεται απόό τή συμμετόχήό βαό σει τής παρ. Α τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας και πλήρόιό τα
κριτήό ρια επιλόγήό ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε τόυ αό ρθρόυ 22 τής παρόυό σας.
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
21.1 Δικαιόωμα συμμετόχήό ς εό χόυν φυσικαό ήό νόμικαό πρόό σωπα, ήό ενωόσεις αυτωόν cvii
πόυ
δραστήριόπόιόυό νται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμού 69.803,96€) και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (προϋπολογισμού 82.241,85€) cviii και πόυ ειόναι εγκατεστήμεό να σεcix:
α) σε κραό τός-μεό λός τής Ένωσής,
β) σε κραό τός-μεό λός τόυ Ευρωπαιϋκόυό Οικόνόμικόυό Χωόρόυ (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριότες χωόρες πόυ εό χόυν υπόγραό ψει και κυρωόσει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό πόυ ή υπόό αναό θεσή δήμόό σια
συό μβασή καλυό πτεται απόό τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7cx και τις γενικεό ς σήμειωόσεις τόυ σχετικόυό
με τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνιόας, καθωός και
δ) σε τριότες χωόρες πόυ δεν εμπιό πτόυν στήν περιόπτωσή γ΄ τής παρόυό σας παραγραό φόυ και εό χόυν
συναό ψει διμερειός ήό πόλυμερειός συμφωνιόες με τήν Ένωσή σε θεό ματα διαδικασιωόν αναό θεσής δήμόσιόων
συμβαό σεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης cxi.
21.2 Οικόνόμικόό ς φόρεό ας συμμετεό χει ειότε μεμόνωμεό να ειότε ως μεό λός εό νωσής cxii,
21.3 Οι ενωόσεις όικόνόμικωόν φόρεό ων συμμετεό χόυν υπόό τόυς όό ρόυς των παρ. 2, 3 και 4 τόυ αό ρθρόυ 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε) τόυ αό ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειόται απόό τις εν λόό γω ενωόσεις να περιβλήθόυό ν συγκεκριμεό νή νόμικήό μόρφήό για τήν υπόβόλήό
πρόσφόραό ς. Σε περιό πτωσή πόυ ή εό νωσή αναδειχθειό αναό δόχός ή νόμικήό τής μόρφήό πρεό πει να ειόναι
τεό τόια πόυ να εξασφαλιόζεται ή υό παρξή ενόό ς και μόναδικόυό φόρόλόγικόυό μήτρωόόυ για τήν εό νωσή (πχ
κόινόπραξιόα).
Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Οι μεμόνωμεό νόι πρόσφεό ρόντες πρεό πει να ικανόπόιόυό ν όό λα τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς.
Στήν περιόπτωσή εό νωσής όικόνόμικωόν φόρεό ων, ισχυό όυν τα εξήό ς :
- αναφόρικαό με τις απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας, αυτεό ς θα πρεό πει να ικανόπόιόυό νται
απόό καό θε μεό λός τής εό νωσής
- αναφόρικαό με τις απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Β τής παρόυό σας, καό θε μεό λός τής εό νωσής θα πρεό πει να
ειόναι εγγεγραμμεό νό στό σχετικόό επαγγελματικόό μήτρωόό, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα στό ως αό νω
αό ρθρό, τόυλαό χιστόν σε μια απόό τις κατήγόριόες πόυ αφόραό στό υπόό αναό θεσή εό ργό. Περαιτεό ρω,
αθρόιστικαό πρεό πει να καλυό πτόνται όό λες όι κατήγόριόες τόυ εό ργόυ.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού
Καό θε πρόσφεό ρων αποκλείεται απόό τή συμμετόχήό στήν παρόυό σα διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής,
εφόό σόν συντρεό χει στό πρόό σωπόό τόυ (αν πρόό κειται για μεμόνωμεό νό φυσικόό ήό νόμικόό πρόό σωπό) ήό σε
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εό να απόό τα μεό λή τόυ (αν πρόό κειται περιό εό νωσής όικόνόμικωόν φόρεό ων) εό νας απόό τόυς λόό γόυς των πα ρακαό τω περιπτωόσεων:
22.A.1. Όταν υπαό ρχει εις βαό ρός τόυ αμεταό κλήτήcxiii καταδικαστικήό απόό φασή για εό να απόό τα ακόό λόυθα εγκλήό ματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όό πως αυτήό όριόζεται στό αό ρθρό 2 τής απόό φασής-πλαιόσιό
2008/841/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 24ής Οκτωβριό όυ 2008, για τήν καταπόλεό μήσή τόυ όργανωμεό νόυ
εγκλήό ματός(ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήό ματα τόυ αό ρθρόυ 187 τόυ Πόινικόυό Κωόδικα
(εγκλήματικήό όργαό νωσή),
β) ενεργητική δωροδοκία, όό πως όριόζεται στό αό ρθρό 3 τής συό μβασής περιό τής καταπόλεό μήσής τής
δωρόδόκιό ας, στήν όπόιόα ενεό χόνται υπαό λλήλόι των Ευρωπαιϋ κωόν Κόινότήό των ήό των κρατωόν-μελωόν
τής Ένωσής (ΕΕ C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 2 τής απόό φασής-πλαιόσιό
2003/568/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ τής 22ας Ιόυλιό όυ 2003, για τήν καταπόλεό μήσή τής δωρόδόκιόας στόν
ιδιωτικόό τόμεό α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθωός και όό πως όριόζεται στό εθνικόό διόκαιό τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α, και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 159Α (δωρόδόκιόα πόλιτικωόν πρόσωόπων), 236 (δωρόδόκιόα υπαλλήό λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκιόα δικαστικωόν λειτόυργωόν), 237Α παρ. 2 (εμπόριόα επιρρό ήό ς – μεσαό ζόντες), 396 παρ. 2 (δωρόδόκιόα στόν ιδιωτικόό τόμεό α) τόυ Πόινικόυό Κωόδικα,
γ) απάτη, εις βαό ρός των όικόνόμικωόν συμφερόό ντων τής Ένωσής καταό τήν εό ννόια των αό ρθρων 3 και
4 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2017/1371 τόυ Ευρωπαιϋκόυό Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 5 ής Ιόυλιόόυ
2017 σχετικαό με τήν καταπόλεό μήσή, μεό σω τόυ πόινικόυό δικαιό όυ, τής απαό τής εις βαό ρός των όικόνόμι κωόν συμφερόό ντων τής Ένωσής (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 159Α (δωρόδόκιόα
πόλιτικωόν πρόσωόπων), 216 (πλαστόγραφιόα), 236 (δωρόδόκιόα υπαλλήό λόυ), 237 παρ. 2-4 (δωρόδόκιόα
δικαστικωόν λειτόυργωόν), 242 (ψευδήό ς βεβαιόωσή, νόό θευσή κ.λπ.) 374 (διακεκριμεό νή κλόπήό ), 375
(υπεξαιόρεσή), 386 (απαό τή), 386Α (απαό τή με υπόλόγιστήό ), 386Β (απαό τή σχετικήό με τις επιχόρήγήό σεις),
390 (απιστιόα) τόυ Πόινικόυό Κωόδικα και των αό ρθρων 155 επ. τόυ Εθνικόυό Τελωνειακόυό Κωόδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όό ταν αυταό στρεό φόνται καταό των όικόνόμικωόν συμφερόό ντων τής Ευρωπαιϋκήό ς
Ένωσής ήό συνδεό όνται με τήν πρόσβόλήό αυτωόν των συμφερόό ντων, καθωός και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 23 (διασυνόριακήό απαό τή σχετικαό με τόν ΦΠΑ) και 24 (επικόυρικεό ς διαταό ξεις για τήν πόινικήό
πρόστασιόα των όικόνόμικωόν συμφερόό ντων τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής) τόυ ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρόμόκρατικεό ς δραστήριόό τήτες, όό πως
όριόζόνται, αντιστόιό χως, στα αό ρθρα 3-4 και 5-12 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2017/541 τόυ Ευρωπαιϋκόυό Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιό όυ τής 15 ής Μαρτιόόυ 2017, για τήν καταπόλεό μήσή τής τρόμόκρατιόας και τήν
αντικαταό στασή τής απόό φασής-πλαισιόόυ 2002/475/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ και για τήν τρόπόπόιόήσή
τής απόό φασής 2005/671/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ήό ήθικήό αυτόυργιόα ήό συνεό ργεια
ήό απόό πειρα διαό πραξής εγκλήό ματός, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 14 αυτήό ς, και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 187Α και 187Β τόυ Πόινικόυό Κωόδικα, καθωός και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 32-35 τόυ ν.
4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήό χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατιόας,
όό πως αυτεό ς όριόζόνται στό αό ρθρό 1 τής Οδήγιόας (ΕΕ) 2015/849 τόυ Ευρωπαιϋκόυό Κόινόβόυλιόόυ και
τόυ Συμβόυλιόόυ τής 20ής Μαιΐόυ 2015, σχετικαό με τήν πρόό λήψή τής χρήσιμόπόιόήσής τόυ χρήματόπι στωτικόυό συστήό ματός για τή νόμιμόπόιόήσή εσόό δων απόό παραό νόμες δραστήριόό τήτες ήό για τή χρήματόδόό τήσή τής τρόμόκρατιόας, τήν τρόπόπόιόήσή τόυ κανόνισμόυό (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 τόυ Ευρωπαιϋ κόυό Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ, και τήν καταό ργήσή τής όδήγιόας 2005/60/ΕΚ τόυ Ευρωπαιϋ κόυό Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ και τής όδήγιόας 2006/70/ΕΚ τής Επιτρόπήό ς (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήό ματα των αό ρθρων 2 και 39 τόυ ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όό πως όριόζόνται στό αό ρθρό 2 τής
Οδήγιόας 2011/36/ΕΕ τόυ Ευρωπαιϋκόυό Κόινόβόυλιόόυ και τόυ Συμβόυλιόόυ τής 5ής Απριλιό όυ 2011, για
τήν πρόό λήψή και τήν καταπόλεό μήσή τής εμπόριόας ανθρωόπων και για τήν πρόστασιόα των θυμαό των
τής, καθωός και για τήν αντικαταό στασή τής απόό φασής-πλαιόσιό 2002/629/ΔΕΥ τόυ Συμβόυλιόόυ (ΕΕ L
101 τής 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήό ματα τόυ αό ρθρόυ 323Α τόυ Πόινικόυό Κωόδικα (εμπόριόα αν-
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θρωόπων). Ο όικόνόμικόό ς φόρεό ας απόκλειόεται επιόσής όό ταν τό πρόό σωπό εις βαό ρός τόυ όπόιόόυ εκδόό θήκε αμεταό κλήτή καταδικαστικήό απόό φασή ειόναι μεό λός τόυ διόικήτικόυό , διευθυντικόυό ήό επόπτικόυό όρ γαό νόυ τόυ εν λόό γω όικόνόμικόυό φόρεό α ήό εό χει εξόυσιόα εκπρόσωόπήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό ελεό γχόυ
σε αυτόό .
Η υπόχρεό ωσή τόυ πρόήγόυό μενόυ εδαφιό όυ αφόραό :
α) Στις περιπτωόσεις εταιρειωόν περιόρισμεό νής ευθυό νής (Ε.Π.Ε.), πρόσωπικωόν εταιρειωόν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικωόν Κεφαλαιόυχικωόν Εταιρειωόν ( Ι.Κ.Ε ), τόυς διαχειριστεό ς.
β) Στις περιπτωόσεις ανωνυό μων εταιρειωόν (Α.Ε.) τόν Διευθυό νόντα Συό μβόυλό, τα μεό λή τόυ Διόικήτικόυό
Συμβόυλιόόυ, καθωός και τα πρόό σωπα στα όπόιόα με απόό φασή τόυ Διόικήτικόυό Συμβόυλιόόυ εό χει
ανατεθειό τό συό νόλό τής διαχειόρισής και εκπρόσωόπήσής τής εταιρειόας.
γ) Στις περιπτωόσεις των συνεταιρισμωόν, τα μεό λή τόυ Διόικήτικόυό Συμβόυλιόόυ, ήό
δ) στις υπόό λόιπες περιπτωόσεις νόμικωόν πρόσωόπων, τόν, καταό περιό πτωσή, νόό μιμό εκπρόό σωπό cxiv.

22.A.2
α) Όταν ό πρόσφεό ρων εό χει αθετήό σει τις υπόχρεωόσεις τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων ήό εισφόρωόν κόινωνικήό ς ασφαό λισής και αυτόό εό χει διαπιστωθειό απόό δικαστικήό ήό διόικήτικήό απόό φασή με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό ισχυό , συό μφωνα με διαταό ξεις τής χωόρας όό πόυ ειόναι εγκατεστήμεό νός ήό τήν
εθνικήό νόμόθεσιόα ήό /και
β) ή αναθεό τόυσα αρχήό μπόρειό να απόδειόξει με τα καταό λλήλα μεό σα όό τι ό πρόσφεό ρων εό χει αθετήό σει τις
υπόχρεωόσεις τόυ όό σόν αφόραό τήν καταβόλήό φόό ρων ήό εισφόρωόν κόινωνικήό ς ασφαό λισής.
Αν ό πρόσφεό ρων ειόναι Έλλήνας πόλιότής ήό εό χει τήν εγκαταό στασήό τόυ στήν Ελλαό δα, όι υπόχρεωόσεις
τόυ πόυ αφόρόυό ν τις εισφόρεό ς κόινωνικήό ς ασφαό λισής καλυό πτόυν, τόό σό τήν κυό ρια, όό σό και τήν επικόυρικήό ασφαό λισή.
Οι υπόχρεωόσεις των περ. α’ και β’ θεωρειόται όό τι δεν εό χόυν αθετήθειό εφόό σόν δεν εό χόυν καταστειό
λήξιπρόό θεσμες ήό εφόό σόν αυτεό ς εό χόυν υπαχθειό σε δεσμευτικόό διακανόνισμόό πόυ τήρειόται.
Δεν απόκλειόεται ό πρόσφεό ρων, όό ταν εό χει εκπλήρωόσει τις υπόχρεωόσεις τόυ, ειότε καταβαό λλόντας τόυς
φόό ρόυς ήό τις εισφόρεό ς κόινωνικήό ς ασφαό λισής πόυ όφειό λει, συμπεριλαμβανόμεό νων, καταό περιόπτωσή,
των δεδόυλευμεό νων τόό κων ήό των πρόστιόμων, ειότε υπαγόό μενός σε δεσμευτικόό διακανόνισμόό για τήν
καταβόλήό τόυς, στό μεό τρό πόυ τήρειό τόυς όό ρόυς τόυ δεσμευτικόυό κανόνισμόυό cxv

α) Κατ’ εξαιόρεσή, για τόυς πιό καό τω επιτακτικόυό ς λόό γόυς δήμόό σιόυ
συμφεό ρόντός............cxvi (όό πως δήμόό σιας υγειόας ήό πρόστασιόας τόυ περιβαό λλόντός, όι όπόιόόι συμπλήρωόνόνται απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό ) δεν εφαρμόό ζόνται όι παραό γραφόι 22.A.1 και
22.A.2.
22.A.3

[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση α].
β) Κατ’ εξαιόρεσή, όό ταν ό απόκλεισμόό ς ειόναι σαφωός δυσαναό λόγός, ιδιόως όό ταν μόό νό μικραό πόσαό των
φόό ρων ήό των εισφόρωόν κόινωνικήό ς ασφαό λισής δεν εό χόυν καταβλήθειό ήό όό ταν ό πρόσφεό ρων ενήμερωόθήκε σχετικαό με τό ακριβεό ς πόσόό πόυ όφειό λεται λόό γω αθεό τήσής των υπόχρεωόσεωόν τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων ήό εισφόρωόν κόινωνικήό ς ασφαό λισής σε χρόό νό καταό τόν όπόιόό δεν ειόχε τή δυνατόό τήτα να λαό βει μεό τρα, συό μφωνα με τό τελευταιόό εδαό φιό τής περ. β' τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 ν.
4412/2016, πριν απόό τήν εκπνόήό τής πρόθεσμιόας υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς τόυ αό ρθρόυ 18 τής παρόυό σας, δεν εφαρμόό ζεται cxviiή παραό γραφός 22.Α.2.
[Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα, διαγράφεται η περίπτωση β. Εάν παραμεί33

νει προτείνεται να προσδιορίζεται στο παρόν σημείο το ανώτατο ποσοτικό όριο των φόρων ή των εισφορών μέχρι το οποίο ισχύει η παρέκκλιση].
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:cxviii
(α) εό χει αθετήό σει τις υπόχρεωόσεις πόυ πρόβλεό πόνται στήν παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν. 4412/2016,
περιό αρχωόν πόυ εφαρμόό ζόνται στις διαδικασιόες συό ναψής δήμόσιόων συμβαό σεων,
(β) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας τελειό υπόό πτωόχευσή ήό εό χει υπαχθειό σε διαδικασιόα ειδικήό ς εκκαθαό ρισής
ήό τελειό υπόό αναγκαστικήό διαχειόρισή απόό εκκαθαριστήό ήό απόό τό δικαστήό ριό ήό εό χει υπαχθειό σε διαδικασιόα πτωχευτικόυό συμβιβασμόυό ήό εό χει αναστειό λει τις επιχειρήματικεό ς τόυ δραστήριόό τήτες ήό εό χει υπαχθειό σε διαδικασιόα εξυγιόανσής και δεν τήρειό τόυς όό ρόυς αυτήό ς ήό εαό ν βριόσκεται σε όπόιαδήό πότε αναό λόγή καταό στασή πρόκυό πτόυσα απόό παρόό μόια διαδικασιόα, πρόβλεπόό μενή σε εθνικεό ς διαταό ξεις νόό μόυ.
Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρειό να μήν απόκλειόει εό ναν όικόνόμικόό φόρεό α, ό όπόιόός βριόσκεται σε μια εκ
των κατασταό σεων πόυ αναφεό ρόνται στήν παρόυό σα περιό πτωσή, υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι ή αναθεό τόυσα αρχήό εό χει απόδειόξει όό τι ό εν λόό γω φόρεό ας ειόναι σε θεό σή να εκτελεό σει τή συό μβασή, λαμβαό νόντας
υπόό ψή τις ισχυό όυσες διαταό ξεις και τα μεό τρα για τή συνεό χισή τής επιχειρήματικήό ς τόυ λειτόυργιόας
(παρ. 5 αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016), cxix
(γ) εαό ν, με τήν επιφυό λαξή τής παραγραό φόυ 3β τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011(Α΄93), περιό πόινικωόν
κυρωόσεων και αό λλων διόικήτικωόν συνεπειωόν, ή αναθεό τόυσα αρχήό διαθεό τει επαρκωός ευό λόγες ενδειό ξεις πόυ όδήγόυό ν στό συμπεό ρασμα όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας συνήό ψε συμφωνιόες με αό λλόυς όικόνόμι κόυό ς φόρειός με στόό χό τή στρεό βλωσή τόυ ανταγωνισμόυό ,
(δ) εαό ν μιόα καταό στασή συό γκρόυσής συμφερόό ντων καταό τήν εό ννόια τόυ αό ρθρόυ 24 τόυ ν. 4412/2016
δεν μπόρειό να θεραπευθειό απότελεσματικαό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεό σα,
(ε) εαό ν μιόα καταό στασή στρεό βλωσής τόυ ανταγωνισμόυό απόό τήν πρόό τερή συμμετόχήό των όικόνόμικωόν
φόρεό ων καταό τήν πρόετόιμασιόα τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, συό μφωνα με όό σα όριόζόνται στό
αό ρθρό 48 τόυ ν. 4412/2016, δεν μπόρειό να θεραπευθειό με αό λλα, λιγόό τερό παρεμβατικαό , μεό σα,
(στ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας εό χει επιδειόξει σόβαρήό ήό επαναλαμβανόό μενή πλήμμεό λεια καταό τήν
εκτεό λεσή όυσιωόδόυς απαιότήσής στό πλαιόσιό πρόήγόυό μενής δήμόό σιας συό μβασής, πρόήγόυό μενής συό μβασής με αναθεό τόντα φόρεό α ήό πρόήγόυό μενής συό μβασής παραχωόρήσής πόυ ειόχε ως απότεό λεσμα τήν
πρόό ωρή καταγγελιόα τής πρόήγόυό μενής συό μβασής, απόζήμιωόσεις ήό αό λλες παρόό μόιες κυρωόσεις,
(ζ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας εό χει κριθειό εό νόχός εκ πρόθεό σεως σόβαρωόν απατήλωόν δήλωόσεων, καταό
τήν παρόχήό των πλήρόφόριωόν πόυ απαιτόυό νται για τήν εξακριόβωσή τής απόυσιόας των λόό γων απόκλεισμόυό ήό τήν πλήό ρωσή των κριτήριόων επιλόγήό ς, εό χει απόκρυό ψει τις πλήρόφόριόες αυτεό ς ήό δεν ειόναι
σε θεό σή να πρόσκόμιόσει τα δικαιόλόγήτικαό πόυ απαιτόυό νται κατ’ εφαρμόγήό τόυ αό ρθρόυ 79 τόυ ν.
4412/2016, περιό Ευρωπαιϋκόυό Ενιαιόόυ Εγγραό φόυ Συό μβασής, καθωός και τόυ αό ρθρόυ 23 τής παρόυό σας,
(η) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας επιχειόρήσε να επήρεαό σει με αθεό μιτό τρόό πό τή διαδικασιόα λήό ψής από φαό σεων τής αναθεό τόυσας αρχήό ς, να απόκτήό σει εμπιστευτικεό ς πλήρόφόριόες πόυ ενδεό χεται να τόυ
απόφεό ρόυν αθεό μιτό πλεόνεό κτήμα στή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής ήό να παραό σχει με απατήλόό
τρόό πό παραπλανήτικεό ς πλήρόφόριόες πόυ ενδεό χεται να επήρεαό σόυν όυσιωδωός τις απόφαό σεις πόυ
αφόρόυό ν τόν απόκλεισμόό , τήν επιλόγήό ήό τήν αναό θεσή,
(θ) εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας εό χει διαπραό ξει σόβαρόό επαγγελματικόό παραό πτωμα, τό όπόιό ό θεό τει σε
αμφιβόλιόα τήν ακεραιόό τήταό τόυ.
22.Α.5. Απόκλειόεται απόό τή συμμετόχήό στή διαδικασιόα συό ναψής δήμόό σιας συό μβασής (διαγω-

νισμόό ), όικόνόμικόό ς φόρεό ας εαό ν συντρεό χόυν όι πρόυϋ πόθεό σεις εφαρμόγήό ς τής παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). cxx
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Οι υπόχρεωόσεις τής παρόυό σής αφόρόυό ν στις ανωόνυμες εταιρειό ες πόυ υπόβαό λλόυν πρόσφόραό
αυτότελωός ήό ως μεό λή εό νωσής ήό πόυ συμμετεό χόυν στό μετόχικόό κεφαό λαιό αό λλόυ νόμικόυό
πρόσωόπόυ πόυ υπόβαό λλει πρόσφόραό ήό σε νόμικαό πρόό σωπα τής αλλόδαπήό ς πόυ
αντιστόιχόυό ν σε ανωόνυμή εταιρειόα.
Εξαιρόυό νται τής υπόχρεό ωσής αυτήό ς:
α) όι εισήγμεό νες στα χρήματιστήό ρια κρατωόν-μελωόν τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής ήό τόυ Οργανισμόυό Οικόνόμικήό ς Συνεργασιόας και Αναό πτυξής (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειόες,
β) όι εταιρειόες, τα δικαιωόματα ψήό φόυ των όπόιόων ελεό γχόνται απόό μιόα ήό περισσόό τερες επιχειρήό σεις επενδυό σεων (investment firms), εταιρειόες διαχειόρισής κεφαλαιόων/ενεργήτικόυό
(asset/fund managers) ήό εταιρειόες διαχειόρισής κεφαλαιόων επιχειρήματικωόν συμμετόχωόν
(private equity firms), υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό τι όι τελευταιόες αυτεό ς εταιρειό ες ελεό γχόυν, συνόλικαό πόσόστόό πόυ υπερβαιόνει τό εβδόμήό ντα πεό ντε τόις εκατόό (75%) των δικαιωμαό των ψήό φων και ειόναι επόπτευόό μενες απόό Επιτρόπεό ς Κεφαλαιαγόραό ς ήό αό λλες αρμόό διες χρήματόόικόνόμικεό ς αρχεό ς κρατωόν μελωόν τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής ήό τόυ Ο.Ο.Σ.Α. cxxi
22.Α.6. Η αναθεό τόυσα αρχήό απόκλειόει όικόνόμικόό φόρεό α σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό σήμειόό καταό τή
διαό ρκεια τής διαδικασιόας συό ναψής συό μβασής, όό ταν απόδεικνυό εται όό τι αυτόό ς βριόσκεται λόό γω πραό ξεων
ήό παραλειόψεων αυτόυό ειότε πριν ειότε καταό τή διαδικασιόα, σε μιόα απόό τις περιπτωόσεις των πρόήγόυό με νων παραγραό φων. cxxii
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. cxxiii

22.Α.7. Οικόνόμικόό ς φόρεό ας πόυ εμπιό πτει σε μια απόό τις κατασταό σεις πόυ αναφεό ρόνται στις παραγραό φόυς 22.Α.1 και 22.Α.4 cxxiv, εκτόό ς απόό τήν περιό πτωσή β, μπόρειό να πρόσκόμιόζει στόιχειό α cxxv πρόκειμεό νόυ να απόδειόξει όό τι τα μεό τρα πόυ εό λαβε επαρκόυό ν για να απόδειόξόυν τήν αξιόπιστιόα τόυ, παρόό τι
συντρεό χει ό σχετικόό ς λόό γός απόκλεισμόυό . Για τόν σκόπόό αυτόό ν, ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας απόδεικνυό ει όό τι
εό χει καταβαό λει ήό εό χει δεσμευθειό να καταβαό λει απόζήμιόωσή για ζήμιόες πόυ πρόκλήό θήκαν απόό τό πόινικόό αδιόκήμα ήό τό παραό πτωμα, όό τι εό χει διευκρινιόσει τα γεγόνόό τα και τις περισταό σεις με όλόκλήρωμεό νό
τρόό πό, μεό σω ενεργόυό συνεργασιόας με τις ερευνήτικεό ς αρχεό ς, και εό χει λαό βει συγκεκριμεό να τεχνικαό και
όργανωτικαό μεό τρα, καθωός και μεό τρα σε επιόπεδό πρόσωπικόυό καταό λλήλα για τήν απόφυγήό περαιτεό ρω
πόινικωόν αδικήμαό των ήό παραπτωμαό των. cxxvi Τα μεό τρα πόυ λαμβαό νόνται απόό τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός αξιόλόγόυό νται σε συναό ρτήσή με τή σόβαρόό τήτα και τις ιδιαιότερες περισταό σεις τόυ πόινικόυό αδικήό ματός ήό τόυ παραπτωόματός. Εαό ν τα στόιχειόα κριθόυό ν επαρκήό , ό εν λόό γω όικόνόμικόό ς φόρεό ας δεν
απόκλειόεται απόό τή διαδικασιόα συό ναψής συό μβασής. Αν τα μεό τρα κριθόυό ν ανεπαρκήό , γνωστόπόιειόται
στόν όικόνόμικόό φόρεό α τό σκεπτικόό τής απόό φασής αυτήό ς. Οικόνόμικόό ς φόρεό ας πόυ εό χει απόκλειστειό,
συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, με τελεσιόδική απόό φασή, απόό τή συμμετόχήό σε διαδικασιόες συό να ψής συό μβασής ήό αναό θεσής παραχωόρήσής δεν μπόρειό να καό νει χρήό σή τής ανωτεό ρω δυνατόό τήτας καταό
τήν περιόόδό τόυ απόκλεισμόυό πόυ όριόζεται στήν εν λόό γω απόό φασή
22.Α.8. Η απόό φασή για τήν διαπιόστωσή τής επαό ρκειας ήό μή των επανόρθωτικωόν μεό τρων καταό τήν
πρόήγόυό μενή παραό γραφό εκδιόδεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στις παρ. 8 και 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν.
4412/2016. cxxvii
22.Α.9. Οικόνόμικόό ς φόρεό ας, σε βαό ρός τόυ όπόιόόυ εό χει επιβλήθειό ή κυό ρωσή τόυ όριζόό ντιόυ
απόκλεισμόυό συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, και για τό χρόνικόό διαό στήμα πόυ αυτήό όριόζει
απόκλειόεται απόό τήν παρόυό σα διαδικασιόα συό ναψής τής συό μβασής.
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Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) cxxviii
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσόν αφόραό τήν καταλλήλόό τήτα για τήν αό σκήσή τής επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας, απαιτειόται όι
όικόνόμικόιό φόρειό ς να ειόναι εγγεγραμμεό νόι στό σχετικόό επαγγελματικόό μήτρωόό πόυ τήρειόται στό
κραό τός εγκαταό στασήό ς τόυς. Ειδικαό όι πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεό νόι στήν Ελλαό δα απαιτειό ται να ειόναι εγγεγραμμεό νόι στό Μήτρωόό Εργόλήπτικωόν Επιχειρήό σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για τό χρόνικόό
διαό στήμα πόυ εξακόλόυθόυό ν να ισχυό όυν όι μεταβατικεό ς διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 ήό
στό Μήτρωόό Εργόλήπτικωόν Επιχειρήό σεων Δήμόό σιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απόό τήν εό ναρξή ισχυό ός τόυ
τελευταιό όυ ήό στα Μήτρωόα Περιφερειακωόν Ενότήό τωνcxxix, αναό περιόπτωσή, στήν κατήγόριόα/-ιες εό ργόυ
τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σαςcxxx. Οι πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεό νόι σε κραό τός μεό λός τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής απαιτειόται να ειόναι εγγεγραμμεό νόι στα Μήτρωόα τόυ παραρτήό ματός ΧΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαcxxxi
..............................................................................
..............................................................................
Σε περιόπτωσή εό νωσής όικόνόμικωόν φόρεό ων, όι παραπαό νω ελαό χιστες απαιτήό σεις καλυό πτόνται
αθρόιστικαό απόό τα μεό λή τής εό νωσής.
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών
φορέων πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ήτοι από ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή αν θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή
οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και
είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότηταςcxxxii.]
Ειδικαό όι εργόλήπτικεό ς επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεό νες στό ΜΕΕΠ, για τό χρόνικόό διαό στήμα πόυ
εξακόλόυθόυό ν να ισχυό όυν όι μεταβατικεό ς διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019, δεν θα πρεό πει να
υπερβαιόνόυν τα ανωότατα επιτρεπταό όό ρια ανεκτεό λεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωόν συμβαό σεων, συό μ φωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 20 παρ. 4 τόυ ν. 3669/2008, όό πως ισχυό ει.
Μεταό απόό τή λήό ξή των ως αό νω μεταβατικωόν διαταό ξεων και τήν πλήό ρή εό ναρξή ισχυό ός τόυ π.δ
71/2019, όι εργόλήπτικεό ς επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεό νες στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρεό πει να
υπερβαιόνόυν τα ανωότατα επιτρεπταό όό ρια ανεκτεό λεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωόν συμβαό σεων, συό μ φωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 64 αυτόυό .

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταcxxxiii
..............................................................................
..............................................................................
Σε περιόπτωσή εό νωσής όικόνόμικωόν φόρεό ων, όι παραπαό νω ελαό χιστες απαιτήό σεις καλυό πτόνται
αθρόιστικαό απόό τα μεό λή τής εό νωσής.
[όπου κρίνεται αναγκαίο διευκρινίζεται ο διαφορετικός τρόπος, με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας cxxxiv, ήτοι από ένα τουλάχιστον
μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά ή οποιοσδήποτε άλ λος τρόπος κάλυψής τους, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο
με την αρχή της αναλογικότηταςcxxxv.]
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[Επισημαίνεται ότι για τη συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης, απαιτήσεων
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή και
κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου,
οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν προηγουμένως να ζητούν γνωμοδότηση του αρμόδιου
τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Το τελευταίο εντός της ταχθείσας
από την αναθέτουσα αρχή προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα
(30) ημερών, ελέγχει εάν οι απαιτήσεις που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή να
συμπεριληφθούν στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης,
σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της.cxxxvi]

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςcxxxvii
...............................................................................................................................

[Στην περίπτωση που ζητείται πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης
να αναφέρεται από την αναθέτουσα αρχή ο τρόπος συμμόρφωσης της απαίτησης σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων].
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)
Όσόν αφόραό τα κριτήό ρια τής όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας και τα κριτήό ρια σχετικαό
με τήν τεχνικήό και επαγγελματικήό ικανόό τήτα, εό νας όικόνόμικόό ς φόρεό ας μπόρειό, να στήριόζεται στις
ικανόό τήτες αό λλων φόρεό ων, ασχεό τως τής νόμικήό ς φυό σής των δεσμωόν τόυ με αυτόυό ς. Στήν περιό πτωσή
αυτήό , απόδεικνυό όυν όό τι θα εό χόυν στή διαό θεσήό τόυς τόυς αναγκαιό όυς πόό ρόυς, με τήν πρόσκόό μισή τής
σχετικήό ς δεό σμευσής των φόρεό ων στήν ικανόό τήτα των όπόιόων στήριόζόνται.
Όσόν αφόραό τα κριτήό ρια πόυ σχετιόζόνται με τόυς τιότλόυς σπόυδωόν και τα επαγγελματικαό πρόσόό ντα
πόυ όριόζόνται στήν περιόπτωσή στ τόυ Μεό ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α ν.
4412/2016 ήό με τήν σχετικήό επαγγελματικήό εμπειριόα, όι όικόνόμικόιό φόρειός, μπόρόυό ν να βασιόζόνται
στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεό ων μόό νό εαό ν όι τελευταιόόι θα εκτελεό σόυν τις εργασιόες ήό τις υπήρεσιόες για
τις όπόιόες απαιτόυό νται όι συγκεκριμεό νες ικανόό τήτες.
Όταν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας στήριόζεται στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεό ων όό σόν αφόραό τα κριτήό ρια πόυ
σχετιόζόνται με τήν όικόνόμικήό και χρήματόόικόνόμικήό επαό ρκεια, ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας και αυτόιό όι
φόρειό ς ειόναι απόό κόινόυό υπευό θυνόιcxxxviii για τήν εκτεό λεσή τής συό μβασής.
Στήν περιόπτωσή εό νωσής όικόνόμικωόν φόρεό ων, ή εό νωσή μπόρειό να στήριόζεται στις ικανόό τήτες των
συμμετεχόό ντων στήν εό νωσή ήό αό λλων φόρεό ων (για τα κριτήό ρια τής όικόνόμικήό ς και
χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας και τα κριτήό ρια σχετικαό με τήν τεχνικήό και επαγγελματικήό
ικανόό τήτα).
Η αναθεό τόυσα αρχήό ελεό γχει, συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας, εαό ν όι φόρειός,
στις ικανόό τήτες των όπόιόων πρότιόθεται να στήριχθειό ό πρόσφεό ρων, πλήρόυό ν τα σχετικαό κριτήό ρια
επιλόγήό ς και, εαό ν συντρεό χόυν λόό γόι απόκλεισμόυό καταό τα όριζόό μενα στήν παρόυό σα διακήό ρυξή.
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που
δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
άρθρου 22.Α της παρούσας.
Η αντικαταό στασή τόυ φόρεό α, στις ικανόό τήτες τόυ όπόιό όυ στήριόζεται ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας πόυ δεν
πλήρόιό σχετικόό κριτήό ριό επιλόγήό ς ήό για τόν όπόιόόν συντρεό χόυν λόό γόι απόκλεισμόυό τής παρόυό σας,
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για καό θε τριότό στις
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ικανόό τήτες τόυ όπόιό όυ στήριόζεται, στό πλαιόσιό τής παρόυό σας διαδικασιόας αναό θεσής συό μβασής. Ο
φορέας με τον οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται
να αντικατασταθεί εκ νέου.
Η εκτεό λεσή των ..........cxxxix γιόνεται υπόχρεωτικαό απόό τόν πρόσφεό ρόντα ήό , αν ή πρόσφόραό υπόβαό λλεται
απόό εό νωσή όικόνόμικωόν φόρεό ων, απόό εό ναν απόό τόυς συμμετεό χόντες στήν εό νωσή αυτήό .

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςcxl
23.1 Καταό τήν υπόβόλήό πρόσφόρωόν όι όικόνόμικόιό φόρειός υπόβαό λλόυν τό Ευρωπαιϋκόό Ενιαιόό
Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ), συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 79 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, τό
όπόιό ό ισόδυναμειό με ενήμερωμεό νή υπευό θυνή δήό λωσή, με τις συνεό πειες τόυ ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη πρός αντικαταό στασή των πιστόπόιήτικωόν πόυ εκδιόδόυν δήμόό σιες αρχεό ς ήό
τριότα μεό ρή, επιβεβαιωόνόντας όό τι ό εν λόό γω όικόνόμικόό ς φόρεό ας πλήρόιό τις ακόό λόυθες πρόυϋ πόθεό σεις:
α) δεν βριόσκεται σε μιόα απόό τις κατασταό σεις τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας,
β) πλήρόιό τα σχετικαό κριτήό ρια επιλόγήό ς τα όπόιόα εό χόυν καθόρισθειό, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22 Β-Ε τής
παρόυό σας.
Σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό σήμειό ό καταό τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας, μπόρειό να ζήτήθειό απόό τόυς
πρόσφεό ρόντες να υπόβαό λλόυν όό λα ήό όρισμεό να δικαιόλόγήτικαό τής επόό μενής παραγραό φόυ, όό ταν αυτόό
απαιτειόται για τήν όρθήό διεξαγωγήό τής διαδικασιόας.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές.
Αν στό διαό στήμα πόυ μεσόλαβειό μεταξυό τής ήμερόμήνιόας υπόγραφήό ς τόυ ΕΕΕΣ και τής καταλήκτικήό ς
ήμερόμήνιόας υπόβόλήό ς πρόσφόρωόν εό χόυν επεό λθει μεταβόλεό ς στα δήλωθεό ντα στόιχειόα, εκ μεό ρόυς τόυ,
στό ΕΕΕΣ, ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας απόσυό ρει τήν πρόσφόραό τόυ, χωριός να απαιτειόται απόό φασή τής
αναθεό τόυσας αρχήό ς. Στή συνεό χεια μπόρειό να τήν υπόβαό λει εκ νεό όυ με επιόκαιρό ΕΕΕΣ. cxli.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Καταό τήν υπόβόλήό τόυ ΕΕΕΣ, καθωός και τής συνόδευτικήό ς υπευό θυνής δήό λωσής, ειόναι δυνατήό , με μόό νή
τήν υπόγραφήό τόυ καταό περιόπτωσή εκπρόσωόπόυ τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α, ή πρόκαταρκτικήό απόό δειξή
των λόό γων απόκλεισμόυό πόυ αναφεό ρόνται στό αό ρθρό 22.Α.1 τής παρόυό σας, για τό συό νόλό των
φυσικωόν πρόσωόπων πόυ ειόναι μεό λή τόυ διόικήτικόυό , διευθυντικόυό ήό επόπτικόυό όργαό νόυ τόυ ήό εό χόυν
εξόυσιόα εκπρόσωόπήσής, λήό ψής απόφαό σεων ήό ελεό γχόυ σε αυτόό ν cxlii.
Ως εκπρόό σωπός τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α, για τήν εφαρμόγήό τόυ παρόό ντός, νόειόται ό νόό μιμός
εκπρόό σωπός αυτόυό , όό πως πρόκυό πτει απόό τό ισχυό όν καταστατικόό ήό τό πρακτικόό εκπρόσωόπήσήό ς τόυ
καταό τό χρόό νό υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς ήό τό αρμόδιόως εξόυσιόδότήμεό νό φυσικόό πρόό σωπό να
εκπρόσωπειό τόν όικόνόμικόό φόρεό α για διαδικασιόες συό ναψής συμβαό σεων ήό για τή συγκεκριμεό νή
διαδικασιόα συό ναψής συό μβασήςcxliii.
Ο όικόνόμικόό ς φόρεό ας φεό ρει τήν υπόχρεό ωσή, να δήλωόσει, μεό σω τόυ ΕΕΕΣ, με ακριόβεια στήν ανα θεό τόυσα αρχήό , ως εό χόυσα τήν απόκλειστικήό αρμόδιόό τήτα ελεό γχόυ για τήν τυχόό ν συνδρόμήό λόό γων
απόκλεισμόυό cxliv, τήν καταό στασήό τόυ σε σχεό σή με τόυς λόό γόυς πόυ πρόβλεό πόνται στό αό ρθρό 73 τόυ ν.
4412/2016 και στό αό ρθρό 22.Α τής παρόυό σής cxlv και ταυτόό χρόνα να επικαλεσθειό και τυχόό ν λήφθεό ντα
μεό τρα πρός απόκαταό στασή τής αξιόπιστιόας τόυ.
Επισήμαιόνεται όό τι, καταό τήν απαό ντήσή όικόνόμικόυό φόρεό α στό ερωότήμα τόυ ΕΕΕΣ ήό αό λλόυ
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αντιόστόιχόυ εντυό πόυ ήό δήό λωσής για συό ναψή συμφωνιωόν με αό λλόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός με στόό χό τή
στρεό βλωσή τόυ ανταγωνισμόυό , ή συνδρόμήό περισταό σεων, όό πως ή τριετήό ς παραγραφήό τής παρ. 10
τόυ αό ρθρόυ 73, περιό λόό γων απόκλεισμόυό , ήό ή εφαρμόγήό τής παρ. 3β τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυό εται στό σχετικόό πεδιό ό πόυ πρόβαό λλει κατόό πιν θετικήό ς απαό ντήσής.
Οι πρόήγόυό μενες αρνήτικεό ς απαντήό σεις στό ανωτεό ρω ερωότήμα τόυ ΕΕΕΣ ήό αό λλόυ αντιόστόιχόυ
εντυό πόυ ήό δήό λωσής, απόό όικόνόμικόυό ς φόρειός όι όπόιό όι εμπιό πτόυν στό πεδιόό εφαρμόγήό ς τής παρ. 3β
τόυ αό ρθρόυ 44 τόυ ν. 3959/2011, δεν στόιχειόθετόυό ν τόν λόό γό απόκλεισμόυό των περ. ζ’ ήό / και θ’ τής
παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ παρόό ντός και δεν απαιτειόται να δήλωθόυό ν καταό τή συμπλήό ρωσή τόυ ΕΕΕΣ
και καό θε αντιόστόιχόυ εντυό πόυ.
Όσόν αφόραό τις υπόχρεωόσεις για τήν καταβόλήό φόό ρων ήό εισφόρωόν κόινωνικήό ς ασφαό λισής (περ. α’
και β’ τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016) αυτεό ς θεωρειόται όό τι δεν εό χόυν αθετήθειό εφόό σόν
δεν εό χόυν καταστειό λήξιπρόό θεσμες ήό εφόό σόν εό χόυν υπαχθειό σε δεσμευτικόό διακανόνισμόό πόυ
τήρειόται. Στήν περιό πτωσή αυτήό , ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας δεν υπόχρεόυό ται να απαντήό σει καταφατικαό
στό σχετικόό πεδιόό τόυ ΕΕΕΣ, με τό όπόιόό ερωταό ται εαό ν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας εό χει ανεκπλήό ρωτες
υπόχρεωόσεις όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων ήό εισφόρωόν κόινωνικήό ς ασφαό λισής ήό , καταό
περιόπτωσή, εαό ν εό χει αθετήό σει τις παραπαό νω υπόχρεωόσεις τόυ. cxlvi
Στήν περιόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόραό ς απόό εό νωσή όικόνόμικωόν φόρεό ων, τό Ευρωπαιϋκόό Ενιαιόό
Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ), υπόβαό λλεται χωρισταό απόό καό θε μεό λός τής εό νωσής.
Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας δήλωόνει στό Ευρωπαιϋκόό Ενιαιόό Έγγραφό
Συό μβασής (ΕΕΕΣ) τήν πρόό θεσήό τόυ για αναό θεσή υπεργόλαβιόας, υπόβαό λλει μαζιό με τό δικόό τόυ ΕΕΕΣ
και τό ΕΕΕΣ τόυ υπεργόλαό βόυ.
Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας στήριόζεται στις ικανόό τήτες ενόό ς ήό
περισσόό τερων φόρεό ων υπόβαό λλει μαζιό με τό δικόό τόυ ΕΕΕΣ και τό ΕΕΕΣ καό θε φόρεό α, στις ικανόό τήτες
τόυ όπόιόόυ στήριόζεται.
Τεό λός, επισήμαιόνεται όό τι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».
23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Τό δικαιόωμα συμμετόχήό ς και όι όό ρόι και πρόυϋ πόθεό σεις συμμετόχήό ς, όό πως όριόστήκαν στα αό ρθρα 21
και 22 τής παρόυό σας, κριόνόνται:
α) καταό τήν υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς, με τήν υπόβόλήό τόυ ΕΕΕΣ,
β) καταό τήν υπόβόλήό των δικαιόλόγήτικωόν κατακυό ρωσής, συό μφωνα με τό αό ρθρό 4.2 (α εό ως δ) και
γ)καταό τήν εξεό τασή τής υπευό θυνής δήό λωσής, συό μφωνα με τήν περ. γ’ τής παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 105 τόυ
ν.4412/16, και στό αό ρθρό 4.2 (ε) τής παρόυό σας.
Στήν περιόπτωσή πόυ πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας ήό εό νωσή αυτωόν στήριόζεται στις ικανόό τήτες
αό λλων φόρεό ων, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22.ΣΤ τής παρόυό σας, όι φόρειός στήν ικανόό τήτα των όπόιόων
στήριόζεται ό πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας ήό εό νωσή αυτωόν, υπόχρεόυό νται στήν υπόβόλήό των
δικαιόλόγήτικωόν πόυ απόδεικνυό όυν όό τι δεν συντρεό χόυν όι λόό γόι απόκλεισμόυό τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής
παρόυό σας και όό τι πλήρόυό ν τα σχετικαό κριτήό ρια επιλόγήό ς καταό περιόπτωσή (αό ρθρόυ 22 Β – Ε).
Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν υπόχρεόυό νται να υπόβαό λλόυν δικαιόλόγήτικαό ήό αό λλα απόδεικτικαό
στόιχειόα, αν και στό μεό τρό πόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό εό χει τή δυνατόό τήτα να λαμβαό νει τα πιστόπόιήτικαό
ήό τις συναφειός πλήρόφόριόες απευθειόας μεό σω πρόό σβασής σε εθνικήό βαό σή δεδόμεό νων σε όπόιόδήό πότε
κραό τός - μεό λός τής Ένωσής, ή όπόιό α διατιόθεται δωρεαό ν, όό πως εθνικόό μήτρωόό συμβαό σεων, εικόνικόό
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φαό κελό επιχειόρήσής, ήλεκτρόνικόό συό στήμα απόθήό κευσής εγγραό φων ήό συό στήμα πρόεπιλόγήό ς. Η
δήό λωσή για τήν πρόό σβασή σε εθνικήό βαό σή δεδόμεό νων εμπεριεό χεται στό Ευρωπαιϋκόό Ενιαιόό Έγγραφό
Συό μβασής (ΕΕΕΣ). Η δήό λωσή για τήν πρόό σβασή σε εθνικήό βαό σή δεδόμεό νων εμπεριεό χεται στό
Ευρωπαιϋ κόό Ενιαιό ό Έγγραφό Συό μβασής (ΕΕΕΣ), στό όπόιό ό περιεό χόνται επιόσής όι πλήρόφόριόες πόυ
απαιτόυό νται για τόν συγκεκριμεό νό σκόπόό , όό πως ή ήλεκτρόνικήό διευό θυνσή τής βαό σής δεδόμεό νων,
τυχόό ν δεδόμεό να αναγνωόρισής και, καταό περιόπτωσή, ή απαραιότήτή δήό λωσή συναιόνεσής.
Οι όικόνόμικόιό φόρειός δεν υπόχρεόυό νται να υπόβαό λόυν δικαιόλόγήτικαό , όό ταν ή αναθεό τόυσα αρχήό πόυ
εό χει αναθεό σει τή συό μβασή διαθεό τει ήό δή τα δικαιόλόγήτικαό αυταό .
Όλα τα απόδεικτικαό εό γγραφα τόυ αό ρθρόυ 23.3 εό ως 23.10 τής παρόυό σας, υπόβαό λλόνται και γιόνόνται
απόδεκταό , συό μφωνα με τα αναλυτικαό όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 (β) τής παρόυό σας. Τα απόδεικτικαό
εό γγραφα συνταό σσόνται στήν ελλήνικήό γλωόσσα ήό συνόδευό όνται απόό επιόσήμή μεταό φρασήό τόυς στήν
ελλήνικήό γλωόσσα συό μφωνα με τό αό ρθρό 6 τής παρόυό σας. Η αναθεό τόυσα αρχήό μπόρειό να ζήτειό απόό
πρόσφεό ρόντες, σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό σήμειόό καταό τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας, να υπόβαό λλόυν
όό λα ήό όρισμεό να δικαιόλόγήτικαό , όό ταν αυτόό απαιτειόται για τήν όρθήό διεξαγωγήό τής διαδικασιόας.
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.
Ο πρόσωρινόό ς αναό δόχός, κατόό πιν σχετικήό ς ήλεκτρόνικήό ς πρόό σκλήσής απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό ,
υπόβαό λλει τα ακόό λόυθα δικαιόλόγήτικαό , καταό τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 τής
παρόυό σαςcxlvii:
Για τήν απόό δειξή τής μή συνδρόμήό ς των λόό γων απόκλεισμόυό τόυ άρθρου 22Α, ό πρόσωρινόό ς
αναό δόχός υπόβαό λλει αντιόστόιχα τα παρακαό τω δικαιόλόγήτικαό :
(α) για τήν παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας:
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ήό , ελλειόψει αυτόυό , ισόδυό ναμόυ εγγραό φόυ πόυ εκδιόδεται απόό
αρμόό δια δικαστικήό ήό διόικήτικήό αρχήό τόυ κραό τόυς-μεό λόυς ήό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ
ειόναι εγκατεστήμεό νός ό εν λόό γω όικόνόμικόό ς φόρεό ας, απόό τό όπόιό ό πρόκυό πτει όό τι πλήρόυό νται αυτεό ς
όι πρόυϋ πόθεό σεις, πόυ να εό χει εκδόθειό εό ως τρεις (3) μήό νες πριν απόό τήν υπόβόλήό τόυ cxlviii. Η υπόχρεό ωσή
πρόσκόό μισής τόυ ως αό νω απόσπαό σματός αφόραό και τα πρόό σωπα των τελευταιόων τεσσαό ρων
εδαφιόων τής παραγραό φόυ Α.1 τόυ αό ρθρόυ 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστόπόιήτικόό πόυ εκδιόδεται απόό τήν αρμόό δια αρχήό
τόυ όικειόόυ κραό τόυς - μεό λόυς ήό χωόρας, περιό τόυ όό τι εό χόυν εκπλήρωθειό όι υπόχρεωόσεις τόυ
όικόνόμικόυό φόρεό α, όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό φόό ρων (φορολογική ενημερότητα) και στήν
καταβόλήό των εισφόρωόν κόινωνικήό ς ασφαό λισής (ασφαλιστική ενημερότητα)cxlix, συό μφωνα με τήν
ισχυό όυσα νόμόθεσιόα τόυ κραό τόυς εγκαταό στασής ήό τήν ελλήνικήό νόμόθεσιόα αντιόστόιχα, πόυ να ειόναι
εν ισχυό καταό τό χρόό νό υπόβόλήό ς τόυ, αό λλως, στήν περιόπτωσή πόυ δεν αναφεό ρεται σε αυτόό χρόό νός
ισχυό ός, πόυ να εό χει εκδόθειό εό ως τρεις (3) μήό νες πριν απόό τήν υπόβόλήό τόυ cl.
Για τόυς πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεό νόι ήό εκτελόυό ν εό ργα στήν Ελλαό δα τα σχετικαό
δικαιόλόγήτικαό πόυ υπόβαό λλόνται ειόναι:
β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πόυ εκδιόδεται απόό τήν Ανεξαό ρτήτή Αρχήό
Δήμόσιόων Εσόό δων (Α.Α.Δ.Ε.), για τόν όικόνόμικόό φόρεό α και για τις κόινόπραξιόες στις όπόιόες
συμμετεό χει για τα δήμόό σια εό ργα πόυ ειόναι σε εξεό λιξή. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεό ρόντες θα υπόβαό λλόυν
υπευό θυνή δήό λωσήcli περιό τόυ όό τι δεν εό χόυν υπόχρεό ωσή καταβόλήό ς φόό ρων στήν Ελλαό δα. Σε περιόπτωσή
πόυ εό χόυν τεό τόια υπόχρεό ωσή θα υπόβαό λλόυν σχετικόό απόδεικτικόό τής Α.Α.Δ.Ε.
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12
του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους
συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
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Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5
του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω
διαλειτουργικότητας, η α.α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας]clii
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.
β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας πόυ εκδιόδεται απόό τόν e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικήό
ενήμερόό τήτα καλυό πτει τις ασφαλιστικεό ς υπόχρεωόσεις τόυ πρόσφεό ρόντός όικόνόμικόυό φόρεό α α) ως
φυσικόό ήό νόμικόό πρόό σωπό για τό πρόσωπικόό τόυς με σχεό σή εξαρτήμεό νής εργασιόας, β) για εό ργα πόυ
εκτελειό μόό νός τόυ ήό σε κόινόπραξιόα καθωός και γ) για τα στελεό χή-μήχανικόυό ς τόυ πόυ στελεχωόνόυν
τό πτυχιό ό τής εργόλήπτικήό ς επιχειόρήσής και πόυ εό χόυν υπόχρεό ωσή ασφαό λισής στόν eΕΦΚΑ (τόμεό ας
πρωόήν ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστήμεό νόι στήν Ελλαό δα όικόνόμικόιό φόρειός υπόβαό λλόυν απόδεικτικόό
ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας (κυό ριας και επικόυρικήό ς ασφαό λισής) για τό πρόσωπικόό τόυς με σχεό σή
εξαρτήμεό νής εργασιόας. Δεν απότελόυό ν απόό δειξή ενήμερόό τήτας τής πρόσφεό ρόυσας εταιριόας,
απόδεικτικαό ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας των φυσικωόν πρόσωόπων πόυ στελεχωόνόυν τό πτυχιό ό τής
εταιριόας ως εταιόρόι. Οι αλλόδαπόιό πρόσφεό ρόντες (φυσικαό και νόμικαό πρόό σωπα), πόυ δεν υπόβαό λόυν
τα αό νω απόδεικτικαό , υπόβαό λλόυν υπευό θυνή δήό λωσή περιό τόυ όό τι δεν απασχόλόυό ν πρόσωπικόό , για τό
όπόιό ό υπαό ρχει υπόχρεό ωσή ασφαό λισής σε ήμεδαπόυό ς ασφαλιστικόυό ς όργανισμόυό ς. Αν απασχόλόυό ν
τεό τόιό πρόσωπικόό , πρεό πει να υπόβαό λλόυν σχετικόό απόδεικτικόό ασφαλιστικήό ς ενήμερόό τήτας
εκδιδόό μενό απόό τόν eΕΦΚΑ.
(Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ
οικ. 17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την
οριζόμενη διαδικασία αναζητούν αυτεπαγγέλτως το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα.
Σε αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως).
Εφόσον η α.α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών
δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 22.Α.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον eΕΦΚΑ..
β3) υπεύθυνη δήλωση τόυ πρόσφεό ρόντός όό τι δεν εό χει εκδόθειό δικαστικήό ήό διόικήτικήό απόό φασή με
τελεσιόδική και δεσμευτικήό ισχυό για τήν αθεό τήσή των υπόχρεωόσεωόν τόυ όό σόν αφόραό στήν καταβόλήό
φόό ρων ήό εισφόρωόν κόινωνικήό ς ασφαό λισής.
(γ) για τήν παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22 cliii: πιστόπόιήτικόό πόυ εκδιόδεται απόό τήν αρμόό δια
δικαστικήό ήό διόικήτικήό αρχήό τόυ όικειόόυ κραό τόυς - μεό λόυς ήό χωόρας, πόυ να εό χει εκδόθειό εό ως τρεις (3)
μήό νες πριν απόό τήν υπόβόλήό τόυcliv.
Για τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πόυ ειόναι εγκαταστήμεό νόι ήό εκτελόυό ν εό ργα στήν Ελλαό δα:
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»clv, με τό όπόιό ό βεβαιωόνεται όό τι δεν
τελόυό ν υπόό πτωόχευσή, πτωχευτικόό συμβιβασμόό , αναγκαστικήό διαχειόρισή, δεν εό χόυν υπαχθειό σε
διαδικασιόα εξυγιόανσής καθωός και όό τι τό νόμικόό πρόό σωπό δεν εό χει τεθειό υπόό εκκαθαό ρισή με
δικαστικήό απόό φασή. Τό εν λόό γω πιστόπόιήτικόό εκδιόδεται απόό τό αρμόό διό πρωτόδικειό ό τής εό δρας τόυ
όικόνόμικόυό φόρεό α.
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. συό μφωνα με τις κειόμενες διαταό ξεις, ως καό θε
φόραό ισχυό όυν. Τα φυσικαό πρόό σωπα δεν υπόβαό λλόυν πιστόπόιήτικόό περιό μή θεό σής σε εκκαθαό ρισή.
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όό πως αυταό εμφανιόζόνται στό taxisnet,
απόό τήν όπόιόα να πρόκυό πτει ή μή αναστόλήό τής επιχειρήματικήό ς δραστήριόό τήταό ς τόυς.
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Πρόκειμεό νόυ για τα σωματειόα και τόυς συνεταιρισμόυό ς, τό Ενιαιόό Πιστόπόιήτικόό Δικαστικήό ς
Φερεγγυόό τήτας εκδιόδεται για τα σωματειόα απόό τό αρμόό διό Πρωτόδικειόό, και για τόυς συνεταιρισμόυό ς
για τό χρόνικόό διαό στήμα εό ως τις 31.12.2019 απόό τό Ειρήνόδικειό ό και μεταό τήν παραπαό νω ήμερόμήνιόα
απόό τό Γ.Ε.Μ.Η.
(δ) Αν τό κραό τός-μεό λός ήό χωόρα δεν εκδιόδει τα υπόό των περ. (α), (β) και (γ) πιστόπόιήτικαό ήό όό πόυ τα
πιστόπόιήτικαό αυταό δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωόσεις υπόό 1 και 2 και 4 (β) τόυ αό ρθρόυ 22 Α, τό
εό γγραφό ήό τό πιστόπόιήτικόό μπόρειό να αντικαθιόσταται απόό εό νόρκή βεβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μεό λή ήό
στις χωόρες όό πόυ δεν πρόβλεό πεται εό νόρκή βεβαιόωσή, απόό υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ενδιαφερόμεό νόυ
ενωόπιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό διόικήτικήό ς αρχήό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ήό αρμόό διόυ επαγγελματικόυό ήό
εμπόρικόυό όργανισμόυό τόυ κραό τόυς μεό λόυς ήό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ ειόναι
εγκατεστήμεό νός ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας.
Στήν περιόπτωσή αυτήό όι αρμόό διες δήμόό σιες αρχεό ς παρεό χόυν επιόσήμή δήό λωσή στήν όπόιόα αναφεό ρεται
όό τι δεν εκδιόδόνται τα εό γγραφα ήό τα πιστόπόιήτικαό τής παρόυό σας παραγραό φόυ ήό όό τι τα εό γγραφα ήό τα
πιστόπόιήτικαό αυταό δεν καλυό πτόυν όό λες τις περιπτωόσεις πόυ αναφεό ρόνται στα υπόό 1 και 2 και 4 (β)
τόυ αό ρθρόυ 22 Α τής παρόυό σας
Οι επιόσήμες δήλωόσεις καθιόστανται διαθεό σιμες μεό σω τόυ επιγραμμικόυό απόθετήριό όυ πιστόπόιήτικωόν
(e-Certis) clvi τόυ αό ρθρόυ 81 τόυ ν. 4412/2016.
(ε) Για τις λόιπεό ς περιπτωόσεις τής παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 clvii, υπόβαό λλεται υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ πρόσφεό ρόντός όό τι δεν συντρεό χόυν στό πρόό σωπόό τόυ όι όριζόό μενόι λόό γόι
απόκλεισμόυό clviii.
Ειδικαό για τήν περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22 clix, για τις εργόλήπτικεό ς
επιχειρήό σεις πόυ ειόναι εγγεγραμμεό νες στό Μ.Ε.ΕΠ. υπόβαό λλόνται πιστόπόιήτικαό χόρήγόυό μενα απόό τα
αρμόό δια επιμελήτήό ρια και φόρειός (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όό πως πρόβλεό πεται στή με αριθ.
Δ15/όικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόό φασή, περιό ενήμερόό τήτας πτυχιό όυ, όό πως ισχυό ει, απόό τα
όπόιόα απόδεικνυό εται όό τι τα πρόό σωπα με βεβαιόωσή τόυ Μ.Ε.Κ. πόυ στελεχωόνόυν τήν εργόλήπτικήό
επιχειόρήσή, δεν εό χόυν διαπραό ξει σόβαρόό επαγγελματικόό παραό πτωμα.
Μεταό τή λήό ξή ισχυό ός των μεταβατικωόν διαταό ξεων τόυ αό ρθρόυ 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλήό ρή
εό ναρξή ισχυό ός των διαταό ξεωόν τόυ τελευταιόόυ, για τις εγγεγραμμεό νες στό Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργόλήπτικεό ς
επιχειρήό σεις, ή μή συνδρόμήό τόυ ως αό νω λόό γόυ απόκλεισμόυό περιό σόβαρόυό επαγγελματικόυό
παραπτωόματός, απόδεικνυό εται με τήν υπόβόλήό τόυ πιστόπόιήτικόυό τόυ Τμήό ματός ΙΙ τόυ εν λόό γω
μήτρωόόυ πόυ συνισταό επιόσήμό καταό λόγό, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 47
τόυ ως αό νω π.δ.
(στ) Δικαιολογητικά της παρ. Α.5 του Άρθρου 22
(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται)
Για τήν απόό δειξή τής μή συνδρόμήό ς τόυ λόό γόυ απόκλεισμόυό τής παραγραό φόυ Α.5 τόυ αό ρθρόυ 22
υπόβαό λλόνται, εφόό σόν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός ειόναι ανωόνυμή εταιριόα:
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών clx, εφόό σόν ό πρόσωρινόό ς αναό δόχός ειόναι ανωόνυμή
εταιριόα ήό νόμικόό πρόό σωπό στή μετόχικήό συό νθεσή τόυ όπόιό όυ συμμετεό χει ανωόνυμή εταιρειόα ήό νόμικόό
πρόό σωπό τής αλλόδαπήό ς πόυ αντιστόιχειό σε ανωόνυμή εταιρειόα clxi (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):
i) Για τήν απόό δειξή τής εξαιόρεσής απόό τήν υπόχρεό ωσή όνόμαστικόπόιόήσής των μετόχωόν τόυς καταό
τήν περ. α) τόυ αό ρθρόυ 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσόν αφόραό τήν εξαιόρεσή τής περ. β) τόυ ιόδιόυ αό ρθρόυ, για τήν απόό δειξή τόυ ελεό γχόυ
δικαιωμαό των ψήό φόυ, υπεύθυνη δήλωση τής ελεγχόό μενής εταιρειόας και, εαό ν αυτήό ειόναι διαφόρετικήό
τόυ πρόσωρινόυό αναδόό χόυ, πρόό σθετή υπευό θυνή δήό λωσή τόυ τελευταιό όυ, στις όπόιόες αναφεό ρόνται όι
επιχειρήό σεις επενδυό σεων, όι εταιρειόες διαχειόρισής κεφαλαιόων/ενεργήτικόυό ήό κεφαλαιόων
επιχειρήματικωόν συμμετόχωόν, αναό περιό πτωσή και τό συνόλικόό πόσόστόό των δικαιωμαό των ψήό φόυ
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πόυ ελεό γχόυν στήν ελεγχόό μενή απόό αυτεό ς εταιρειόα. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο
22.Α.5. clxii
.

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:
- Πιστόπόιήτικόό ΓΕΜΗ, απόό τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι μετόχεό ς ειόναι όνόμαστικεό ς πόυ να εό χει
εκδόθειό εό ως τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεό ρες πριν απόό τήν υπόβόλήό τόυ. clxiii
- Αναλυτικήό καταό στασή με τα στόιχειόα των μετόό χων τής εταιρειόας και τόν αριθμόό των μετόχωόν καό θε
μετόό χόυ (μετόχόλόό γιό), όό πως τα στόιχειόα αυταό ειόναι καταχωρήμεό να στό βιβλιό ό μετόό χων τής
εταιρειόας, τό πόλυό τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεό ρες πριν απόό τήν ήμεό ρα υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς.
Ειδικόό τερα:
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
πρόσκόμιόζόυν μόό νό τήν αναλυτικήό καταό στασή με τα στόιχειόα των μετόό χων τής εταιρειόας και τόν
αριθμόό των μετόχωόν καό θε μετόό χόυ (μετόχόλόό γιό), όό πως τα στόιχειόα αυταό ειόναι καταχωρήμεό να στό
βιβλιό ό μετόό χων τής εταιρειόας, τό πόλυό τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεό ρες πριν απόό τήν ήμεό ρα υπόβόλήό ς
τής πρόσφόραό ς καθωός ή απαιότήσή για τήν υπόβόλήό τόυ πιστόπόιήτικόυό απόό τό όπόιό ό να πρόκυό πτει
όό τι όι μετόχεό ς ειόναι όνόμαστικεό ς, καλυό πτεται συό μφωνα με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 23.9 τής
παρόυό σας.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε
ανώνυμες εταιρείες εφόό σόν,καταό τό διόκαιό τής εό δρας τόυς, ,:
Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, πρόσκόμιόζόυν:
i) πιστόπόιήτικόό αρμόό διας αρχήό ς τόυ κραό τόυς τής εό δρας, απόό τό όπόιόό να πρόκυό πτει όό τι όι
μετόχεό ς ειόναι όνόμαστικεό ς,
ii) αναλυτικήό καταό στασή μετόό χων, με αριθμόό των μετόχωόν τόυ καό θε μετόό χόυ, όό πως τα
στόιχειόα αυταό ειόναι καταχωρήμεό να στό βιβλιό ό μετόό χων τής εταιρειόας με ήμερόμήνιόα τό πόλυό 30
εργαό σιμες μεό ρες πριν τήν υπόβόλήό πρόσφόραό ς,
iii) καό θε αό λλό στόιχειόό απόό τό όπόιόό να πρόκυό πτει ή όνόμαστικόπόιόήσή μεό χρι φυσικόυό
πρόσωόπόυ των μετόχωόν, πόυ εό χει συντελεστειό τις τελευταιόες 30 (τριαό ντα) εργαό σιμες ήμεό ρες πριν τήν
υπόβόλήό ς τής πρόσφόραό ς.
Β)
δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετόχωόν ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, πρόσκόμιόζόυν:
i) βεβαιόωσή περιό μή υπόχρεό ωσής όνόμαστικόπόιόήσής των μετόχωόν απόό αρμόό δια αρχήό , εφόό σόν
υπαό ρχει σχετικήό πρόό βλεψή, διαφόρετικαό πρόσκόμιόζεται υπευό θυνή δήό λωσή τόυ διαγωνιζόό μενόυ,
ii) εό γκυρή και ενήμερωμεό νή καταό στασή πρόσωόπων πόυ κατεό χόυν τόυλαό χιστόν 1% των
μετόχωόν ήό δικαιωμαό των ψήό φόυ,
iii) εαό ν δεν τήρειόται τεό τόια καταό στασή, πρόσκόμιόζεται σχετικήό καταό στασή πρόσωόπων, πόυ
κατεό χόυν τόυλαό χιστόν εό να τόις εκατόό (1%) των μετόχωόν ήό δικαιωμαό των ψήό φόυ, συό μφωνα με τήν
τελευταιόα Γενικήό Συνεό λευσή, αν τα πρόό σωπα αυταό ειόναι γνωσταό στήν εταιρειόα. Σε αντιόθετή
περιόπτωσή, ή εταιρειόα αιτιόλόγειό τόυς λόό γόυς πόυ δεν ειόναι γνωσταό τα ως αό νω πρόό σωπα, ή δε
αναθεό τόυσα αρχήό δεν διαθεό τει διακριτικήό ευχεό ρεια καταό τήν κριόσή τής αιτιόλόγιόας αυτήό ς.
Εναπόό κειται στήν αναθεό τόυσα αρχήό να απόδειόξει τή δυνατόό τήτα τής εταιρειόας να υπόβαό λλει τήν
πρόαναφερόό μενή καταό στασή, διαφόρετικαό ή μή υπόβόλήό τής σχετικήό ς καταό στασής δεν επιφεό ρει
εό ννόμες συνεό πειες σε βαό ρός τής εταιρειόας.
Όλα τα ανωτεό ρω εό γγραφα πρεό πει να ειόναι επικυρωμεό να απόό τήν καταό νόό μόν αρμόό δια αρχήό τόυ
κραό τόυς τής εό δρας τόυ υπόψήφιόόυ και να συνόδευό όνται απόό επιόσήμή μεταό φρασή στήν ελλήνικήό .
Ελλειόψεις στα δικαιόλόγήτικαό όνόμαστικόπόιόήσής των μετόχωόν συμπλήρωόνόνται, καταό τό αό ρθρό 9
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τής παρόυό σας.
Περαιτεό ρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υπόβαό λλεται ή υπευό θυνή δήό λωσή τής κόινήό ς απόό φασής
των Υπόυργωόν Αναό πτυξής και Επικρατειόας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπόγεγραμμεό νή
συό μφωνα με τό αό ρθρό 79 Α ν. 4412/2016.

(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού.
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσόν αφόραό τήν καταλλήλόό τήτα για τήν αό σκήσή τής επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας, όι
πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεό νόι στήν Ελλαό δα υπόβαό λλόυν βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.ΕΠ
μεό χρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019, και απόό
τήν πλήό ρή εό ναρξή ισχυό ός τόυ τελευταιόόυ βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Τμήό μα Ι τόυ Μήτρωόόυ
Εργόλήπτικωόν Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) clxiv, ήό βεβαιόωσή εγγραφήό ς στα Μήτρωόα
Περιφερειακωόν Ενότήό των, αναό περιόπτωσή, στις κατήγόριόες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ σε ταό ξεις
αντιόστόιχες με τήν εκτιμωόμενή αξιόα τής συό μβασής (καταό τή συό νταξή τόυ Π/Υ τόυ εό ργόυ) για τα
φυσικαό ήό νόμικαό πρόό σωπα.
(β) Οι πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεό νόι σε λόιπαό κραό τή μεό λή τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής
πρόσκόμιόζόυν τις δήλωόσεις και πιστόπόιήτικαό πόυ περιγραό φόνται στό Παραό ρτήμα XI τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(γ) Οι πρόσφεό ρόντες πόυ ειόναι εγκατεστήμεό νόι σε κραό τός μεό λός τόυ Ευρωπαιϋκόυό Οικόνόμικόυό
Χωόρόυ (Ε.Ο.Χ) ήό σε τριότες χωόρες πόυ εό χόυν υπόγραό ψει και κυρωόσει τή ΣΔΣ, στό βαθμόό πόυ ή υπόό
αναό θεσή δήμόό σια συό μβασή καλυό πτεται απόό τα Παραρτήό ματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικεό ς
σήμειωόσεις τόυ σχετικόυό με τήν Ένωσή Πρόσαρτήό ματός I τής ως αό νω Συμφωνιόας, ήό σε τριότες χωόρες
πόυ δεν εμπιό πτόυν στήν πρόήγόυό μενή περιόπτωσή και εό χόυν συναό ψει διμερειός ήό πόλυμερειό ς
συμφωνιόες με τήν Ένωσή σε θεό ματα διαδικασιωόν αναό θεσής δήμόσιόων συμβαό σεων, πρόσκόμιόζόυν
πιστόπόιήτικόό αντιόστόιχόυ επαγγελματικόυό ήό εμπόρικόυό μήτρωόόυ. Στήν περιόπτωσή πόυ χωόρα δεν
τήρειό τεό τόιό μήτρωόό, τό εό γγραφό ήό τό πιστόπόιήτικόό μπόρειό να αντικαθιόσταται απόό εό νόρκή
βεβαιόωσή ήό , στα κραό τή - μεό λή ήό στις χωόρες όό πόυ δεν πρόβλεό πεται εό νόρκή βεβαιόωσή, απόό υπευό θυνή
δήό λωσή τόυ ενδιαφερόμεό νόυ ενωόπιόν αρμόό διας δικαστικήό ς ήό διόικήτικήό ς αρχήό ς, συμβόλαιόγραό φόυ ήό
αρμόό διόυ επαγγελματικόυό ήό εμπόρικόυό όργανισμόυό τής χωόρας καταγωγήό ς ήό τής χωόρας όό πόυ ειόναι
εγκατεστήμεό νός ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας, όό τι δεν τήρειόται τεό τόιό μήτρωόό και όό τι ασκειό τή
δραστήριόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 21 τής παρόυό σας.
Τα ως αό νω δικαιόλόγήτικαό υπόό α), β) και γ) γιόνόνται απόδεκταό , εφόό σόν εό χόυν εκδόθειό εό ως τριαό ντα
(30) εργαό σιμες ήμεό ρες πριν απόό τήν υπόβόλήό τόυς, εκτόό ς αν συό μφωνα με τις ειδικόό τερες διαταό ξεις
εό κδόσής αυτωόν πρόβλεό πεται συγκεκριμεό νός χρόό νός ισχυό ός και ειόναι σε ισχυό καταό τήν υπόβόλήό
τόυςclxv
23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η όικόνόμικήό και χρήματόόικόνόμικήό επαό ρκεια των όικόνόμικωόν φόρεό ων απόδεικνυό εται:
(α) για τις εγγεγραμμεό νες εργόλήπτικεό ς επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ήό στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:


ειότε απόό τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό τεκμήό ριό των πλήρόφόριωόν
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πόυ περιεό χει, μεό χρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ
π.δ. 71/2019, και απόό τήν πλήό ρή εό ναρξή ισχυό ός τόυ τελευταιό όυ, βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό
Τμήό μα ΙΙ τόυ Μήτρωόόυ Εργόλήπτικωόν Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειότε, στήν περιό πτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Γ δεν καλυό πτόνται απόό τήν ως αό νω
βεβαιόωσή εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό ενόό ς ήό περισσόό τερων απόό τα απόδεικτικαό μεό σα πόυ
πρόβλεό πόνται στό Μεό ρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό μεό σα για τα κριτήό ρια
επιλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.

Σε καό θε περιό πτωσή, ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεό νων
απαιτήό σεων όικόνόμικήό ς και χρήματόόικόνόμικήό ς επαό ρκειας τόυ αό ρθρόυ 22.Γ, ενωό για τήν απόό δειξή
των λόιπωόν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται εό να ήό περισσόό τερα απόό τα απόδεικτικαό μεό σα
πόυ πρόβλεό πόνται στό Μεό ρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016, αναό λόγα με τήν τιθεό μενή
στό αό ρθρό 22.Γ απαιότήσή.
Ειδικαό , για τήν απόό δειξή τής απαιότήσής τής μή υπεό ρβασής των ανωότατων επιτρεπτωόν όριόων
ανεκτεό λεστόυ υπόλόιόπόυ εργόλαβικωόν συμβαό σεων:

με τήν υπόβόλήό ενήμερόό τήτας πτυχιόόυ εν ισχυό ει, συνόδευόό μενής, αναό περιόπτωσή, απόό πιό νακα
όό λων των υπόό εκτεό λεσή εό ργων (ειότε ως μεμόνωμεό νός αναό δόχός ειότε στό πλαιόσιό κόινόπραξιόας
ήό υπεργόλαβιόας) και αναφόραό για τό ανεκτεό λεστό υπόό λόιπό αναό εό ργό και τό συνόλικόό
ανεκτεό λεστό, για τα εό ργα πόυ ειόναι υπόό εξεό λιξή και δεν συμπεριλαμβαό νόνται στήν
ενήμερόό τήτα πτυχιό όυ ήό

με τήν υπόβόλήό υπευό θυνής δήό λωσής τόυ πρόσωρινόυό αναδόό χόυ, συνόδευόό μενής απόό πιόνακα
όό λων των υπόό εκτεό λεσή εό ργων (ειότε ως μεμόνωμεό νός αναό δόχός ειότε στό πλαιόσιό κόινόπραξιόας
ήό υπεργόλαβιόας) και αναφόραό για τό ανεκτεό λεστό υπόό λόιπό αναό εό ργό και τό συνόλικόό
ανεκτεό λεστό, για τις εργόλήπτικεό ς επιχειρήό σεις πόυ δεν διαθεό τόυν ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ, καταό
τις κειόμενες διαταό ξεις.
Ειδικαό για τόυς εγγεγραμμεό νόυς στα Μήτρωόα Περιφερειακωόν Ενότήό των, όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ
22.Γ απόδεικνυό όνται με τήν υπόβόλήό ενόό ς ήό περισσόό τερων απόό τα απόδεικτικαό μεό σα πόυ
πρόβλεό πόνται στό Μεό ρός Ι τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό μεό σα για τα κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειός πόυ ειόναι εγγεγραμμεό νόι σε επίσημους καταλόγους ήό
διαθεό τόυν πιστόπόιήτικόό απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιόήσής πόυ συμμόρφωόνόνται με τα ευρωπαιϋκαό
πρόό τυπα πιστόπόιόήσής, καταό τήν εό ννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α΄ τόυ ν.
4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόυν στις αναθεό τόυσες αρχεό ς πιστόπόιήτικόό εγγραφήό ς εκδιδόό μενό
απόό τήν αρμόό δια αρχήό ήό τό πιστόπόιήτικόό πόυ εκδιόδεται απόό τόν αρμόό διό όργανισμόό πιστόπόιόήσής,
καταό τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9 τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειός πόυ δεν ειόναι εγγεγραμμεό νόι σε επιόσήμόυς καταλόό γόυς ήό
διαθεό τόυν πιστόπόιήτικόό απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιόήσής καταό τα ανωτεό ρω, υπόβαό λλόυν ως
δικαιόλόγήτικαό εό να ήό περισσόό τερα απόό τα απόδεικτικαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνται στό Μεό ρός Ι τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.

23.6 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικήό και επαγγελματικήό ικανόό τήτα των όικόνόμικωόν φόρεό ω ν απόδεικνυό εται:
(α) για τις εγγεγραμμεό νες εργόλήπτικεό ς επιχειρήό σεις στό Μ.Ε.ΕΠ ήό στό ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:


ειότε απόό τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό Μ.Ε.Ε.Π, ή όπόιόα απότελειό τεκμήό ριό των πλήρόφόριωόν
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πόυ περιεό χει μεό χρι τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ
π.δ. 71/2019, και απόό τήν πλήό ρή εό ναρξή ισχυό ός τόυ τελευταιό όυ, βεβαιόωσή εγγραφήό ς στό
Τμήό μα ΙΙ τόυ Μήτρωόόυ Εργόλήπτικωόν Επιχειρήό σεων Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
ειότε, στήν περιόπτωσή πόυ όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ 22.Δ δεν καλυό πτόνται απόό τήν ως

αό νω βεβαιόωσή εγγραφήό ς, με τήν υπόβόλήό ενόό ς ήό περισσόό τερων απόό τα απόδεικτικαό
μεό σα πόυ πρόβλεό πόνται στό Μεό ρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό μεό σα για τα
κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016, αναό λόγα με τήν τιθεό μενή
στό αό ρθρό 22.Δ απαιότήσή.

Σε καό θε περιό πτωσή, ή βεβαιόωσή εγγραφήό ς μπόρειό να υπόβαό λλεται για τήν απόό δειξή μόό νό όρισμεό νων
απαιτήό σεων τεχνικήό ς και επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας τόυ αό ρθρόυ 22.Δ, ενωό για τήν απόό δειξή των
λόιπωόν απαιτήό σεων μπόρόυό ν να πρόσκόμιόζόνται εό να ήό περισσόό τερα απόό τα απόδεικτικαό μεό σα πόυ
πρόβλεό πόνται στό Μεό ρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
Ειδικαό για τόυς εγγεγραμμεό νόυς στα Μήτρωόα Περιφερειακωόν Ενότήό των, όι απαιτήό σεις τόυ αό ρθρόυ
22.Δ απόδεικνυό όνται με τήν υπόβόλήό ενόό ς ήό περισσόό τερων απόό τα απόδεικτικαό μεό σα πόυ
πρόβλεό πόνται στό Μεό ρός ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ (Απόδεικτικαό μεό σα για τα κριτήό ρια επιλόγήό ς) τόυ
Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016.
(β) Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ ειό ν αι εγγεγραμμεό ν όι σε επίσημους καταλόγους ήό
διαθεό τόυν πιστόπόιήτικόό απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιό ήσής πόυ συμμόρφωόνόνται με τα
ευρωπαιϋ κ αό πρόό τυπα πιστόπόιό ή σής, καταό τήν εό ννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός
Α΄ τόυ ν. 4412/2016, μπόρόυό ν να πρόσκόμιό ζόυν στις αναθεό τόυσες αρχεό ς πιστόπόιήτικόό
εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό τήν αρμόό δια αρχήό ήό τό πιστόπόιήτικόό πόυ εκδιό δεται απόό τόν αρμόό διό
όργανισμόό πιστόπόιό ή σής, καταό τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 83 ν. 4412/2016 και στήν παραό γραφό 9
τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ .
(γ) Οι αλλόδαπόιό όικόνόμικόιό φόρειός πόυ δεν ειόναι εγγεγραμμεό νόι σε επιόσήμόυς καταλόό γόυς ήό
διαθεό τόυν πιστόπόιήτικόό απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιόήσής καταό τα ανωτεό ρω, υπόβαό λλόυν ως
δικαιόλόγήτικαό εό να ήό περισσόό τερα απόό τα απόδεικτικαό μεό σα πόυ πρόβλεό πόνται στό Μεό ρός ΙΙ τόυ
Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων .clxvi
23.7 Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Εclxvii
................................................................................................................................................
(Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης).
Η αναθεό τόυσα αρχήό αναγνωριόζει ισόδυό ναμα πιστόπόιήτικαό πόυ εό χόυν εκδόθειό απόό φόρειός διαπιστευμεό νόυς απόό ισόδυό ναμόυς Οργανισμόυό ς διαπιόστευσής, εδρευό όντες και σε αό λλα κραό τή - μεό λή. Επιόσής,
καό νει δεκταό αό λλα απόδεικτικαό στόιχειόα για ισόδυό ναμα μεό τρα διασφαό λισής πόιόό τήτας, εφόό σόν ό εν διαφερόό μενός όικόνόμικόό ς φόρεό ας δεν ειόχε τή δυνατόό τήτα να απόκτήό σει τα εν λόό γω πιστόπόιήτικαό
εντόό ς των σχετικωόν πρόθεσμιωόν για λόό γόυς για τόυς όπόιόόυς δεν ευθυό νεται ό ιόδιός, υπόό τήν πρό υϋ πόό θεσή όό τι ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας απόδεικνυό ει όό τι τα πρότεινόό μενα μεό τρα διασφαό λισής πόιόό τήτας ήό
περιβαλλόντικήό ς διαχειόρισής πλήρόυό ν τα απαιτόυό μενα πρόό τυπα.
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23.8 Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περιό πτωσή νόμικόυό πρόσωόπόυ, υπόβαό λλόνται ήλεκτρόνικαό , μεό σω τής λειτόυργικόό τήτας
«Επικόινωνιόα», με θεό μα: “Δικαιόλόγήτικαό Πρόσωρινόυό Αναδόό χόυ- Κατακυό ρωσή’’, τα νόμιμόπόιήτικαό
εό γγραφα απόό τα όπόιό α πρόκυό πτει ή εξόυσιόα υπόγραφήό ς τόυ νόμιόμόυ εκπρόσωόπόυ και τα όπόιόα
πρεό πει να εό χόυν εκδόθειό εό ως τριαό ντα (30) εργαό σιμες ήμεό ρες πριν απόό τήν υπόβόλήό τόυς clxviii, εκτόό ς αν
συό μφωνα με τις ειδικόό τερες διαταό ξεις αυτωόν φεό ρόυν συγκεκριμεό νό χρόό νό ισχυό ός
Ειδικόό τερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτωόσεις πόυ ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας ειόναι νομικό πρόσωπο και εγγραό φεται υπόχρεωτικαό
ήό πρόαιρετικαό στό ΓΕΜΗ και δήλωόνει τήν εκπρόσωόπήσή και τις μεταβόλεό ς τής στό ΓΕΜΗ: clxix
α) για τήν απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του clxx.
β) Για τήν απόό δειξή τής νόό μιμής συό στασής και των μεταβόλωόν τόυ νόμικόυό πρόσωόπόυ, Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών τόυ ΓΕΜΗ, τό όπόιόό πρεό πει να εό χει εκδόθειό εό ως τρεις (3) μήό νες πριν απόό
τήν υπόβόλήό τόυ.
2) Στις λόιπεό ς περιπτωόσεις τα, καταό περιό πτωσή, νόμιμόπόιήτικαό εό γγραφα συό στασής και νόό μιμής
εκπρόσωόπήσής (όό πως καταστατικαό , πιστόπόιήτικαό μεταβόλωόν, αντιόστόιχα ΦΕΚ, απόφαό σεις
συγκρόό τήσής όργαό νων διόιόκήσής σε σωόμα, κλπ., αναό λόγα με τή νόμικήό μόρφήό τόυ όικόνόμικόυό
φόρεό α), συνόδευόό μενα απόό υπευό θυνή δήό λωσή τόυ νόό μιμόυ εκπρόσωόπόυ όό τι εξακόλόυθόυό ν να
ισχυό όυν καταό τήν υπόβόλήό τόυς.
Σε περιόπτωσή πόυ για τή διενεό ργεια τής παρόυό σας διαδικασιόας αναό θεσής εό χόυν χόρήγήθειό εξόυσιόες
σε πρόό σωπό πλεό όν αυτωόν πόυ αναφεό ρόνται στα παραπαό νω εό γγραφα, πρόσκόμιόζεται επιπλεό όν
απόό φασή- πρακτικόό τόυ αρμόδιόόυ καταστατικόυό όργαό νόυ διόιόκήσής τόυ νόμικόυό πρόσωόπόυ
χόρήγήό θήκαν όι σχετικεό ς εξόυσιόες.
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς πρόσκόμιόζόυν τα πρόβλεπόό μενα, καταό τή νόμόθεσιόα τής
χωόρας εγκαταό στασής, απόδεικτικαό εό γγραφα, και εφόό σόν δεν πρόβλεό πόνται, υπευό θυνή δήό λωσή τόυ
νόό μιμόυ εκπρόσωόπόυ, απόό τήν όπόιόα απόδεικνυό όνται τα ανωτεό ρω ως πρός τή νόό μιμή συό στασή,
μεταβόλεό ς και εκπρόσωόπήσή τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α.
Οι ως αό νω υπευό θυνες δήλωόσεις γιόνόνται απόδεκτεό ς, εφόό σόν εό χόυν συνταχθειό μεταό τήν κόινόπόιόήσή
τής πρόό σκλήσής για τήν υπόβόλήό των δικαιόλόγήτικωόν.
Απόό τα ανωτεό ρω εό γγραφα πρεό πει να πρόκυό πτόυν ή νόό μιμή συό στασή τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α, όό λες όι
σχετικεό ς τρόπόπόιήό σεις των καταστατικωόν, τό/τα πρόό σωπό/α πόυ δεσμευό ει/όυν νόό μιμα τήν εταιριόα
καταό τήν ήμερόμήνιόα διενεό ργειας τόυ διαγωνισμόυό (νόό μιμός εκπρόό σωπός, δικαιόωμα υπόγραφήό ς
κλπ.), τυχόό ν τριότόι, στόυς όπόιόόυς εό χει χόρήγήθειό εξόυσιόα εκπρόσωόπήσής, καθωός και ή θήτειόα
τόυ/των ήό /και των μελωόν τόυ όργαό νόυ διόιόκήσής/ νόό μιμόυ εκπρόσωόπόυ.
Γ. Οι ενωόσεις όικόνόμικωόν φόρεό ων πόυ υπόβαό λλόυν κόινήό πρόσφόραό , υπόβαό λλόυν τα παραπαό νω,
καταό περιόπτωσή δικαιόλόγήτικαό , για καό θε όικόνόμικόό φόρεό α πόυ συμμετεό χει στήν εό νωσή, συό μφωνα
με τα ειδικόό τερα πρόβλεπόό μενα στό αό ρθρό 19 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
Δ. Σε περιόπτωσή πόυ ό πρόσφεό ρων ειόναι φυσικόό πρόό σωπό/ ατόμικήό επιχειόρήσή, τα φυσικαό , εφόό σόν
εό χει χόρήγήό σει εξόυσιόες εκπρόσωόπήσής σε τριότα πρόό σωπα, πρόσκόμιόζεται εξόυσιόδόό τήσή τόυ
όικόνόμικόυό φόρεό α.
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23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)Οι όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ ειό ναι εγγεγραμμεό ν όι σε επιό σήμόυς καταλόό γόυς ήό διαθεό τόυν
πιστόπόιό ήσή απόό όργανισμόυό ς πιστόπόιό ήσής πόυ συμμόρφωόνόνται με τα ευρωπαιϋ κ αό πρόό τυπα
πιστόπόιό ήσής, καταό τήν εό ννόια τόυ Παραρτήό ματός VII τόυ Πρόσαρτήό ματός Α' τόυ ν. 4412/2016,
μπόρόυό ν να υπόβαό λλόυν στις αναθεό τόυσες αρχεό ς πιστόπόιήτικόό εγγραφήό ς εκδιδόό μενό απόό τήν
αρμόό δια αρχήό ήό τό πιστόπόιήτικόό πόυ εκδιό δεται απόό τόν αρμόό διό όργανισμόό πιστόπόιό ήσής.
Στα πιστόπόιήτικαό αυταό αναφεό ρ όνται τα δικαιόλόγήτικαό βαό σει των όπόιό ων εό γινε ή εγγραφήό των
εν λόό γω όικόνόμικωόν φόρεό ω ν στόν επιό σήμό καταό λόγό ήό ή πιστόπόιό ήσή και ή καταό ταξή στόν εν
λόό γω καταό λόγό.
Η πιστόπόιόυό μενή εγγραφήό στόυς επιό σήμόυς καταλόό γόυς απόό τόυς αρμόό διόυς όργανισμόυό ς ήό τό
πιστόπόιήτικόό , πόυ εκδιό δεται απόό τόν όργανισμόό πιστόπόιό ήσής, συνισταό τεκμήό ριό
καταλλήλόό τήτας όό σόν αφόραό τις απαιτήό σεις πόιότικήό ς επιλόγήό ς, τις όπόιό ες καλυό πτει ό επιό σήμός
καταό λόγός ήό τό πιστόπόιήτικόό .
Οι όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ ειό ν αι εγγεγραμμεό ν όι σε επιό σήμόυς καταλόό γόυς απαλλαό σσόνται απόό
τήν υπόχρεό ω σή υπόβόλήό ς των δικαιόλόγήτικωόν πόυ αναφεό ρόνται στό πιστόπόιήτικόό εγγραφήό ς
τόυς.
(β) Οι όικόνόμικόιό φόρειό ς πόυ ειό ναι εγγεγραμμεό ν όι στό Μ.Ε.ΕΠ. στις ταό ξεις 3ή εό ως και 7ή, μεό χρι
τή λήό ξή τής μεταβατικήό ς περιόό δόυ ισχυό ός, συό μφωνα με τό αό ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019,
υπόβαό λλόντας «Ενήμερόό τήτα Πτυχιό όυ» εν ισχυό απαλλαό σσόνται απόό τήν υπόχρεό ωσή υπόβόλήό ς
των δικαιόλόγήτικωόν clxxi:
- απόό σπασμα πόινικόυό μήτρωόόυ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(α) τής παρόυό σας για τόν Πρόό εδρό και
Διευθυό νόντα Συό μβόυλό εργόλήπτικήό ς επιχειό ρ ήσής. Για τα λόιπαό μεό λή τόυ Δ.Σ τής εταιρειό ας, θα
πρεό πει να υπόβλήθειό αυτότελωός απόό σπασμα πόινικόυό μήτρωόόυ, καθόό σόν τα πρόό σωπα αυταό δεν
καλυό πτόνται απόό τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιό όυ.
- φόρόλόγικήό και ασφαλιστικήό ενήμερόό τήτα τόυ αό ρθρόυ 23.3.(β) τής παρόυό σας. clxxii
- τα πιστόπόιήτικαό απόό τό αρμόό διό Πρωτόδικειό ό και τό ΓΕΜΗ τόυ αό ρθρόυ 23.3.(γ) τής παρόυό σας
υπόό τήν πρόυϋ πόό θεσή όό μως όό τι καλυό πτόνται πλήό ρως (όό λες όι πρόβλεπόό μενες περιπτωόσεις) απόό
τήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιό όυ.
- τό πιστόπόιήτικόό απόό τό αρμόό διό επιμελήτήό ριό όό σόν αφόραό τό λόό γό απόκλεισμόυό τόυ αό ρθρόυ
22. Α.4. (θ). clxxiii
- τό πιστόπόιήτικόό τής αρμόό διας αρχήό ς για τήν όνόμαστικόπόιό ήσή των μετόχωό ν τόυ αό ρθρόυ
23.3. (στ).
- τα απόδεικτικαό εό γγραφα νόμιμόπόιό ή σής τής εργόλήπτικήό ς επιχειό ρήσής.
Σε περιό π τωσή πόυ καό πόιό απόό τα ανωτεό ρω δικαιόλόγήτικαό εό χει λήό ξει, πρόσκόμιό ζεται τό σχετικόό
δικαιόλόγήτικόό εν ισχυό . Εφόό σόν στήν Ενήμερόό τήτα Πτυχιό όυ δεν αναφεό ρεται ρήταό όό τι τα στελεό χή
τόυ πτυχιό όυ τόυ πρόσφεό ρόντα ειό ναι ασφαλιστικωό ς ενήό μερα στόν eΕΦΚΑ (τόμεό ας πρωόήν ΕΤΑΑΤΜΕΔΕ), ό πρόσφεό ρων πρόσκόμιό ζει επιπλεό όν τής ενήμερόό τήτας πτυχιό όυ, ασφαλιστικήό
ενήμερόό τήτα για τα στελεό χή αυταό .
Απόό τήν πλήό ρή εό ν αρξή ισχυό ός τόυ π.δ/τός 71/2019 τό πιστόπόιήτικόό εγγραφήό ς στό Τμήό μα ΙΙ τόυ
Μήτρωό όυ Εργόλήπτικωό ν Επιχειρήό σεων Δήμόσιό ω ν Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απότελειό επιό σήμό
καταό λόγό και απαλλαό σσει τις εγγεγραμμεό νες εργόλήπτικεό ς επιχειρήό σεις απόό τήν πρόσκόό μισή
των απόδεικτικωόν μεό σων πόυ πρόβλεό πόνται στα αό ρθρα 47 επόό μενα.
23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
Στήν περιό π τωσή πόυ όικόνόμικόό ς φόρεό ας επιθυμειό να στήριχθειό στις ικανόό τήτες αό λλων φόρεό ων,
ή απόό δειξή όό τι θα εό χει στή διαό θεσήό τόυ τόυς αναγκαιό όυς πόό ρόυς, γιό νεται με τήν υπόβόλήό
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σχετικόυό συμφωνήτικόυό των φόρεό ω ν αυτωό ν για τόν σκόπόό αυτόό .
Ειδικόό τερα, πρόσκόμιόζεται εό γγραφό (συμφωνήτικόό ήό σε περιό πτωσή νόμικόυό πρόσωόπόυ απόό φασή
τόυ αρμόδιό όυ όργαό νόυ διόιόκήσής αυτόυό ήό σε περιόπτωσή φυσικόυό πρόσωόπόυ υπευό θυνή δήό λωσή), δυναό μει τόυ όπόιόόυ αμφόό τερόι, διαγωνιζόό μενός όικόνόμικόό ς φόρεό ας και τριότός φόρεό ας, εγκριόνόυν τή
μεταξυό τόυς συνεργασιόα για τήν καταό περιόπτωσή παρόχήό πρός τόν διαγωνιζόό μενό τής χρήματόόικόνόμικήό ς ήό /και τεχνικήό ς ήό /και επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας τόυ φόρεό α, ωόστε αυτήό να ειόναι στή διαό θεσή
τόυ διαγωνιζόό μενόυ για τήν εκτεό λεσή τής Συό μβασής. Η σχετικήό αναφόραό θα πρεό πει να ειόναι λεπτόμερήό ς και να αναφεό ρει κατ’ ελαό χιστόν τόυς συγκεκριμεό νόυς πόό ρόυς πόυ θα ειόναι διαθεό σιμόι για τήν
εκτεό λεσή τής συό μβασής και τόν τρόό πό δια τόυ όπόιόόυ θα χρήσιμόπόιήθόυό ν αυτόιό για τήν εκτεό λεσή
τής συό μβασής. Ο τριότός θα δεσμευό εται ρήταό όό τι θα διαθεό σει στόν διαγωνιζόό μενό τόυς συγκεκριμεό νόυς
πόό ρόυς καταό τή διαό ρκεια τής συό μβασής και ό διαγωνιζόό μενός όό τι θα καό νει χρήό σή αυτωόν σε περιό πτω σή πόυ τόυ ανατεθειό ή συό μβασή. Σε περιόπτωσή πόυ ό τριότός διαθεό τει χρήματόόικόνόμικήό επαό ρκεια,
θα δήλωόνει επιόσής όό τι καθιόσταται απόό κόινόυό με τόν διαγωνιζόό μενό υπευό θυνός για τήν εκτεό λεσή τής
συό μβασής. Σε περιόπτωσή πόυ ό τριότός διαθεό τει στόιχειόα τεχνικήό ς ήό επαγγελματικήό ς καταλλήλόό τήτας
πόυ σχετιόζόνται με τόυς τιότλόυς σπόυδωόν και τα επαγγελματικαό πρόσόό ντα πόυ όριόζόνται στήν περιό πτωσή στ’ τόυ Μεό ρόυς ΙΙ τόυ Παραρτήό ματός ΧΙΙ τόυ Πρόσαρτήό ματός Α τόυ ν. 4412/2016 ήό με τήν
σχετικήό επαγγελματικήό εμπειριόα, θα δεσμευό εται όό τι θα εκτελεό σει τις εργασιόες ήό υπήρεσιόες για τις
όπόιόες απαιτόυό νται όι συγκεκριμεό νες ικανόό τήτες, δήλωόνόντας τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ θα εκτελεό σει.

23. 11 Επισήμαιόνεται όό τι γιόνόνται απόδεκτεό ς:

•
όι εό νόρκες βεβαιωόσεις πόυ αναφεό ρόνται στήν παρόυό σα Διακήό ρυξή, εφόό σόν εό χόυν
συνταχθειό εό ως τρεις (3) μήό νες πριν απόό τήν υπόβόλήό τόυς,
•
όι υπευό θυνες δήλωόσεις, εφόό σόν εό χόυν συνταχθειό μεταό τήν κόινόπόιόήσή τής πρόό σκλήσής
για τήν υπόβόλήό των δικαιόλόγήτικωόν clxxiv Σήμειωόνεται όό τι δεν απαιτειόται θεωόρήσή τόυ γνήσιό όυ τής
υπόγραφήό ς τόυς.
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η πρόσφόραό των διαγωνιζόμεό ν ων περιλαμβαό νει τόυς ακόό λόυθόυς ήλεκτρόνικόυό ς
υπόφακεό λόυς:
(α) υπόφαό κελό με τήν εό νδειξή «Δικαιόλόγήτικαό Συμμετόχήό ς»
(β) υπόφαό κελό με τήν εό νδειξή «Οικόνόμικήό Πρόσφόραό »
συό μφωνα με τα κατωτεό ρ ω:
24.2 Ο ήλεκτρόνικόό ς υπόφαό κελός «Δικαιόλόγήτικαό Συμμετόχήό ς» πρεό πει, επιό πόινήό απόκλεισμόυό ,
να περιεό χει τα ακόό λόυθα υπόό (α) και (β) στόιχειό α ::
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Επιό σής δυό ναται να περιλαμβαό νει και συνόδευτικήό υπευό θυνή δήό λωσή, με τήν όπόιό α ό όικόνόμικόό ς
φόρεό ας μπόρειό να διευκρινιό ζει τις δήλωόσεις και πλήρόφόριό ες πόυ παρεό χει στό ΕΕΕΣ . Η
συνόδευτικήό υπευό θυνή δήό λωσή υπόγραό φεται, συό μφωνα με όό σα πρόβλεό πόνται στό αό ρθρό 79 Α τόυ
ιό διόυ ν. 4412/2016.
β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
(συμπληρώνονται τυχόν πρόσθετα έγγραφα που καθορίζονται στη διακήρυξη).
………………………………………….. clxxv
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24.3 Ο ήλεκτρόνικόό ς υπόφαό κελός «Οικόνόμικήό Πρόσφόραό » περιεό χει τό αρχειό ό pdf, τό όπόιό ό
παραό γεται απόό τό υπόσυό στήμα, αφόυό συμπλήρωθόυό ν καταλλήό λως όι σχετικεό ς φόό ρμες και
υπόγραό φεται, τόυλαό χιστόν με πρόήγμεό νή ήλεκτρόνικήό υπόγραφήό , ή όπόιό α υπόστήριό ζεται απόό
αναγνωρισμεό ν ό (εγκεκριμεό ν ό) πιστόπόιήτικόό .
24.4 Στήν περιό π τωσή πόυ με τήν πρόσφόραό υπόβαό λλόνται δήμόό σια ήό / και ιδιωτικαό εό γγραφα,
αυταό γιό ν όνται απόδεκταό , συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2 β τής παρόυό σας.
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1 Ο πρόσφεό ρων όικόνόμικόό ς φόρεό ας αναφεό ρει στήν πρόσφόραό τόυ τό τμήό μα τής συό μβασής πόυ
πρότιόθεται να αναθεό σει υπόό μόρφήό υπεργόλαβιό ας σε τριότόυς, καθωός και τόυς υπεργόλαό βόυς πόυ
πρότειόνει. Αν ό αναό δόχός πρόό τεινε συγκεκριμεό νόυς υπεργόλαό βόυς καταό τήν υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς
τόυ, υπόχρεόυό ται, καταό τήν υπόγραφήό τής συό μβασής εκτεό λεσής, να πρόσκόμιόσει τήν υπεργόλαβικήό
συό μβασή. Η Διευθυό νόυσα Υπήρεσιόα μπόρειό να χόρήγήό σει πρόθεσμιόα στόν αναό δόχό κατ’ αιότήσήό τόυ,
για τήν πρόσκόό μισή τής υπεργόλαβικήό ς συό μβασής με τόν αρχικωός πρόταθεό ντα υπεργόλαό βό ήό αό λλόν,
πόυ διαθεό τει τα αναγκαιόα, καταό τήν κριόσή τής υπήρεσιόας αυτήό ς, πρόσόό ντα, εφόό σόν συντρεό χει
σόβαρόό ς λόό γός. clxxvi
25.2 Η τήό ρήσή των υπόχρεωόσεων τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 18 τόυ ν 4412/2016 απόό υπεργόλαό βόυς δεν
αιόρει τήν ευθυό νή τόυ κυριόόυ αναδόό χόυ.
25.3

.................................................................... clxxvii

25.4 Η αναθεό τόυσα αρχήό :
α) ελεό γχει τήν επαγγελματικήό καταλλήλόό τήτα τόυ υπεργόλαό βόυ να εκτελεό σει τό πρός αναό θεσή
τμήό μα, καταό τήν εό ννόια τόυ αό ρθρόυ 22.Β (αό ρθρό 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαλήθευό ει
τή μή συνδρόμήό , στό πρόό σωπόό τόυ, των λόό γω απόκλεισμόυό τόυ αό ρθρόυ 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9
(αό ρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συό μφωνα με τα καταό περιό πτωσή ειδικωός πρόβλεπόό μενα
στό αό ρθρό 23 τής παρόυό σας (αό ρθρα 79 εό ως 81 ν. 4412/2016). clxxviii
β) απαιτειό υπόχρεωτικαό απόό τόν όικόνόμικόό φόρεό α να αντικαταστήό σει εό ναν υπεργόλαό βό, όό ταν
κατόό πιν τόυ ελεό γχόυ και τής επαλήό θευσής τής ως αό νω περιόπτωσής (α), διαπιστωόνεται όό τι δεν
πλήρόυό νται όι όό ρόι επαγγελματικήό ς καταλλήλλόό τήτας τόυ υπεργόλαό βόυ ήό όό ταν συντρεό χόυν όι ως
αό νω λόό γόι απόκλεισμόυό τόυ.
Άρθρο 25Α : Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών
Καό θε διαφόραό μεταξυό των συμβαλλόό μενων μερωόν πόυ πρόκυό πτει ήό σχετιόζεται με τήν ερμήνειόα και/ ήό
τό κυό ρός και/ήό τήν εφαρμόγήό και/ήό τήν εκτεό λεσή τής συμβαό σής επιλυό εται με τήν αό σκήσή πρόσφυγήό ς
ήό αγωγήό ς στό διόικήτικόό εφετειόό τής περιφεό ρειας, στήν όπόιόα εό χει υπόγραό φει ή συό μβασή συό μφωνα
με τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 175 ν. 4412/2016.
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού
Συμβουλίου clxxix
Τα συμβαλλόό μενα μεό ρή συμφωνόυό ν και συναπόδεό χόνται όό τι όό λες όι διαφόρεό ς πόυ πρόκυό πτόυν ήό
σχετιόζόνται με τήν ερμήνειόα και/ ήό τό κυό ρός και/ήό τήν εφαρμόγήό και/ήό τήν εκτεό λεσή τής συό μβασής,
επιλυό όνται όριστικαό απόό διαιτήτικόό δικαστήό ριό /όό ργανό τό όπόιόό διόριόζεται και διεξαό γει τή
διαιτήσιόα συό μφωνα με τις διαταό ξεις πόυ εκαό στότε ισχυό όυν για τις διαιτήσιόες τόυ Δήμόσιό όυ. (Καταό
παρεό κκλισή απόό τις διαταό ξεις πόυ ισχυό όυν για τις διαιτήσιόες τόυ Δήμόσιόόυ, ή αναθεό τόυσα αρχήό
μπόρειό να καθόριόσει στό σήμειόό αυτόό , καταό περιόπτωσή, τό περιεχόό μενό τής διαιτήτικήό ς ρήό τρας
συό μφωνα με τόν επιλεγεό ντα φόρεό α διαιτήσιόας, περιεό χόν μεταξυό αό λλων, τόυς κανόό νες πόυ διεό πόυν τόν
όρισμόό των διαιτήτωόν, τόυς εφαρμόστεό όυς κανόό νες διαιτήσιόας, τήν εό δρα τόυ διαιτήτικόυό
δικαστήριόόυ (ήό όργαό νόυ), τις αμόιβεό ς των διαιτήτωόν (εφόό σόν δεν όριόζόνται απόό τόυς εφαρμόστεό όυς
κανόό νες διαιτήσιόας), τή γλωόσσα στήν όπόιόα θα διεξαχθειό ή διαιτήσιόα και καό θε αό λλό σχετικόό θεό μα).
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Η διεξαγωγήό τής διαιτήσιόας υπόό κειται στόν «Κανόνισμόό Διαφαό νειας στις δυναό μει Συνθήό κής
Διαιτήσιόες Επενδυτωόν-Κρατωόν» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
τής Επιτρόπήό ς των Ηνωμεό νων Εθνωόν για τό Διεθνεό ς Εμπόρικόό Διόκαιό (UNCITRAL), όι διαταό ξεις τόυ
όπόιό όυ κατισχυό όυν των εφαρμόστεό ων κανόό νων διαιτήσιόας πόυ καθόριόζόνται συό μφωνα με τήν παρ. 3
τόυ αό ρθρόυ 175 ν. 4412/2016,
Τής πρόσφυγήό ς στό διαιτήτικόό δικαστήό ριό/ όό ργανό πρόήγειόται σταό διό συμβιβαστικήό ς επιό λυσής
διαφόρωόν. Για τή συμβιβαστικήό επιό λυσή τής διαφόραό ς συγκρότειόται Συμβόυό λιό Επιό λυσής Διαφόρωόν
(ΣΕΔ). Η αμόιβήό καό θε μεό λόυς τόυ ΣΕΔ καθόριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περιό αμόιβήό ς διαμεσόλαβήτήό . Καταό τα λόιπαό εφαρμόό ζόνται όι παρ. 7 και 8 τόυ αό ρθρόυ 176 ν.
4412/2016 και ό ν. 4640/2019.
Άρθρο 26 : Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η εό γκρισή κατασκευήό ς τόυ δήμόπρατόυό μενόυ εό ργόυ, απόφασιό στήκε με τήν αριθμ.
356/2021 Απόό φασή.
26.2 Ο Κυό ριός τόυ Έργόυ μπόρειό να εγκαταστήό σει για τό εό ργό αυτόό Τεχνικόό Συό μβόυλό. Ο
Αναό δόχός τόυ εό ρ γόυ, εό χει τήν υπόχρεό ω σή να διευκόλυό νει τις δραστήριόό τήτες τόυ Τεχνικόυό
Συμβόυό λόυ, πόυ πήγαό ζόυν απόό τή συμβατικήό σχεό σή τής Υπήρεσιό ας με αυτόό ν.
26.3 Οι πρόσφεό ρ όντες, με τήν υπόβόλήό τής πρόσφόραό ς τόυς, απόδεό χόνται ανεπιφυό λακτα τόυς
όό ρόυς τής παρόυό σας Διακήό ρυξής
26. 4 Η Αναθεό τόυσα Αρχήό ενήμερωό νει τό φυσικόό πρόό σωπό πόυ υπόγραό φει τήν πρόσφόραό ως
πρόσφεό ρων ήό ως νόό μιμός εκπρόό σωπός πρόσφεό ρόντός, όό τι ή ιό δια ήό και τριό τόι, κατ’ εντόλήό και για
λόγαριασμόό τής, θα επεξεργαό ζόνται πρόσωπικαό δεδόμεό ν α πόυ περιεό χόνται στόυς φακεό λόυς τής
πρόσφόραό ς και τα απόδεικτικαό μεό σα τα όπόιό α υπόβαό λλόνται σε αυτήό ν, στό πλαιό σιό τόυ
παρόό ντός Διαγωνισμόυό , για τό σκόπόό τής αξιόλόό γήσής των πρόσφόρωό ν και τής ενήμεό ρωσής
εό τερων συμμετεχόό ντων σε αυτόό ν, λαμβαό νόντας καό θε ευό λόγό μεό τρό για τή διασφαό λισή τόυ
απόό ρρήτόυ και τής ασφαό λειας τής επεξεργασιό ας των δεδόμεό ν ων και τής πρόστασιό ας τόυς απόό
καό θε μόρφήό ς αθεό μιτή επεξεργασιό α, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τής κειό μενής νόμόθεσιό ας περιό
πρόστασιό ας πρόσωπικωόν δεδόμεό ν ων.
26. 5 Αν, μεταό απόό τήν τυχόό ν όριστικόπόιό ήσή τής εό κπτωσής τόυ αναδόό χόυ, συό μφωνα με τα
ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 160 τόυ ν. 4412/2016, ή Πρόιϋ σταμεό νή Αρχήό απόφασιό σει τήν
όλόκλήό ρωσή τόυ εό ργόυ, πρόσκαλειό τόν επόό μενό καταό σειραό μειόδόό τή τόυ παρόό ντός
διαγωνισμόυό και τόυ πρότειό νει να αναλαό βει αυτόό ς τό εό ργό όλόκλήό ρωσής τής εό κπτωτής
εργόλαβιό ας, με τόυς ιό διόυς όό ρόυς και πρόυϋ πόθεό σεις και βαό σει τής πρόσφόραό ς πόυ υπεό βαλε στόν
διαγωνισμόό . Η συό μβασή εκτεό λεσής συναό πτεται, εφόό σόν εντόό ς δεκαπεό ντε (15) ήμερωόν απόό τήν
κόινόπόιό ήσή τής πρόό τασής περιεό λ θει στήν Πρόιϋ σταμεό νή Αρχήό εό γγραφή και ανεπιφυό λακτή
απόδόχήό τής. Η αό πρακτή παό ρόδός τής πρόθεσμιό ας θεωρειό ται ως απόό ρριψή τής πρόό τασής. Αν ό
ανωτεό ρω μειόδόό τής δεν δεχθειό τήν πρόό τασή συό ναψής συό μβασής, ή Πρόιϋ σταμεό νή Αρχήό πρόσκαλειό
τόν επόό μενό καταό σειραό μειόδόό τή, ακόλόυθωόντας καταό τα λόιπαό τήν ιό δια διαδικασιό α. Εφόό σόν και
αυτόό ς απόρριό ψει τήν πρόό τασή, ή Πρόιϋ σταμεό νή Αρχήό για τήν αναό δειξή αναδόό χόυ στό εό ργό
πρόσφευό γει καταό τήν κριό σή τής ειό τ ε στήν ανόικτήό δήμόπρασιό α ειό τε στή διαδικασιό α με
διαπραγμαό τευσή, καταό τις όικειό ες διαταό ξεις τόυ ν. 4412/2016.
Η διαδικασιό α τής παρόυό σας δεν εφαρμόό ζεται μόό νό στήν περιό πτωσή πόυ ή Πρόιϋ σταμεό νή Αρχήό
κριό νει, όό τι όι παραπαό νω πρόσφόρεό ς δεν ειό ναι ικανόπόιήτικεό ς για τόν κυό ριό τόυ εό ργόυ ήό εό χόυν
επεό λθει λόό γω εφαρμόγήό ς νεό ω ν κανόνισμωόν αλλαγεό ς στόν τρόό πό κατασκευήό ς τόυ εό ργόυ, ενωό
μπόρειό να εφαρμόό ζεται αναλόγικαό και σε περιό π τωσή όλόκλήό ρωσής τόυ εό ρ γόυ, υό στερα απόό
αυτόδιό καιή διαό λυσή τής συό μβασής κατόό πιν πτωόχευσής τόυ αναδόό χόυ ήό διαό λυσή με υπαιτιόό τήτα
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τόυ κυριό όυ τόυ εό ργόυ καταό τις κειό μενες διαταό ξεις.
26.6 ………………………………………….clxxx

Αγ.Ανάργυροι,

- -2021

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.

Στέφανος Δανάκος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 356/2021 απόφαση Ο.Ε. (Α.Δ.Α ΨΗ1ΟΩ62-ΨΥ9)
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Για τήν εό ννόια των “καό τω των όριόων” δήμόσιόων συμβαό σεων, πρβ. αό ρθρό 2 παρ. 1 περ. 29 τόυ ν.
4412/2016.
Συμπλήρωόνόνται τα στόιχειόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς/ αναθεό τόντός φόρεό α (επωνυμιόα, αριθμόό ς
φόρόλόγικόυό μήτρωόόυ, κωδικόό ς πόυ αφόραό στήν ήλεκτρόνικήό τιμόλόό γήσή, όό πως αυτόό ς
πρόσδιόριόζεται στόν επιόσήμό ιστόό τόπό τής Γενικήό ς Γραμματειόας Πλήρόφόριακωόν Συστήμαό των
Δήμόό σιας Διόιόκήσής (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τόυ Υπόυργειόόυ Ψήφιακήό ς Διακυβεό ρνήσής) Πρβλ. παρ. 2 περ. α
αό ρθρόυ 53 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεό τόντες φόρειό ς πόυ απότελόυό ν
αναθεό τόυσες αρχεό ς (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμόό ζόυν τις κανόνιστικεό ς διαταό ξεις (πρόό τυπα τευό χή) πόυ
εκδιόδόνται, κατ’ εξόυσιόδόό τήσή τόυ αό ρθρόυ 53 τόυ ν.4412/2016, συό μφωνα με τήν παρ. 2 περ. β
τόυ αό ρθρόυ 315 τόυ ν.4412/2016, και, συνεπωός χρήσιμόπόιόυό ν τό παρόό ν τευό χός για τις συμβαό σεις
εό ργων πόυ αναθεό τόυν, συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ Βιβλιό όυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016. Οι λόιπόιό
αναθεό τόντες φόρειός δυό νανται να χρήσιμόπόιόυό ν τό παρόό ν τευό χός διακήό ρυξής για τις συμβαό σεις
πόυ αναθεό τόυν συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ Βιβλιόόυ ΙΙ τόυ ν. 4412/2016.
Στήν περιόπτωσή πόυ πήγήό χρήματόδόό τήσής ειόναι ό τακτικόό ς πρόυϋ πόλόγισμόό ς, ή αναθεό τόυσα
αρχήό αναγραό φει τόν αριθμόό και τή χρόνόλόγιόα τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεό ωσής, εφόό σόν ή
πρόκαλόυό μενή δαπαό νή πρόό κειται να βαρυό νει τό τρεό χόν όικόνόμικόό εό τός, τόν αριθμόό καταχωόρισήό ς
τής στα λόγιστικαό βιβλιόα τόυ όικειόόυ φόρεό α, καθωός και τόν αριθμόό τής απόό φασής εό γκρισής τής
πόλυετόυό ς αναό λήψής σε περιό πτωσή πόυ ή δαπαό νή εκτειόνεται σε περισσόό τερα τόυ ενόό ς όικόνόμικαό
εό τή, συό μφωνα με όό σα πρόβλεό πόνται στήν παρ. 4 τόυ αό ρθρόυ 4 τόυ π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περιό
διαδικασιόας για τήν εό κδόσή τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεό ωσής. Στήν περιόπτωσή πόυ πήγήό
χρήματόδόό τήσής ειόναι τό Πρόό γραμμα Δήμόό σιων Επενδυό σεων, αναγραό φει τή Συλλόγικήό Απόό φασή
Ένταξής και τόν εναό ριθμό. (Πρβλ. αό ρθρό 53 παρ. 2 περ. ζ τόυ ν. 4412/2016).
Συμπλήρωόνεται ή επωνυμιόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς/αναθεό τόντός φόρεό α
Συμπλήρωόνεται ό κωδικόό ς πόυ αφόραό στήν ήλεκτρόνικήό τιμόλόό γήσή όό πως αυτόό ς
πρόσδιόριόζεται στόν επιόσήμό ιστόό τόπό τής Γ.Γ. Πλήρόφόριακωόν Συστήμαό των τόυ Υπόυργειό όυ
Ψήφιακήό ς Διακυβεό ρνήσής
(Πρβλ.αό ρθρό 53 παρ. 2 περ. α τόυ ν. 4412/2016).
Mεό σω τής λειτόυργικόό τήτας ''Επικόινωνιόα'' τόυ υπόσυστήό ματός
Τό ΕΕΕΣ καταρτιόζεται βαό σει τόυ τυπόπόιήμεό νόυ εντυό πόυ τόυ Παραρτήό ματός 2 τόυ Εκτελεστικόυό
Κανόνισμόυό (ΕΕ) 2016/7 τής Επιτρόπήό ς τής 5 ής Ιανόυαριόόυ 2016 για τήν καθιεό ρωσή τόυ
τυπόπόιήμεό νόυ εντυό πόυ για τό Ευρωπαιϋκόό Έγγραφό Πρόμήό θειας (L 3) και παρεό χεται
απόκλειστικαό σε ήλεκτρόνικήό μόρφήό .
Τό ΕΕΕΣ φεό ρει υπόγραφήό με ήμερόμήνιόα εντόό ς τόυ χρόνικόυό διαστήό ματός, καταό τό όπόιόό
μπόρόυό ν να υπόβαό λλόνται πρόσφόρεό ς.
Ο όικόνόμικόό ς φόρεό ας δυό ναται να διευκρινιόζει τις δήλωόσεις και πλήρόφόριόες πόυ παρεό χει
στό ΕΕΕΣ με συνόδευτικήό υπευό θυνή δήό λωσή, τήν όπόιόα υπόβαό λλει μαζιό με τό ΕΕΕΣ Aπόό τις 2-52019,
παρεό χεται
ή
ήλεκτρόνικήό
υπήρεσιόα Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πόυ πρόσφεό ρει τή δυνατόό τήτα ήλεκτρόνικήό ς
συό νταξής και διαχειόρισής τόυ Ευρωπαιϋ κόυό Ενιαιόόυ Εγγραό φόυ Συό μβασής (ΕΕΕΣ). Μπόρειότε να δειότε
τή σχετικήό ανακόιόνωσή στή Διαδικτυακήό Πυό λή τόυ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και τό
Διόρθωτικόό (Επιόσήμή Εφήμεριόδα τής Ευρωπαιϋκήό ς Ένωσής L 17/65 τής 23ής Ιανόυαριόόυ 2018)
στόν Εκτελεστικόό Κανόνισμόό (ΕΕ) 2016/7 για τήν καθιεό ρωσή τόυ τυπόπόιήμεό νόυ εντυό πόυ για τό
Ευρωπαιϋ κόό Ενιαιό ό Έγγραφό Πρόμήό θειας , με τό όπόιό ό επιλυό θήκαν τα σχετικαό ζήτήό ματα όρόλόγιόας
πόυ υπήό ρχαν στό αρχικόό επιόσήμό ελλήνικόό κειόμενό τόυ Εκτελεστικόυό Κανόνισμόυό , Μπόρειότε να
δειότε τό σχετικόό Διόρθωτικόό στήν ακόό λόυθή διαδρόμήό https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Η περιόπτωσή ι) συμπλήρωόνεται και περιλαμβαό νεται στή Διακήό ρυξή, εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό
πρόβλεό πει υπόδειόγματα εγγραό φων πρός υπόβόλήό απόό τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός, π.χ εγγυήτικωόν
επιστόλωόν.
Συμπλήρωόνόνται τυχόό ν αό λλα εό γγραφα συό μβασής ήό τευό χή πόυ ή αναθεό τόυσα αρχήό κριόν ει αναγκαιό α
με σκόπόό να περιγραό ψει ήό να πρόσδιόριόσει στόιχειόα τής συό μβασής ήό τής διαδικασιόας συό ναψής.
Πρβλ. αό ρθρό 67 τόυ ν. 4412/2016.
Όταν ειόναι αδυό νατό να παρασχεθειό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή και δωρεαό ν ήλεκτρόνικήό πρόό σβασή
σε όρισμεό να εό γγραφα τής συό μβασής μπόρειό να περιλήφθειό στό παρόό ν αό ρθρό τής διακήό ρυξής
πρόό βλεψή όό τι τα σχετικαό εό γγραφα τής συό μβασής θα διατεθόυό ν με μεό σα αό λλα πλήν των
ήλεκτρόνικωόν (όό πως τό ταχυδρόμειόό ήό αό λλό καταό λλήλό μεό σό ήό συνδυασμόό ς ταχυδρόμικωόν ήό

αό λλων καταλλήό λων μεό σων και ήλεκτρόνικωόν μεό σων) (τριότό εδαό φιό παρ. 1 αό ρθρόυ 67 ν.
4412/2016). Στήν περιόπτωσή αυτήό πρότειόνεται ή ακόό λόυθή διατυό πωσή: «Τα ακόό λόυθα εό γγραφα
τής συό μβασής ........................... διατιόθενται απόό …………………………., όδόό ς …………………, πλήρόφόριόες
…………………. τήλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόό μενόι μπόρόυό ν ακόό μα, να λαό βόυν γνωόσή των
παρακαό τω εγγραό φων τής συό μβασής ……, στα γραφειόα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς καταό τις εργαό σιμες
ήμεό ρες και ωόρες.»
xii
Όταν δεν μπόρειό να πρόσφερθειό ελευό θερή, πλήό ρής, αό μεσή και δωρεαό ν ήλεκτρόνικήό πρόό σβασή σε
όρισμεό να εό γγραφα τής συό μβασής, διόό τι ή αναθεό τόυσα αρχήό πρότιόθεται να εφαρμόό σει τήν παρ. 2
τόυ αό ρθρόυ 21 τόυ ν. 4412/2016, αναφεό ρόνται, στό παρόό ν αό ρθρό τής διακήό ρυξής, τα μεό τρα
πρόστασιόας τόυ εμπιστευτικόυό χαρακτήό ρα των πλήρόφόριωόν, τα όπόιόα απαιτόυό νται, και τόν
τρόό πό με τόν όπόιόό ειόναι δυνατήό ή πρόό σβασή στα σχετικαό εό γγραφα. Ενδεικτικαό , λ.χ., ή
αναθεό τόυσα αρχήό θα μπόρόυό σε να αναφεό ρει όό τι: “Ο όικόνόμικόό ς φόρεό ας αναλαμβαό νει τήν
υπόχρεό ωσή να τήρήό σει εμπιστευτικαό και να μή γνωστόπόιήό σει σε τριότόυς (συμπεριλαμβανόμεό νων
των εκπρόσωόπων τόυ ελλήνικόυό και διεθνόυό ς Τυό πόυ), χωριός τήν πρόήγόυό μενή εό γγραφή
συγκαταό θεσή τής Αναθεό τόυσας Αρχήό ς, τα ανωτεό ρω εό γγραφα ήό πλήρόφόριόες πόυ πρόκυό πτόυν απόό
αυταό . Οι όικόνόμικόιό φόρειός διασφαλιόζόυν τήν τήό ρήσή των απαιτήό σεων αυτωόν απόό τό πρόσωπικόό
τόυς, τόυς υπεργόλαό βόυς τόυς και καό θε αό λλό τριότό πρόό σωπό πόυ χρήσιμόπόιόυό ν καταό τήν
αναό θεσή ήό εκτεό λεσή τής συό μβασής. Για τόν σκόπόό αυτόό , καταό τήν παραλαβήό των εγγραό φων τής
συό μβασής, υπόβαό λλει υπευό θυνή δήό λωσή τόυ ν. 1599/1986 με τήν όπόιόα δήλωόνει τα ανωτεό ρω”.
xiii
Συμπλήρωόνεται απόό τήν Αναθεό τόυσα Αρχήό με σαφήό νεια συγκεκριμεό νή ήμερόμήνιό α (εγκαιόρως,
ήό τόι ως τήν... ), πρός απόφυγήό όιασδήό πότε συό γχυσής και αμφιβόλιόας.
xiv
Συμπλήρωόνεται ή τεό ταρτή ήμεό ρα πριν απόό τή λήό ξή τής πρόθεσμιό ας τόυ αό ρθρόυ 18 τής παρόυό σας.
xv
Πρβλ εό γγραφό ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινιόσεις ως πρός τήν τήό ρήσή των
διατυπωόσεων δήμόσιόό τήτας στή διαγωνιστικήό διαδικασιόα σε περιόπτωσή τρόπόπόιόήσής όό ρων τής
διακήό ρυξής» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
xvi
Πρβλ.αό ρθρό 18 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
xvii
Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
xviii
Αν ή διευό θυνσή τής υπήρεσιόας πόυ τήρειό τό πρωτόό κόλλό τής Αναθεό τόυσας Αρχήό ς ειόναι
διαφόρετικήό απόό τήν αναφερόό μενή στό αό ρθρό 1, αναγραό φεται στό παρόό ν σήμειόό ή σχετικήό
διευό θυνσή.
xix
Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
xx
Στήν περιόπτωσή πόυ χρήσιμόπόιειόται ενιαιόό πόσόστόό εό κπτωσής απαλειόφεται ή περιόπτωσή δ τής
παρ. 3.5. Πρβλ. αό ρθρό 95 παρ. 2 περ. α τόυ ν. 4412/2016, συό μφωνα με τό όπόιόό «αν κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι
οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».
xxi
Σε περιό πτωσή εφαρμόγήό ς τής διαδικασιόας τόυ αό ρθρόυ 95 παρ. 2 περ. β υπόπ. Αα τόυ ν. 4412/2016
“Ελευό θερή συμπλήό ρωσή τιμόλόγιόόυ”, όι αναθεό τόυσες αρχεό ς περιλαμβαό νόυν στήν εν λόό γω
περιόπτωσή (στ) αναφόραό για τήν υπόβόλήό τόυ σχετικόυό τιμόλόγιό όυ.
xxii
Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
xxiii
Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
xxiv
Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
xxv
Πρβλ .αό ρθρό 12 παρ.2.τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
xxvi
Επισήμαιόνεται όό τι, ως πρός τις πρόθεσμιόες για τήν όλόκλήό ρωσή των ενεργειωόν τής Επιτρόπήό ς
Διενεό ργειας Διαγωνισμόυό ισχυό όυν τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 221Α τόυ ν. 4412/2016.
xxvii
Πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
xxviii
Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 1 όό γδόό εδαό φιό ν. 4412/2016
xxix
Πρβλ. αό ρθρό 221Α παρ. 1 περ. β τόυ ν. 4412/2016.
xxx
Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
xxxi
Πρβλ. αό ρθρό 88 παρ. 5 περ. α τόυ ν. 4412/2016
xxxii
Ως πρός τή γνωμόδόό τήσή τής Επιτρόπήό ς Διαγωνισμόυό για τήν εξεό τασή των εξήγήό σεων των
ασυνήό θιστα χαμήλωόν πρόσφόρωόν πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδιόως σκεό ψεις 15-21

xxxiii

Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016.
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
xxxv
Βλ.σχετικαό με τήν ήλεκτρόνικήό υπευό θυνή δήό λωσή τό αό ρθρό εικόστόό εό βδόμό τής απόό 20.3.2020
Π.Ν.Π., (Α 68) - πόυ κυρωόθήκε με τό αό ρθρό 1 τόυ ν. 4683/2020 (Α΄83)-καταό τις παραγραό φόυς 1 και
2 τόυ όπόιό όυ:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.
2. Η
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α`
45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
xxxvi
Για τόυς φόρειός τόυ Βιβλιόόυ ΙΙ τής παρ. 2 τόυ αό ρθρόυ 259 τόυ ν.4412/2016
xxxvii
Ομόιόως πρόβλεό πεται και στήν περιόπτωσή υπόβόλήό ς πρόσφόρωόν, συό μφωνα με τό αό ρθρό 92 παρ. 8
τόυ ν.4412/201
xxxviii
Πρβλ. αό ρθρό 12 παρ. 1.2.1 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
xxxix
Πρβλ. αό ρθρό 14 παρ. 1.2 τής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα.
xl
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
xli
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
xlii
Με τήν επιφυό λαξή των παρ. 7 και 8 τόυ αό ρθρόυ 78 τόυ ν. 4412/2016 (λήό ψή επανόρθωτικωόν
μεό σων).
xliii
Πρβλ. αό ρθρό 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.
xliv
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.
xlv
Πρβλ. αό ρθρό 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.
xlvi
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
xlvii
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
xlviii
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.
xlix
Η φραό σή «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» πρόστιόθεται στή διακήό ρυξή μόό νό
στις περιπτωόσεις εκειόνες, στις όπόιόες πρόβλεό πεται υπόχρεό ωσή πρόσυμβατικόυό ελεό γχόυ.
l
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.
li
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.
lii
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016.
liii
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.
liv
Πρβλ. αό ρθρό 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.
lv
Πρβλ. αό ρθρό 360 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1τόυ π.δ. 39/2017.
lvi
Πρβλ. αό ρθρό 361 τόυ ν. 4412/2016 και 4 τόυ π.δ. 39/2017.
lvii
Πρβλ. αό ρθρό 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δήμόό σια Έργα
lviii
Πρβλ. αό ρθρό 363 τόυ ν. 4412/2016.
lix
Πρβλ. αό ρθρό 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 τόυ π.δ. 39/2017.
lx
Πρβλ. αό ρθρό 364 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016.
lxi
Πρβλ. παρ. 1 τόυ αό ρθρόυ 365 τόυ Ν. 4412/2016.
lxii
Πρβλ. αό ρθρα 360 παρ. 2 τόυ ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 τόυ π.δ. 39/2017, πρβλ. αό ρθρό 367 παρ. 4 Ν.
4412/2016.
lxiii
Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 3 ν. 4412/2016
lxiv
Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
lxv
Πρβλ. αό ρθρό 372 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016.
lxvi
Πρβλ αό ρθρό 372 παρ. 6 τόυ ν. 4412/2016.
lxvii
Πρβλ. αό ρθρό 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
lxviii
Πρβλ. αό ρθρό 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
lxix
Τιόθεται μόό νό εφόό σόν πρόό κειται για συγχρήματόδότόυό μενό εό ργό απόό πόό ρόυς τής Ευρωπαιϋκήό ς
Ένωσής.
lxx
Απόό 1-1-2017 τεό θήκε σε ισχυό τό π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), τό όπόιόό με τό αό ρθρό 13 καταό ργήσε τό π.δ
xxxiv

113/2010.
Νόό μόι, ΠΔ και υπόυργικεό ς απόφαό σεις πόυ εκδιόδόνται μεταό τήν εό ναρξή τής διαδικασιόας συό ναψής
τής συό μβασής συό μφωνα με τό αό ρθρό 61 τόυ ν. 4412/2016, δεν απότελόυό ν μεό ρός τόυ εφαρμόστεό όυ
θεσμικόυό πλαισιόόυ τής διακήό ρυξής.
lxxii
Όταν πρόό κειται για συγχρήματόδότόυό μενό απόό τήν Ε.Ε. εό ργό, τόυό τό να αναγραό φεται στή
Διακήό ρυξή και ειδικόό τερα να αναγραό φεται ό τιότλός τής Πραό ξής και τόυ Επιχειρήσιακόυό
Πρόγραό μματός στό πλαιόσιό τόυ όπόιόόυ ειόναι ενταγμεό νό τό δήμόπρατόυό μενό εό ργό, καθωός και τα
πόσόσταό συγχρήματόδόό τήσής τής δαπαό νής τόυ εό ργόυ απόό εθνικόυό ς και ενωσιακόυό ς πόό ρόυς (με
αναφόραό στό διαρθρωτικόό ταμειόό). Επιόσής, ή σχετικήό συμπλήό ρωσή ακόλόυθειό τή διακριτήό
όρόλόγιόα Συλλόγικεό ς Απόφαό σεις (ΣΑ) εό ργων, εναό ριθμός εό ργόυ ήό ΚΑΕ, αναό λόγα τήν πήγήό
χρήματόδόό τήσής (ΠΔΕ ήό Τακτικόό ς πρόυϋ πόλόγισμόό ς). Για τό ζήό τήμα τής αναό λήψής δαπανωόν
δήμόσιόων επενδυό σεων, βλ. και αό ρθρό 5 τόυ π.δ 80/2016. Πρβλ. αό ρθρό 53 παρ.2 περ. ζ ν.
4412/2016.
lxxiii
Οι κρατήό σεις πρόσαρμόό ζόνται αναό λόγα με τόν φόρεό α εκτεό λεσής τόυ εό ργόυ.
lxxiv
Πρβλ. αό ρθρό 4 παρ. 3 εό βδόμό εδαό φιό τόυ ν. 4013/2011, όό πως αντικατασταό θήκε απόό τό
αό ρθρό 44 τόυ ν. 4605/2019.
lxxv
Ή/και ή Επιτρόπήό Διαγωνισμόυό , καταό περιό πτωσή (πρβλ. αό ρθρό 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τής ΚΥΑ
ΕΣΗΔΗΣ-Δήμόό σια Έργα).
lxxvi
Πρβλ. αό ρθρό 102 ν. 4412/2016, όό πως αντικατασταό θήκε με τό αό ρθρό 42 τόυ ν. 4782/2021. Πρβλ
και εό κθεσή συνεπειωόν ρυθμιόσεων επιό τόυ ως αό νω αό ρθρόυ 42 ν. 4781/2021
lxxvii
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 4 παρ. 4 τόυ π.δ 80/2016 “Αναό λήψή υπόχρεωόσεων απόό τόυς διαταό κτες”
( Α΄ 145 ): “Οι διακήρυό ξεις, όι απόφαό σεις αναό θεσής και όι συμβαό σεις πόυ συναό πτόνται για
λόγαριασμόό των φόρεό ων Γενικήό ς Κυβεό ρνήσής αναφεό ρόυν απαραιότήτα τόν αριθμόό και τή
χρόνόλόγιόα τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεό ωσής, τόν αριθμόό καταχωόρισήό ς τής στα λόγιστικαό
βιβλιόα τόυ όικειόόυ φόρεό α, καθωός και τόν αριθμόό τής απόό φασής εό γκρισής τής πόλυετόυό ς αναό λήψής
σε περιό πτωσή πόυ ή δαπαό νή εκτειόνεται σε περισσόό τερα τόυ ενόό ς όικόνόμικαό εό τή.".Επιόσής,
συό μφωνα με τό αό ρθρό 12 παρ. 2 γ) τόυ ιόδιόυ π.δ : “Διακήρυό ξεις, όό πόυ απαιτειόται, και απόφαό σεις
αναό θεσής πόυ εκδιόδόνται και συμβαό σεις πόυ συναό πτόνται απόό φόρειό ς τής Γενικήό ς Κυβεό ρνήσής
ειόναι αό κυρες, εφόό σόν δεν εό χει πρόήγήθειό αυτωόν ή εό κδόσή τής απόό φασής αναό λήψής υπόχρεό ωσής
τόυ αό ρθρόυ 2, παρ. 2 τόυ παρόό ντός. "Πρβ. και αό ρθρό 5 τόυ ως αό νω διαταό γματός “Αναό λήψή
δαπανωόν δήμόσιόων επενδυό σεων”
lxxviii
Σε περιόπτωσή πόυ περιλαμβαό νόνται τυχόό ν δικαιωόματα πρόαιόρεσής, διαμόρφωόνεται αναλόό γως ή
εκτιμωόμενή αξιόα τής συό μβασής (πρόυϋ πόλόγισμόό ς δήμόπραό τήσής) και τό παρόό ν αό ρθρό (πρβ. αό ρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' τόυ ν. 4412/2016).
lxxix
Τό πόσόό των απρόό βλεπτων δαπανωόν επαναυϋ πόλόγιόζεται καταό τήν υπόγραφήό τής συό μβασής,
αναό λόγα με τήν πρόσφερθειόσα εό κπτωσή, ωόστε να διατήρειόται ή εν λόό γω πόσόστιαιόα αναλόγιόα τόυ
15% επιό τής δαπαό νής εργασιωόν με ΓΕ&ΟΕ, συό μφωνα με τήν παραό γραφό 3 περ. β τόυ αό ρθρόυ 156
ν. 4412/2016.
lxxx
Πρβλ. αό ρθρό 6 παρ. 7 τόυ ν. 4412/2016.
lxxxi
Η αναθεό τόυσα αρχήό διαμόρφωόνει τό παρόό ν σήμειόό τής διακήό ρυξής, αναό λόγα με τό αν απόφασιόσει
να υπόδιαιρεό σει τή συό μβασή σε περισσόό τερα τμήό ματα/εό ργα ήό όό χι, ήό τόι να τα αναθεό σει ως ενιαιόό
συό νόλό. Στήν περιόπτωσή πόυ επιλεό ξει να μήν υπόδιαιρεό σει σε τμήό ματα, αναφεό ρει, στό παρόό ν
σήμειόό τής διακήό ρυξής, τόυς βασικόυό ς λόό γόυς τής απόό φασήό ς τής αυτήό ς (πρβλ. αό ρθρό 59 τόυ ν.
4412/2016).
lxxxii
όό πως συμπλήρωόθήκε με τό αό ρθρό 43 παρ. 21 τόυ ν. 4605/2019
lxxxiii
Μπόρειό ή εό ναρξή τής πρόθεσμιό ας να όριόζεται διαφόρετικαό , αν λόό γόυ χαό ρή δεν πρόβλεό πεται ή
αό μεσή εό ναρξή των εργασιωόν (Πρβλ. αό ρθρό 147 παρ.2 ν. 4412/2016).
lxxxiv
Με τήν επιφυό λαξή τής επόό μενής υπόσήμειόωσής.
lxxxv
Οι αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρειό να επιτρεό πόυν τήν υπόβόλήό εναλλακτικωόν πρόσφόρωόν και στήν
περιόπτωσή αυτήό πρόσαρμόό ζεται αντιστόιό χως τό 13.4. ( πρβλ αό ρθρό 57 τόυ ν. 4412/2016 ).
lxxxvi
Τό πόσόστόό τής εγγυό ήσής συμμετόχήό ς δεν μπόρειό να υπερβαιόνει τό 2% τής εκτιμωόμενής αξιόας τής
συό μβασής, χωριός τό Φ.Π.Α., με στρόγγυλόπόιόήσή στό δευό τερό δεκαδικόό ψήφιόό, μή
συνυπόλόγιζόμεό νων των δικαιωμαό των πρόαιόρεσής και παραό τασής τής συό μβασής (Πρβλ. αό ρθρό 72
παρ. 1τόυ ν. 4412/2016),.
lxxxvii
Πρβλ. αό ρθρό 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
lxxi

lxxxviii

Πρβ. αό ρθρό 72 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
Συμπλήρωόνεται αναό λόγα με τό εαό ν πρόβλεό πεται ήό όό χι ή χόρήό γήσή πρόκαταβόλήό ς, ή όπόιόα μπόρειό
να ανεό ρχεται μεό χρι τόυ δεκαπεό ντε τόις εκατόό (15%) τής αξιόας τής συό μβασής, χωριός αναθεωόρήσή
και Φ.Π.Α. Συό μφωνα με τήν παραό γραφό 10 εδ. α τόυ αό ρθρόυ 25 τόυ ν. 3614/2007 (όό πως
πρόστεό θήκε με τήν παρ. 3 τόυ αό ρθρόυ 242 τόυ ν. 4072/2012), στις περιπτωόσεις
συγχρήματόδότόυό μενων δήμόό σιων εό ργων στις διακήρυό ξεις υπόχρεωτικαό περιλαμβαό νεται
δυνατόό τήτα χόρήό γήσής πρόκαταβόλήό ς. Η υπόχρεό ωσή αυτήό εξακόλόυθειό να ισχυό ει και για τα
πρόγραό μματα τής περιόό δόυ 2014-2020 δυναό μει τής παρ. 15 τόυ αό ρθρόυ 59 τόυ ν. 4314/2014.
xc
Πρβλ. αό ρθρα 72 παρ. 7 & 8 και 150 τόυ ν. 4412/2016. Εφόό σόν πρόβλεό πεται πρόκαταβόλήό , στό
παρόό ν αό ρθρό τής Διακήό ρυξής, συμπλήρωόνόνται όι όό ρόι για τήν εγγυήτικήό επιστόλήό πρόκαταβόλήό ς.
xci
Πρβλ. αό ρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 τόυ 4412/2016.
xcii
Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016.
xciii
Πρβλ. αό ρθρό 149 τόυ ν. 4412/2016. Εαό ν ή εκτιμωόμενή αξιόα τής συό μβασής εό ργόυ ειόναι μεγαλυό τερή
τόυ ενόό ς εκατόμμυριόόυ (1.000.000) ευρωό ήό τμήό ματόό ς τόυ, τιόθεται ή σχετικήό πρόό βλεψή στό παρόό ν
σήμειόό τής διακήό ρυξής δήμόπραό τήσής καό θε διαδικασιόας αναό θεσής, εφόό σόν ό χρόό νός παραό δόσής
τόυ εό ργόυ ήό τόυ τμήό ματός ειόναι μικρόό τερός καταό δεό κα τόις εκατόό (10%) τόυ πρόβλεπόό μενόυ στή
συό μβασή. Τό συνόλικόό υό ψός τής πρόό σθετής καταβόλήό ς (πριμ) δεν μπόρειό να υπερβαιόνει τό πεό ντε
τόις εκατόό (5%) τής αξιόας τής συμβατικήό ς δαπαό νής τόυ εό ργόυ, μή συμπεριλαμβανόμεό νόυ τόυ
Φ.Π.Α. Για συμβαό σεις με εκτιμωόμενή αξιόα μικρόό τερή τόυ ενόό ς εκατόμμυριόόυ (1.000.000) ευρωό ή
σχετικήό πρόό βλεψή εναπόό κειται στή διακριτικήό ευχεό ρεια τής αναθεό τόυσας αρχήό ς.
xciv
Με απόό φασή τόυ Υπόυργόυό Υπόδόμωόν και Μεταφόρωόν μπόρειό να καθόριόζεται όό ριό πόσόστόυό
εό κπτωσής, παό νω απόό τό όπόιό ό ό αναό δόχός ειόναι υπόχρεωμεό νός να πρόσκόμιόζει, επιπλεό όν τής
εγγυό ήσής καλήό ς εκτεό λεσής, πρόό σθετή εγγυό ήσή, κλιμακωταό αυξανόό μενή βαό σει τόυ πόσόστόυό
εό κπτωσής. Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 4 τελευταιό ό εδαό φιό ν. 4412/2016.
xcv
Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 17 τόυ ν. 4412/2016
xcvi
Πρβλ. αό ρθρό 160 παρ. 9 περ. β τόυ ν. 4412/2016
xcvii
Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 14 περ. β τόυ ν. 4412/2016
xcviii
Οι αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να ζήτόυό ν απόό τόυς πρόσφεό ρόντες να παραό σχόυν «Εγγυό ήσή
καλήό ς λειτόυργιόας» για τήν απόκαταό στασή των ελαττωμαό των πόυ ανακυό πτόυν ήό των ζήμιωόν πόυ
πρόκαλόυό νται απόό δυσλειτόυργιόα των εό ργων καταό τήν περιόόδό εγγυό ήσής καλήό ς λειτόυργιόας,
εφόό σόν πρόβλεό πεται στα εό γγραφα τής συό μβασής. Τό υό ψός τής εγγυό ήσής καλήό ς λειτόυργιόας
καθόριόζεται στα εό γγραφα τής συό μβασής και δεν μπόρειό να υπερβαιόνει τό πεό ντε τόις εκατόό (5%)
τής εκτιμωόμενής αξιόας τής συό μβασής. Η επιστρόφήό τής ανωτεό ρω εγγυό ήσής λαμβαό νει χωόρα μεταό
απόό τήν όλόκλήό ρωσή τής περιόό δόυ εγγυό ήσής καλήό ς λειτόυργιόας.. Οι εγγυήτικεό ς επιστόλεό ς καλήό ς
λειτόυργιόας περιλαμβαό νόυν κατ’ ελαό χιστόν τα αναφερόό μενα στήν παραό γραφό 15.2 τής παρόυό σας
και επιπρόό σθετα, τόν αριθμόό και τόν τιότλό τής σχετικήό ς συό μβασής. Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 10 τόυ ν.
4412/2016.
xcix
Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 14 περ. α ν. 4412/2016
c
Τα γραμμαό τια συό στασής χρήματικήό ς παρακαταθήό κής τόυ Ταμειό όυ Παρακαταθήκωόν και Δανειόων,
για τήν παρόχήό εγγυήό σεων συμμετόχήό ς και καλήό ς εκτεό λεσής (εγγυόδότικήό παρακαταθήό κή)
συστήό νόνται συό μφωνα με τήν ειδικήό νόμόθεσιόα πόυ διεό πει αυτόό και ειδικόό τερα βαό σει τόυ αό ρθρόυ
4 τόυ π.δ τής 30 Δεκεμβριόόυ 1926/3 Ιανόυαριό όυ 1927 (“Περιό συσταό σεως και απόδόό σεως
παρακαταθήκωόν και καταθεό σεων παραό τω Ταμειόω Παρακαταθήκωόν και Δανειόων”). Πρβλ. Τό με
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εό γγραφό τής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
ci
Πρβλ. αό ρθρό 72 παρ. 13, καθωός και τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.1.ζ. τής παρόυό σας, ως
πρός τις εγγυήό σεις συμμετόχήό ς.
cii
Η ελαό χιστή πρόθεσμιό α παραλαβήό ς των πρόσφόρωόν καθόριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 121 τόυ ν.
4412/2016.
ciii
Οριόζεται ό χρόό νός απόό τήν Αναθεό τόυσα Αρχήό κατ΄ εκτιόμήσή των ιδιαιτερότήό των τής διαδικασιόας.
Για τόν καθόρισμόό τόυ χρόό νόυ ισχυό ός τής πρόσφόραό ς, πρβ. Άρθρό 97 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
συό μφωνα με τις διαταό ξεις τόυ όπόιό όυ: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται
lxxxix

κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».
Πρβλ. αό ρθρό 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
cv
Συό μφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και τήν παρ. 3 αό ρθρόυ 377 καθωός και τις παρ. 11 και 12
αό ρθρόυ 379 ν. 4412/2016, εξακόλόυθειό ή υπόχρεό ωσή δήμόσιόευσής πρόκήό ρυξής συό μφωνα με τις
παρ. 7 και 8 αό ρθρόυ 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμόό με τις διαταό ξεις τόυ ν. 3548/2007, στόν
περιφερειακόό και τόπικόό τυό πό μέχρι 31/12/2023.
cvi
Πρβλ. αό ρθρό 68 ν. 4412/2016. Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό επιλεό ξει τή διαβόυό λευσή επιό των
δήμόσιευμεό νων εγγραό φων τής συό μβασής συό μφωνα πρός τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 68 ν.
4412/2016, συμπλήρωόνεται τό αό ρθρό 20Α, αό λλως διαγραό φεται.
cvii
Πρβλ. Άρθρό 25 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεό τόυσες αρχεό ς δεν μπόρόυό ν να
καλόυό ν συγκεκριμεό νες ταό ξεις/ πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ ήό τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
cviii
Κατ’ αντιστόιχιόα με τα όυσιωόδή χαρακτήριστικαό τόυ εό ργόυ συό μφωνα με τό αό ρθρό 11 τής
παρόυό σας (αναφεό ρεται ή κατήγόριόα ήό όι κατήγόριόες στις όπόιόες εμπιό πτει τό εό ργό συό μφωνα με τις
διαταό ξεις τόυ αό ρθρόυ 45 τόυ π.δ/τός 71/2019 ).
cix
Για τήν κατανόό ήσή πρακτικωόν διαδικασιωόν, ιδιόως καταό τήν εξεό τασή τής συμμετόχήό ς τριότων
χωρωόν σε διαγωνισμόυό ς, βλ. τις «Κατευθυντήό ριες γραμμεό ς για τή συμμετόχήό τριότων χωρωόν στήν
αγόραό δήμόσιόων συμβαό σεων τής ΕΕ», Βρυξεό λλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
cx
Συό μφωνα με τό ισχυό όν κειόμενό τής ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
cxi
Για τό εό λεγχό των χωρωόν πόυ εό χόυν συναό ψει συμφωνιόες με τήν Ένωσή δες τήν ιστόσελιόδα τής
Επιτρόπήό ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
cxii
Πρβλ περ. ε παρ. 1 αό ρθρόυ 91 ν. 4412/2016.
cxiii
Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 εδ. α τόυ ν. 4412/2016όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 107 περ. 6 τόυ ν.
4497/2017. Επισήμαιόνεται όό τι, στό ΕΕΕΣ, ή αναφόραό σε “τελεσιόδική καταδικαστικήό απόό φασή”
νόειόται, δεδόμεό νής τής ως αό νω νόμόθετικήό ς μεταβόλήό ς, ως “αμεταό κλήτή καταδικαστικήό απόό φασή”,
ή δε σχετικήό δήό λωσή τόυ όικόνόμικόυό φόρεό α στό Μεό ρός ΙΙΙ.Α. τόυ ΕΕΕΣ αφόραό μόό νό σε
αμεταό κλήτες καταδικαστικεό ς απόφαό σεις.
cxiv
Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016.
cxv
Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 2Α τελευταιόό εδαό φιό τόυ ν. 4412/2016. Σχετικήό δήό λωσή τόυ πρόσφεό ρόντός
όικόνόμικόυό φόρεό α περιλαμβαό νεται στό ΕΕΕΣ
cxvi
Επισήμαιόνεται όό τι ή εν λόό γω πρόό βλεψή για παρεό κκλισή απόό τόν υπόχρεωτικόό απόκλεισμόό
απότελειό δυνατόό τήτα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε
περιόπτωσή πόυ δεν επιθυμειό να πρόβλεό ψει τή σχετικήό δυνατόό τήτα, ή αναθεό τόυσα αρχήό διαγραό φει
τήν παραό γραφό αυτήό .
cxvii
Επισήμαιόνεται όό τι ή εν λόό γω πρόό βλεψή για παρεό κκλισή απόό τόν υπόχρεωτικόό απόκλεισμόό τής
απότελειό δυνατόό τήτα τής αναθεό τόυσας αρχήό ς (πρβλ. Άρθρό 73 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016). Σε
περιόπτωσή πόυ δεν επιθυμειό να πρόβλεό ψει τή σχετικήό δυνατόό τήτα, ή αναθεό τόυσα αρχήό διαγραό φει
τήν παραό γραφό αυτήό .
cxviii
Οι λόό γόι τής παραγραό φόυ 22.Α.4. απότελόυό ν δυνήτικόυό ς λόό γόυς απόκλεισμόυό συό μφωνα με τό
αό ρθρό 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Καταό συνεό πεια, ή αναθεό τόυσα αρχήό δυό ναται να επιλεό ξει εό ναν,
περισσόό τερόυς, όό λόυς ήό ενδεχόμεό νως και κανεό ναν απόό τόυς λόό γόυς απόκλεισμόυό συνεκτιμωόντας
τα ιδιαιότερα χαρακτήριστικαό τής υπόό αναό θεσή συό μβασής (εκτιμωόμενή αξιόα αυτήό ς, ειδικεό ς
περισταό σεις κλπ), με σχετικήό πρόό βλεψή στό παρόό ν σήμειόό τής διακήό ρυξής. .
cxix
Σχετικήό δήό λωσή τόυ πρόσφεό ρόντός όικόνόμικόυό φόρεό α περιλαμβαό νεται στό ΕΕΕΣ
cxx
Σήμειωόνεται όό τι ό ανωτεό ρω εθνικόό ς λόό γός απόκλεισμόυό συμπλήρωόνεται στό Μεό ρός ΙΙΙ Δ τόυ ΕΕΕΣ
( Άλλόι Λόό γόι Απόκλεισμόυό πόυ ενδεό χεται να πρόβλεό πόνται απόό τήν εθνικήό νόμόθεσιόα τόυ
κραό τόυς μεό λόυς τής α.α ήό τόυ α.φ ).
cxxi
Πρβλ. παρ. 3 αό ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 239 τόυ ν. 4782/2
cxxii
Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
cxxiii
Πρβλ. αό ρθρό 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επιόσής, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εό γγραφό
τής Αρχήό ς (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικαό με τήν απόό φασή ΔΕΕ τής 24 Οκτωβριόόυ 2018 στήν
υπόό θεσή C-124/2017 Vossloh, ιδιόως σκεό ψεις 38-41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.
cxxiv
Υπενθυμιόζεται όό τι αναφόραό στήν παραό γραφό 22.Α.4 θα γιόνει μόό νό στήν περιό πτωσή πόυ ή
Αναθεό τόυσα Αρχήό επιλεό ξει καό πόιόν απόό τόυς δυνήτικόυό ς λόό γόυς απόκλεισμόυό .
cxxv
Σχετικαό με τήν πρόσκόό μισή απόδειόξεων για τα επανόρθωτικαό μεό τρα βλ. τήν απόό φασή τής 14ής
Ιανόυαριόόυ 2021 τόυ ΔΕΕ στήν υπόό θεσή C-387/19
civ

Πρβλ αό ρθρό 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
Πρβλ. απόό φασή υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευό χός ΥΟΔΔ, 25-05-2020), ή όπόιόα
εξακόλόυθειό να ισχυό ει εό ως τήν εό κδόσή τής απόό φασής τής παρ. 9 τόυ αό ρθρόυ 73 τόυ ν. 4412/2016.
cxxviii
Επισήμαιόνεται όό τι όό λα τα κριτήό ρια πόιότικήό ς επιλόγήό ς, πλήν τής καταλλήλόό τήτας για τήν αό σκήσή
επαγγελματικήό ς δραστήριόό τήτας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμόό με τό αρ. 76 τόυ ν. 4412/2016),
ειόναι πρόαιρετικαό για τήν αναθεό τόυσα αρχήό και πρεό πει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγα με τό
αντικειόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016). Σε καό θε περιόπτωσή, πρεό πει να
διαμόρφωόνόνται καταό τρόό πό, ωόστε να μήν περιόριόζεται δυσαναό λόγα ή συμμετόχήό των
ενδιαφερόό μενων όικόνόμικωόν φόρεό ων στόυς διαγωνισμόυό ς. Καταό τό σταό διό τόυ πρόσδιόρισμόυό
των κριτήριόων καταλλήλόό τήτας των υπόψήφιόων, ειόναι αναγκαιόό να τήρόυό νται απόό τις
αναθεό τόυσες αρχεό ς, όι θεμελιωόδεις ενωσιακεό ς αρχεό ς, ιδιόως ή αρχήό τής ιόσής μεταχειόρισής των
συμμετεχόό ντων, τής απόφυγήό ς των διακριόσεων, τής διαφαό νειας και τής αναό πτυξής τόυ ελευό θερόυ
ανταγωνισμόυό . Τα κριτήό ρια επιλόγήό ς τόυ αό ρθρόυ 22.Β – 22.Ε εξεταό ζόνται καταό τή διαδικασιόα
ελεό γχόυ τής καταλλήλόό τήτας τόυ πρόσφεό ρόντός να εκτελεό σει τή συό μβασή (κριτήό ρια “on/off”).
cxxix
Πρβλ. αό ρθρό 188 παρ. 1 τόυ ν. 4635/2019, με τό όπόιό ό επανήό λθαν σε ισχυό τα αό ρθρα 105 και 106
τόυ ν. 3669/2008, μεό χρι τήν εό κδόσή τόυ π.δ. τόυ αό ρθρόυ
cxxx
Επισήμαιόνεται όό τι όι αναθεό τόυσες αρχεό ς δεν μπόρόυό ν να καλόυό ν συγκεκριμεό νες ταό ξεις/ πτυχιόα
τόυ ΜΕΕΠ ήό , απόό τήν εό ναρξή ισχυό ός τόυ π.δ. 71/2019, τόυ Μήτρωόόυ Εργόλήπτικωόν Επιχειρήό σεων
Δήμόσιόων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.). . Πρβλ. αό ρθρό 76 παρ. 4, τόυ ν. 4412/2016.
cxxxi
Οι αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να επιβαό λλόυν απαιτήό σεις πόυ να διασφαλιόζόυν όό τι όι
όικόνόμικόιό φόρειό ς διαθεό τόυν τήν αναγκαιόα όικόνόμικήό και χρήματόδότικήό ικανόό τήτα για τήν
εκτεό λεσή τής συό μβασής. Όλες όι απαιτήό σεις πρεό πει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό
αντικειόμενό τής συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 3 τόυ ν.
4412/2016). Οι εν λόό γω απαιτήό σεις καθόριόζόνται περιγραφικαό στό παρόό ν σήμειόό, χωριός
παραπόμπήό σε ταό ξεις/πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ ήό τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε καό θε περιόπτωσή και για τό
μεταβατικόό χρόνικόό διαό στήμα ισχυό ός των αό ρθρων 80 εό ως 110 τόυ ν. 3669/2008, όό πως αυτόό
πρόκυό πτει απόό τό αό ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλήό ρή εό ναρξή ισχυό ός τόυ τελευταιόόυ,
επισήμαιόνεται όό τι, ή αναθεό τόυσα αρχήό μπόρειό να περιγραό φει τις σχετικεό ς απαιτήό σεις αναό λόγα με
τα πρόβλεπόό μενα στό π.δ. 71/2019, τήρόυμεό νων των ειδικόό τερων ρυθμιόσεων τόυ αό ρθρόυ 76 τόυ
ν. 4412/2016 αναφόρικαό με τις πεό ραν των πρόβλεπόό μενων απαιτήό σεων για τήν εγγραφήό και
καταό ταξή σε ταό ξή των όικειόων μήτρωόων τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιόστόιχόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό
αναό κατήγόριόα εό ργόυ.
cxxxii
Πρβλ. αό ρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016
cxxxiii
Οι αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να επιβαό λλόυν απαιτήό σεις πόυ να διασφαλιόζόυν όό τι όι
όικόνόμικόιό φόρειό ς διαθεό τόυν τήν αναγκαιόα τεχνικήό και επαγγελματικήό ικανόό τήτα για τήν
εκτεό λεσή τής συό μβασής. Όλες όι απαιτήό σεις πρεό πει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό
αντικειόμενό τής συό μβασής (πρβ. αό ρθρό 75 παρ. 1 τελευταιόό εδαό φιό και αρ. 75 παρ. 4 τόυ ν.
4412/2016). Οι εν λόό γω απαιτήό σεις καταρχαό ς καθόριόζόνται περιγραφικαό στό παρόό ν σήμειόό, χωριός
παραπόμπήό σε ταό ξεις/πτυχιόα τόυ ΜΕΕΠ ήό τόυ ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε όυό τε σε βαθμιόδες/κατήγόριόες τόυ ΜΕΚ.
Σε καό θε περιό πτωσή και για τό μεταβατικόό χρόνικόό διαό στήμα ισχυό ός των αό ρθρων 80 εό ως 110 τόυ ν.
3669/2008, όό πως αυτόό πρόκυό πτει απόό τό αό ρθρό 65 τόυ π.δ. 71/2019 και τήν πλήό ρή εό ναρξή ισχυό ός
τόυ τελευταιό όυ, επισήμαιόνεται όό τι, ή αναθεό τόυσα αρχήό μπόρειό να περιγραό φει τις σχετικεό ς
απαιτήό σεις αναό λόγα με τα πρόβλεπόό μενα στό π.δ. 71/2019, τήρόυμεό νων των ειδικόό τερων
ρυθμιόσεων τόυ αό ρθρόυ 76 τόυ ν. 4412/2016 αναφόρικαό με τις πεό ραν των πρόβλεπόό μενων
απαιτήό σεων για τήν εγγραφήό και καταό ταξή σε ταό ξή των όικειόων μήτρωόων τόυ π.δ 71/2019 (Α΄
112), αντιόστόιχόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό αναό κατήγόριόα εό ργόυ..
cxxxiv
ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν θα πρεό πει να συγχεό εται ή εό ννόια τής επαγγελματικήό ς καταλλήλόό λήτας τόυ αό ρθρόυ
22.Β με τήν εό ννόια τής επαγγελματικήό ς ικανόό τήτας
cxxxv
Πρβλ. αό ρθρό 19 παρ. 2 εδ. γ' τόυ ν. 4412/2016.
cxxxvi
Πρβλ. αό ρθρό 76 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016
cxxxvii
Πρόαιρετικήό επιλόγήό : Η παρ. 22.Ε τιόθεται καταό διακριτικήό ευχεό ρεια τής αναθεό τόυσας αρχήό ς και
συμπλήρωόνεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016. Επισήμαιόνεται όό τι όό λες όι απαιτήό σεις
πρεό πει να σχετιόζόνται και να ειόναι αναό λόγες με τό αντικειόμενό τής συό μβασής (αό ρθρό 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).
cxxxviii
Τό εδαό φιό αυτόό πρόστιόθεται καταό τήν κριόσή τής αναθεό τόυσας αρχήό ς συό μφωνα με τό αό ρθρό 78
παρ. 1 τόυ ν. 4412/2016, αό λλως διαγραό φεται.
cxxvi

cxxvii

cxxxix

Πρόαιρετικήό επιλόγήό συμπλήό ρωσής τόυ εδαφιό όυ. Συό μφωνα με τό αό ρθρό 78 παρ. 2 τόυ ν.
4412/2016, στήν περιόπτωσή συμβαό σεων εό ργων όι Αναθεό τόυσες Αρχεό ς μπόρόυό ν να απαιτόυό ν τήν
εκτεό λεσή όρισμεό νων κριόσιμων καθήκόό ντων απευθειόας απόό τόν ιόδιό τόν πρόσφεό ρόντα.
cxl
Ως πρός τόν τρόό πό υπόβόλήό ς των απόδεικτικωόν μεό σων τόυ παρόό ντός αό ρθρόυ, τα όπόιόα εό χόυν
συνταχθειό/ παραχθειό απόό τόυς ιόδιόυς τόυς όικόνόμικόυό ς φόρειός πρβλ. αό ρθρό 8 παρ. 3 τής με. αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
cxli
Πρβ αό ρθρό 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,
cxlii
Επισήμαιόνεται όό τι ή ανωτεό ρω δυνατόό τήτα εναπόό κειται στή διακριτικήό ευχεό ρεια τόυ όικόνόμικόυό
φόρεό α. Εξακόλόυθειό να υφιόσταται ή δυνατόό τήτα να υπόγραό φεται τό ΕΕΕΣ απόό τό συό νόλό των
φυσικωόν πρόσωόπων πόυ αναφεό ρόνται στα τελευταιόα δυό ό εδαό φια τόυ αό ρθρόυ 73 παρ. 1 τόυ ν.
4412/2016.
cxliii
Πρβλ. αό ρθρό 79Α ν. 4412/2016
cxliv
Βλ. Δ.Ε.Ε. απόό φασή τής 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
cxlv
Βλ. ενδεικτικαό ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήό μα)
cxlvi
Πρβλ. αό ρθρό 79 παρ. 8, σε συνδυασμόό με αό ρθρό 73 παρ 2Α ν. 4412/2016
cxlvii
Εφισταό ται ή πρόσόχήό των αναθετόυσωόν αρχωόν στό όό τι πρεό πει να ζήτειόται ή πρόσκόό μισή
δικαιόλόγήτικωόν πρός απόό δειξή μόό νό των λόό γων απόκλεισμόυό και των κριτήριόων επιλόγήό ς πόυ
εό χόυν τεθειό στήν παρόυό σα διακήό ρυξή. Επισήμαιόνεται, περαιτεό ρω, όό τι, ή αναθεό τόυσα αρχήό δυό ναται,
καταό τό αρ. 79 παρ. 5 τόυ ν. 4412/2016, να ζήτειό απόό πρόσφεό ρόντες, σε όπόιόδήό πότε χρόνικόό
σήμειόό καταό τή διαό ρκεια τής διαδικασιόας, να υπόβαό λλόυν όό λα ήό όρισμεό να δικαιόλόγήτικαό , όό ταν
αυτόό απαιτειόται για τήν όρθήό διεξαγωγήό τής διαδικασιόας.
cxlviii
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
cxlix
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 73 παρ. 2 τελευταιόό εδαό φιό τόυ ν. 4412/2016 : “Αν ό όικόνόμικόό ς φόρεό ας
ειόναι Έλλήνας πόλιότής ήό εό χει τήν εγκαταό στασήό τόυ στήν Ελλαό δα, όι υπόχρεωόσεις τόυ πόυ αφόρόυό ν
τις εισφόρεό ς κόινωνικήό ς ασφαό λισής καλυό πτόυν τόό σό τήν κυό ρια όό σό και τήν επικόυρικήό ασφαό λισή."
cl
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
cli
Οι υπευό θυνες δήλωόσεις τόυ παρόό ντός τευό χόυς υπόγραό φόνται και γιόνόνται απόδεκτεό ς συό μφωνα με
τα όριζόό μενα στό αό ρθρό 4.2. β) τής παρόυό σας
clii
Πρβλ. τό α.π. 1081/18-02-21 εό γγραφό τής Αρχήό ς «Ενήμεό ρωσή για ζήτήό ματα απόδεικτικωόν
φόρόλόγικήό ς ενήμερόό τήτας (αυτόό ματή αό ντλήσή απόδεικτικόυό - ενήμερόό τήτα σε παρελθόό ντα
χρόό νό)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).
cliii
Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τήν επιλεό ξει ως λόό γό απόκλεισμόυό .
cliv
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
clv
Πρβλ. τό με α.π. 2440/22-04-2021εό γγραφό τής Αρχήό ς «Ενιαιόό Πιστόπόιήτικόό Δικαστικήό ς
Φερεγγυόό τήτας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
clvi
Η πλατφόό ρμα τής Ευρωπαιϋκήό ς Επιτρόπήό ς eCertis για τήν αναζήό τήσή ισόδυό ναμων
πιστόπόιήτικωόν αό λλων κρατωόν-μελωόν τής Ε.Ε ειόναι διαθεό σιμή, χωριός κόό στός, στή διαδρόμήό .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισήμαιόνεται όό τι ή ΕΑΑΔΗΣΥ ειόναι ό αρμόό διός εθνικόό ς
φόρεό ας για τήν καταχωόρήσή και τήό ρήσή των στόιχειόων τόυ eCertis για τήν Ελλαό δα. Πρβλ. τό με
αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικόό εό γγραφό τής Αρχήό ς στόν ακόό λόυθό συό νδεσμό
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammikoapo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn
clvii
Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τις επιλεό ξει, όό λες ήό καό πόια/ες εξ αυτωόν, ως λόό γόυς απόκλεισμόυό .
clviii
Επισήμαιόνεται όό τι ή αναθεό τόυσα αρχήό , εφόό σόν μπόρεό σει να απόδειόξει, με καταό λλήλα μεό σα, όό τι
συντρεό χει καό πόια απόό τις περιπτωόσεις αυτεό ς, απόκλειόει όπόιόνδήό πότε όικόνόμικόό φόρεό α απόό τή
συμμετόχήό στή διαδικασιόα συό ναψής τής δήμόό σιας συό μβασής.
clix
Εφόό σόν ή αναθεό τόυσα αρχήό τήν επιλεό ξει ως λόό γό απόκλεισμόυό .
clx
Πρβλ. αό ρθρό 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
clxi
Για τις αλλόδαπεό ς ανωόνυμες εταιρειόες ιδρυθειόσες σε κραό τός μεό λός τής ΕΕ σχετικόό ειόναι τό
Παραό ρτήμα Ι τής όδήγιόας 2012/30/ΕΕ (L315/91) με τήν όπόιόα αναδιατυπωόθήκε ή Οδήγιόα
77/91/ΕΟΚ (Επιόσήμή Εφήμεριόδα των Ευρωπαιϋκωόν Κόινότήό των αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020
(επταμελήό ς).
clxii
Πρβλ. παρ. 3 αό ρθρόυ 8 τόυ ν. 3310/2005, όό πως τρόπόπόιήό θήκε με τό αό ρθρό 239 τόυ ν. 4782/21.
clxiii
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
clxiv
ή όπόιόα εκδιόδεται συό μφωνα με τις ειδικεό ς διαταό ξεις τόυ π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισήμαιόνεται όό τι

τα πτυχιόα των εγγεγραμμεό νων στό Μήτρωόό Εργόλήπτικωόν Επιχειρήό σεων (Μ.Ε.Ε.Π.), πόυ ειόναι σε
ισχυό καταό τήν 3ή Ιόυλιόόυ 2019 εξακόλόυθόυό ν να ισχυό όυν ως τήν 1 ή Σεπτεμβριόόυ 2021, εφόό σόν
πλήρόυό νται όι πρόυϋ πόθεό σεις τόυ νόμόθετικόυό πλαισιό όυ πόυ ιόσχυε εό ως και τήν 2 α Ιόυλιόόυ 2019
(Πρβλ. αό ρθρό 65 παρ. 1 τόυ π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικατασταό θήκε με τήν παρ. 5 τόυ αό ρθρόυ
144 τόυ ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
clxv
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
clxvi
Πρβλ. αό ρθρό 76 παρ. 4 τόυ ν. 4412/2016
clxvii
Εφόό σόν εό χει αναφερθειό σχετικήό απαιότήσή στό αό ρθρό 22.Ε συμπλήρωόνεται αναλόό γως συό μφωνα με
τό αό ρθρό 82 τόυ ν. 4412/2016.
clxviii
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν. 4412/2016.
clxix
Συό μφωνα με τό αό ρθρό 86 ν. 4635/2019 στό ΓΕΜΗ εγγραό φόνται υπόχρεωτικαό :
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν.
4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο
αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται
κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)
θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό
2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει
την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ
L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. ή Κόινόπραξιόα πόυ καταχωριόζεται συό μφωνα με τό αό ρθρό 293 παραό γραφός 3 τόυ ν.
4072/2012
clxx
Πρβλ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
clxxi
Συό μφωνα με τή διαό ταξή τόυ αό ρθρόυ 20 παρ. 5 τόυ ν. 3669/2008: “Για τή συμμετόχήό σε
διαγωνισμόυό ς δήμόσιόων εό ργων χόρήγειόται σε καό θε εργόλήπτικήό επιχειόρήσή εγγεγραμμεό νή στό
Μ.Ε.ΕΠ. «ενήμερόό τήτα πτυχιόόυ», ή όπόιόα, σε συνδυασμόό με τή βεβαιόωσή εγγραφήό ς πόυ εκδιόδεται
απόό τήν υπήρεσιόα τήό ρήσής τόυ Μ.Ε.ΕΠ., συνισταό «επιόσήμό καταό λόγό αναγνωρισμεό νων
εργόλήπτωόν [...] και απαλλαό σσει τις εργόλήπτικεό ς επιχειρήό σεις απόό τήν υπόχρεό ωσή να καταθεό τόυν
τα επιμεό ρόυς δικαιόλόγήτικαό στόυς διαγωνισμόυό ς.” Επισήμαιόνεται όό τι, συό μφωνα με τό αό ρθρό 22
(Τρόπόπόιήό σεις τόυ Ν. 4412/2016 ) περ. 66 τόυ ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Τό πρωότό εδαό φιό τής
περιόπτωσής 31 τής παραγραό φόυ 1 τόυ αό ρθρόυ 377 αντικαθιόσταται ως εξήό ς: «31) τόυ Ν.
3669/2008 (Α΄ 116), πλήν των αό ρθρων 80 εό ως 110, τα όπόιόα παραμεό νόυν σε ισχυό μεό χρι τήν
εό κδόσή τόυ πρόεδρικόυό διαταό γματός τόυ αό ρθρόυ 83, των παραγραό φων 4 και 5 τόυ αό ρθρόυ 20 και
τής παραγραό φόυ 1 α τόυ αό ρθρόυ 176».
clxxii
Στήν περιόπτωσή όό μως πόυ ή Ενήμερόό τήτα Πτυχιόόυ δεν καλυό πτει τις εισφόρεό ς επικόυρικήό ς
ασφαό λισής, τα σχετικαό δικαιόλόγήτικαό υπόβαό λλόνται ξεχωρισταό .
clxxiii
Μόό νό στήν περιόπτωσή πόυ εό χει επιλεγειό απόό τήν αναθεό τόυσα αρχήό ως λόό γός απόκλεισμόυό .
clxxiv
Πρβ. παραό γραφό 12 αό ρθρόυ 80 τόυ ν.4412/2016.
clxxv
Πρβλ. αό ρθρό 93 τόυ ν. 4412/2016.

Πρβλ. αό ρθρό 165 παρ. 3 τόυ ν. 4412/2016.
Οι αναθεό τόυσες αρχεό ς μπόρόυό ν να πρόβλεό πόυν στα εό γγραφα τής συό μβασής όό τι, κατόό πιν
αιτήό ματός τόυ υπεργόλαό βόυ και εφόό σόν ή φυό σή τής συό μβασής τό επιτρεό πει, ή αναθεό τόυσα αρχήό
καταβαό λλει απευθειόας στόν υπεργόλαό βό τήν αμόιβήό τόυ για τήν εκτεό λεσή πρόμήό θειας, υπήρεσιόας
ήό εό ργόυ, δυναό μει συό μβασής υπεργόλαβιό ας με τόν αναό δόχό. Στήν περιόπτωσή αυτήό , στα εό γγραφα τής
συό μβασής καθόριόζόνται τα ειδικόό τερα μεό τρα ήό όι μήχανισμόιό πόυ επιτρεό πόυν στόν κυό ριό αναό δόχό
να εγειόρει αντιρρήό σεις ως πρός αδικαιόλόό γήτες πλήρωμεό ς, καθωός και όι ρυθμιόσεις πόυ αφόρόυό ν
αυτόό ν τόν τρόό πό πλήρωμήό ς. Στήν περιόπτωσή αυτήό δεν αιόρεται ή ευθυό νή τόυ κυό ριόυ αναδόό χόυ.
Συμπλήρωόνεται αναλόό γως.
clxxviii
Πρβλ. αό ρθρό 58 τόυ ν. 4412/2016
clxxix
Πρβλ αό ρθρό 176 ν. 4412/2016. Στα εό γγραφα τής συό μβασής, για εό ργα πρόυϋ πόλόγισμόυό ανωότερόυ
των δεό κα εκατόμμυριόων (10.000.000) ευρωό, μπόρειό να εγκριθειό και να περιλήφθειό ρήό τρα περιό
διαιτήτικήό ς επιό λυσής καό θε διαφόραό ς πόυ πρόκυό πτει σχετικαό με τήν εφαρμόγήό , τήν ερμήνειόα ήό τό
κυό ρός τής συό μβασής. Για εό ργα κατωότερόυ πρόυϋ πόλόγισμόυό , απαιτειόται για τή συμπεριό λήψή
αντιόστόιχής ρήό τρας ή συό μφωνή γνωόμή τόυ αρμόό διόυ τεχνικόυό συμβόυλιόόυ. Μπόρειό να τεθειό στό
σήμειό ό αυτόό ήό στήν ΕΣΥ. Στα συμβατικαό τευό χή πόυ εό χει περιλήφθειό ρήό τρα περιό διαιτήτικήό ς
επιό λυσής, δυό ναται να πρόβλεό πεται σταό διό συμβιβαστικήό ς επιό λυσής καό θε διαφόραό ς, πόυ πρόήγειόται
τής πρόσφυγήό ς στή διαιτήσιόα
clxxx
Στό παρόό ν σήμειόό τής Διακήό ρυξής ήό στήν ΕΣΥ μπόρειό να τεθειό ρήταό ή πρόό βλεψή για τή συό στασή
κατασκευαστικήό ς κόινόπραξιόας, συό μφωνα με τα ειδικόό τερα όριζόό μενα στό αό ρθρό 165 παρ. 4-6 τόυ
ν. 4412/2016.
clxxvi

clxxvii

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promithies.gov.gr/ΑΔΑΜ
21PROC009245870

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
998396742

www.agan.gov.gr
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
13561
2132023617 625 628
2132023626

meletes@agankam.gov.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά, εργασίες κατασκευής ραμπών πρόσβασης καθώς και
χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των μαθητών ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες,
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους χώρους των
σχολείων. Οι εν λόγω κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη
νομοθεσία για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους
χώρους όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 52487
/2002 (Β’18) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια».
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

175/2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
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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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

17

Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.Μ.: 175/2020

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά, εργασίες κατασκευής ραμπών πρόσβασης καθώς και
χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των μαθητών ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους χώρους των σχολείων.
Οι εν λόγω κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την
προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 52487/2002 (Β’18) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια».
Όσον αφορά την κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ, προβλέπονται παρεμβάσεις στην είσοδο
του σχολικού συγκροτήματος, στον προαύλειο χώρο του σχολείου και στο πεζοδρόμιο είτε συνολικά
είτε όποια παρέμβαση κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση.
Όσον αφορά τους χώρους υγιεινής για την εξυπηρέτηση των μαθητών ΑμεΑ, προβλέπονται
τεσσάρων ειδών παρεμβάσεις:
α) Η ανακαίνιση των υπαρχόντων χώρων υγιεινής με υποδομές για τη χρήση ατόμων ΑμεΑ οι οποίοι
κρίνονται ότι δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένοι και στους οποίους είναι απαραίτητη είτε η αντικατάσταση
ειδών υγιεινής, είτε η προσθήκη νέων ειδών υγιεινής και λοιπών εξαρτημάτων ώστε η συνολική
κατασκευή του wc να είναι πλήρως κατάλληλη για χρήση.
β) Η κατασκευή wc ΑμεΑ σε υπάρχοντα χώρο του σχολείου (όπου συνήθως πρόκειται για αποθήκη
πλησίον των τουαλετών του σχολείου) και ο οποίος έχει τις κατάλληλες διαστάσεις για να εγκατασταθεί
wc ΑμεΑ.
γ) Η κατασκευή wc ΑμεΑ στο χώρο των τουαλετών των σχολείων που διαθέτουν τον επαρκή χώρο και
αριθμό τουαλετών ώστε να γίνει μερική ανακατασκευή του χώρου των τουαλετών και να προστεθεί
ένα wc ΑμεΑ είτε σε κενό χώρο είτε με την αντικατάσταση δύο wc με ένα wc ΑμεΑ
δ) Στους χώρους των νηπιαγωγείων, για διευκόλυνση των νηπίων που παρουσιάζουν κινητικά
προβλήματα προτείνεται η αποξήλωση των διαχωριστικών τοιχίων των τουαλετών και η αντικατάσταση
τους με διαχωριστικά πάνελ από COMPACT HPL καθώς και η αποξήλωση και επανατοποθέτηση των
υπαρχόντων λεκανών, σε νέες θέσεις ώστε να εξοικονομηθεί χώρος για την δημιουργία ενός
τουλάχιστον wc μήκους από 1,20 έως 1,50 μ για χρήση των νηπίων ΑμεΑ.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:
1. Λόγω της φύσης του έργου, θα απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο
λειτουργίας των σχολικών μονάδων και θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την ασφάλεια και τη μη
ενόχληση των μαθητών και του προσωπικού των σχολείων. Επίσης, αρκετές εργασίες θα απαιτηθεί να
γίνουν και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή κατά την διάρκεια του
Σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη
του, όλες τις αναγκαίες άδειες.
2. ∆εν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο του κάθε
σχολείου. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη
σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων. Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την
διάρκεια λειτουργίας των σχολείων θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα

από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους των
σχολικών μονάδων για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.
Για τη δημοσιότητα των έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», με φροντίδα και
δαπάνες του Αναδόχου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έναρξη των εργασιών
αναρτάται/αναρτώνται σε σημείο ευδιάκριτο και προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό, ενημερωτική /
επεξηγηματική πινακίδα/πινακίδες, εύλογου μεγέθους, στην οποία θα περιλαμβάνεται η ονομασία και το
λογότυπο του φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Εσωτερικών) και του Προγράμματος, ο τίτλος του
έργου, το ποσό χρηματοδότησης κ.λ.π. σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ορίζονται στην
ιστοσελίδα του Υπ.Εσ.
Η σύνταξη του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου έγινε βάσει του άρθρου 53 του
Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου θα εκτελεστεί το
σύνολο της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, των απρόβλεπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του φ.π.α. 24%.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες» (ΑΔΑ 6ΦΖ746ΜΤΛ6-ΟΦ0) και θα χρηματοδοτηθεί με 117.800,00€ από το
ΠΔΕ του ΥΠΕΣ και με 72.200,00€ από τον Τακτικό Π/Υ του Δήμου.
CPV 45214200-2 “Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια”

Άγιοι Ανάργυροι 08/12/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

η Προϊσταμένη 08/12/2020
Τμήματος Μελετών

Άγιοι Ανάργυροι 08/12/2020
οι συντάκτριες

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός

Γεωργία Μαραγκού
Αρχιτέκτων Μηχανικός

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

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 175/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Εργασιών

Αριθμός
Τιμολογίου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Ποσότητα Μονάδος
(ΕΥΡΩ)

Μερική
Δαπάνη
(ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1

2
3

4
5
6
7
8

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού
μειωμένης απόδοσης
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός
τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών
καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος
αυλακιού έως 0,10 m

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος
αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο
10 σκυρόδεμα
9

Α. 1

ΟΙΚ-2222

m3

ΟΙΚ-2226

m3

Α. 2 (α)

14.20

15.70
36.40

4.70
ΟΙΚ-2226

m3

Α. 2 (β)

171.08
120.90

3.80
ΟΙΚ-2236

m2

Α. 3

222.94

459.42
7.90

185.00

1,461.50

ΟΙΚ-2238

m2

4.50

Α. 4
Α. 5
Α. 6

ΟΙΚ-6102
ΟΙΚ-2275

kg
kg

296.00
346.00
200.00

0.35
0.35

1,332.00
121.10
70.00

Α. 7 (α)

ΟΙΚ-2265Α

ΜΜ

26.00

7.75

201.50

Α. 7 (β)

ΟΙΚ-2265Β

ΜΜ

5.00

11.25

56.25

Α. 8

ΟΙΚ-2269Α

ΜΜ

26.00

16,70

434.20

Δαπάνη
(ΕΥΡΩ)

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
11
12 Αποξήλωση υαλοστασίων αλουμινίου
13 Αποξήλωση ειδών υγειινής με προσοχή
14 Αποξήλωση ειδών υγειινής χωρίς προσοχή

15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς
χρήση μηχανικών μέσων. χωρίς την διάστρωση
των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
Αποξήλωση και επανατοποθετηση ειδών
υγειινής
Οπτοπλινθοδομές με διακένους
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm.
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Οπτοπλινθοδομές με διακένους
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm.
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό
λατομείου
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα
πλευράς άνω των 30 cm
Κεκλιμένα επίπεδα πρόσβασης (ράμπες
α.μ.ε.α.)
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 20x20 cm
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm

Α.9
Α.10
Α. 11 (α)
Α. 11 (β)

ΟΙΚ -2275
ΟΙΚ -2275
ΟΙΚ-2238
ΟΙΚ-2239

Μ2
Μ2
τεμ
τεμ

56.00
7.50
6.00
6.00

ΟΙΚ-2173
Α. 12
Α. 13

16,80
11,50
41.76
19.43
5.00

m3
ΟΙΚ-2238

τεμ

ΟΙΚ-4622.1

m2

Α. 14(α)

6.00
35.00

30.00
110.13

m2

Α. 14(β)

3,854.55

19.50
3.60

ΟΙΚ-4623.1

940.80
86.25
250.56
116.58

70.20
33.50

0.90

30.15

Α. 15

ΟΙΚ-2162

m3

1.80

24.10

43.38

Α. 16

ΟΙΚ-3213

m3

4.80

84.00

403.20

Α. 17
Α. 18

ΟΙΚ-3213
ΟΙΚ-3873

m3
kg

24.30
800.00

78.00
1.01

1,895.40
808.00

Α. 19

ΟΔΟ-2922

m2

76.00

17.30

1,314.80

Α.20

ΟΙΚ 7316

m2

18.00

22.64

407.52

ΟΙΚ 7331

m2

ΟΙΚ 7331

m2

Α. 21 (α)
Α. 21 (β)

34.80
97.80

31.50
33.50

1,096.20
3,276.30

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4,
27 διαστάσεων 40x40 cm
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1,
28 διαστάσεων 20x20 cm
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1,
29 διαστάσεων 30x30 cm
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
30
31 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
32
33
34
35
36
37

38

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων
επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού
χρώματος
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων
για χρωματισμούς
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για
χρωματισμούς
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
τσιμεντοκονίαμα
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών.
Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών.
39 Ξυλίνων επιφανειών
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός
συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης
40 αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

Α. 21 (γ)
Α. 22 (α)
Α. 22 (β)
Α. 23
Α. 24
Α. 25(α)
Α. 25 (β)

ΟΙΚ 7331

m2

ΟΙΚ 7326.1

m2

ΟΙΚ 7326.1

m2

ΟΙΚ 7326.1

μμ

ΟΙΚ 3811

m2

ΟΙΚ 3213

m

ΟΙΚ 3213

m

ΟΙΚ 7791

Μ2

Α. 26
Α. 27
Α. 28
Α. 29

Α. 31

67.80
127.80
70.00
6.60
25.00
6.00

36.00
33.50
36.00
4.50
22.50
16.80
19.70

ΟΙΚ 7735

m2

ΟΙΚ 7736

m2

ΟΙΚ 7121

m2

ΟΙΚ 7737

m2
m2

ΟΙΚ 7744

m2

2,271.30
4,600.80
315.00
148.50
420.00
118.20

68.00
68.00
52.00

340.00
1.70
2.20
13.50

115.60
149.60
702.00

3.40
52.00

ΟΙΚ 7738

1,360.80

5.00
68.00

Α.30(α)
Α.30(β)

37.80

36.00

176.80
2.80

100.80

2.20
36.00

79.20

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών
με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,
βάσεως νερού η διαλύτου
41

Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων,
σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό
ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα
44 δρομική, πλάτους έως 13 cm
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα
45 μπατική, πλάτους έως 23 cm

46

m2

Α. 33

47

ΟΙΚ 5446.1

m2

ΟΙΚ 5446.2

m2

ΟΙΚ 5446.1

m

ΟΙΚ 5446.1

Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη,
ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού
πάχους 6 mm
50 (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)
51 Διαχωριστικά πάνελ από COMPACT HPL
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων
διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
52 ράβδους

Α.38(α)

6.00

486.00
118.00
123.00

ΟΙΚ 6519

m2

ΟΙΚ 6520

m2

738.00

520.80
28.00

6.00

84.00
200.00

1,200.00

180.00
6.00

ΟΙΚ 7609.2

8,732.00

16.80

3.00

m2

Α.39

Α. 41

74.00

m

Α.38(β)

Α. 40

13.50

31.00

Α.37

Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί
48 κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα

241.20

36.00

Α. 36
Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές

6.70

m2

Α. 34

Α. 35(β)

455.60

36.00
OIK 7744

Α. 35(α)

6.70
68.00

ΟΙΚ 7755

Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές

49

m2

Α. 32

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
42 ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

43

ΟΙΚ 7754

1,080.00
39.00

12.00

468.00

ΟΙΚ 5446.1

m2

20.00

300.00

ΟΙΚ 6401

kg

300.00

4.50

6,000.00

1,350.00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

51,408.08

ΟΜΑΔΑ Β: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75

Νιπτήρας πορσελάνης
Εργονομικός Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ
Αναμικτήρας (μπαταρία)
Εργονομικός Αναμικτήρας (μπαταρία) ΑΜΕΑ
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό
Εργονομικό Κάθισμα λεκάνης ΑΜΕΑ
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη
'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου πλήρης
Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη
Λεκάνη ουρητηρίου ΤΟΥΡΚΙΚΗ
Εργονομική Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ
από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου)
τύπου πλήρης
Ανακλινόμενη χειρολαβή. για ΑΜΕΑ
Χειρολαβή σε σχήμα L ή Π για ΑΜΕΑ
Πλήρες σετ για wc ΑΜΕΑ
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής
πιέσεως τύπου Νιαγάρα
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου πλήρες
Καθρέπτης τoίχoυ πάχoυς 4mm μπιζoυτέ
Εταζέρα πορσελάνης
Σαπωνοθήκη πορσελάνης 15x15cm χωρίς
χειρολαβή
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες
επιχρωμιωμένο
Δοχείο ρευστού σάπωνα με αυτόματο
διανεμητή
Χαρτοθήκη χειροπετσετών
Κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης WC
Καθαρισμός λoυτρώv (ξεβoύλωμα) τoυαλετώv,
νιπτήρων, σιφωνιών, φρεατίων κ.λ.π.

Β.1
Β.2
Β.3
Β.4
Β.5
Β.6

ΗΛΜ 17
ΗΛΜ 17
ΗΛΜ 13
ΗΛΜ 13
ΗΛΜ 18
ΗΛΜ 18

Β.7
Β.8
Β.9

ΗΛΜ 14
ΗΛΜ 14
ΗΛΜ 14

Β.10
Β.11
Β.12
Β.13

ΗΛΜ 14
ΗΛΜ 14
ΗΛΜ 14
ΗΛΜ 14

Β.14
Β.15
Β.16
Β.17

ΗΛΜ 15
ΗΛΜ 15
ΗΛΜ 17
ΗΛΜ 18

Β.18

ΗΛΜ 18

Β.19

ΗΛΜ 13

Β.20
Β.21
Β.22

ΗΛΜ 13
ΗΛΜ 13
ΥΔΡ 6630.1

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

6.00
22.00
6.00
22.00
46.00
22.00

193.49
368.49
105.85
147.05
43.97
103.97

1,160.94
8,106.78
635.10
3,235.10
2,022.62
2,287.34

16.00
6.00
6.00

232.13
113.41
138.28

3,714.08
680.46
829.68

22.00
32.00
32.00
22.00

492.13
266.71
166.71
186.71

10,826.86
8,534.72
5,334.72
4,107.62

6.00
12.00
22.00
22.00

144.92
100.00
21.87
18.04

869.52
1,200.00
481.14
396.88

τεμ

ΥΔΡ 6120
Β.23

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

22.00
2.00
22.00
22.00
6.00

τεμ

15.05
10.00
15.00
23.00
300.00

331.10
20.00
330.00
506.00
1,800.00

50.00
26.00

1,300.00

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40, 4Αtm,
76 από σκληρό P.V.C
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50, 4Αtm,
77 από σκληρό P.V.C
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100,
78 4Αtm, από σκληρό P.V.C
Χαλκοσωλήνας σε δικτυο υδρευσης διαμετρου
79 Φ15
Χαλκοσωλήνας σε δικτυο υδρευσης διαμετρου
80 Φ18
Χαλκοσωλήνας σε δικτυο υδρευσης διαμετρου
81 Φ22

Β.24

ΗΛΜ 8

m

32.00

13.18

421.76

Β.25

ΗΛΜ 8

m

52.00

13.81

718.12

Β.26

ΗΛΜ 8

m

3.00

22.85

68.55

Β.27

ΥΔΡ 6630

M

46.00

7.08

325.68

Β.28

ΥΔΡ 6630

M

16.00

8.68

138.88

Β.29

ΥΔΡ 6630

m

16.00
11.53
184.48
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
Άθροισμα εργασιών

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
ΣΥΝΟΛΟ Σ1
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%
ΣΥΝΟΛΟ Σ2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Σ3
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ Σ4
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Άγιοι Ανάργυροι
οι συντάκτριες

60,568.13
111,976.21
20,155.72
132,131.93
19,819.79
151,951.72
1,000.00
180.00
153131.72
94.09
153,225.81
36,774.19
190,000.00

Άγιοι Ανάργυροι,
Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Μελετών

Άγιοι Ανάργυροι,
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής της Τ.Υ.Δ.Α.Α.Κ.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΕΛΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ
πολιτικός μηχανικός ΤΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
αρχιτέκτονας μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.Μ.: 175/2020

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων
Αναργύρων - Καματερού
Α.Μ.: 175/2020

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. Γενικοί Όροι Τιμολογίου
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο,
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα
άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λ.π., του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κ.λ.π.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης
των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων
(όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – σελίδα 2

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και
λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες
πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων
μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λ.π. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς
όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α)
Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο.
(β)
Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή
άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα
έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Εργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης
ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λ.π., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λ.π.) και μέχρι την οριστική
παραλαβή τους.
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών
τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λ.π.
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α)
σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα),
(β)
στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ,
Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λ.π.),
(γ)
στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ)
στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών,
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα
ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(ε)
σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λ.π.) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών
αντιμετώπισης αυτών (π.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (Π.Π.Ε.), του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη
μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
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1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και
γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή
μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του
Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λ.π.) που οφείλονται σε μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου.
1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λ.π.
1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο
μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
1.4
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων
κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς
και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.5

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

1.6. Οπου στο τιμολόγιο περιγράφεται εργασία τοποθέτησης ή εγκατάστασης εξαρτημάτων, οργάνων, στοιχείων Η/Μ
εγκαταστάσεων κ.λ.π.,, στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση και απομάκρυνση από το χώρο του έργου του
στοιχείου που θα αντικατασταθεί, στις θέσεις όπου επιτρέπεται η απόρριψη του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο
τιμολόγιο.
1.7 Η δαπάνη της καθαρής μεταφοράς προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων,
συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας των άρθρων, είτε ανοιγμένη είτε προστιθέμενη στην τιμή
μονάδας του Τιμολογίου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Έγινε χρήση της Τιμαριθμικής Γ’ τριμήνου 2012
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Άρθρο 1ο
οικ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα,
οι προσωρινές αντιστηρίξεις, η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, η
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(15,70 €)

Άρθρο 2ο
οικ 22.10 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
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
ευμεγέθων 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".
(α) 22.10.01
Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
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
(Τιμή εφαρμογής μετά του μεταφορικού έργου σε οποιαδήποτε απόσταση).
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:
(β) 22.10.02

Τριάντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά

(36,40 €)

Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς εξοπλισμός, ή όταν
απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση
των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων
τύπων (βαρέων έως ελαφρών).
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου
καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται
στην Μελέτη του Εργου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος.
(Τιμή εφαρμογής μετά του μεταφορικού έργου σε οποιαδήποτε απόσταση).
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

Εκατόν είκοσι ευρώ και ενενήντα λεπτά

(120,90 €)
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Άρθρο 3ο
οικ 22.20
Καθαίρεση επιστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς
φόρτωση, την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
22.20.01

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 4ο
οικ 22.21

Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά

(7,90 €)

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος.
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
22.21.01

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(4,50 €)

Άρθρο 5ο
οικ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα
ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ kg ΕΥΡΩ:

Τριάντα πέντε λεπτά

(0,35 €)
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Άρθρο 6ο
οικ 22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων
υλικών.
22.65.02

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ kg ΕΥΡΩ:

Άρθρο 7ο
οικ 22.31

Τριάντα πέντε λεπτά

(0,35 €)

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων
αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
α) 22.31.01 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Α
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:

Επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

(7,75€)

β) 22.31.02 Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Β
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:

Άρθρο 8ο
οικ 22.37

Έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά

(11,25€)

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις
θέσεις φορτώσεως.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
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22.37.01

Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Α

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:
Άρθρο 9ο
οικ 22.45

Δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά

(16,70€)

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η συσσώρευση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς
αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(16,80 €)

Άρθρο 10ο
Σχετ. οικ 22.45
Αποξήλωση υαλοστασίων αλουμινίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Εργασία διά την αποξήλωση παλαιών υαλοστασίων εξ αλουμινίου. Ήτοι απομάκρυνση παλαιών
υαλοπινάκων, διάνοιξη οπών για την απομάκρυνση των στηριγμάτων και αποκόλληση εξωτερικού
πλαισίου μετά προσοχής και η συσσώρευση, φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά προς αποθήκευση των
προϊόντων αποξήλωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος πλαισίου
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Άρθρο 11ο
Σχετ. οικ 22.21

Έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά

(11,50 €)

Αποξήλωση ειδών υγιεινής

Αποξήλωση οποιονδήποτε ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, δοχεία πλύσεων κ.λ.π.). Στην τιμή
περιλαμβάνεται αποξήλωση των ειδών υγιεινής (υλικά και εργασία) καθώς και η φορτοεκφόρτωση και
η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.
α) με προσοχή ώστε να μην καταστραφούν όταν είναι σε καλή κατάσταση και η φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά τους σε χώρους όπου θα υποδειχθούν από τη υπηρεσία για αποθήκευση τους .
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Σαράντα ένα και εβδομήντα έξι λεπτά

(41,76 €)

β) χωρίς προσοχή όταν είναι πλήρως κατεστραμμένα και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους σε
χώρους που επιτρέπεται η απόρριψη τους.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Δέκα εννιά και σαράντα τρία λεπτά

(19,43€)
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Άρθρο 12ο
οικ 20.31 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.
Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή
20.31.02

χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ3 ΕΥΡΩ:

Πέντε

(5,00 €)

Άρθρο 13ο
σχετ. ΟΙΚ. 22.21 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ειδών υγιεινής
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οποιονδήποτε ειδών υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, δοχεία πλύσεων
κ.λ.π.). Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση των ειδών υγιεινής με προσοχή ώστε να μην
καταστραφούν και η επανατοποθέτηση τους σε χώρους που θα τους υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Οι παραπάνω χώροι μπορεί να είναι στο ίδιο σχολικό κτήριο ή σε άλλο κτίριο εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου
Στη τιμή περιλαμβάνονται η εργασία και τα υλικά αποξήλωσης των ειδών υγιεινής, η
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους καθώς και όλες οι απαραίτητες εργασίες συμπεριλαμβανομένων
και των υδραυλικών ώστε να γίνει η πλήρη εγκατάσταση τους στη νέα θέση και να είναι παραδοτέα σε
λειτουργία (1 τεμ)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν δέκα ευρώ και δέκα τρία λεπτά
Άρθρο 14ο
οικ 46.01

(110,13)

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του
έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που
παρασκευάζεται επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
(α) 46.01.02

Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
(β) 46.01.03

Δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτά

(19,50 €)

Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(33,50 €)
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Άρθρο 15ο
OIK 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως 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.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), ΜΕ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ .
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ:

Είκοσι τέσσερα και δέκα λεπτά

(24,10€)

Άρθρο 16ο
ΟΙΚ 32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού
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 με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού
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 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
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
στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
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.
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β.
γ.

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.
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως)
που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως,
επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
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), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και
επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος 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 προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
32.01.03

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3213

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ:

Ογδόντα τέσσερα

84,00

Άρθρο 17ο (ΟΙΚ 32.02) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας
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 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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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 οποποιωνδήποτε 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 προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
32.02.03

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Κωδικός Αναθεώρησης

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m3 ΕΥΡΩ:

Εβδομήντα οκτώ

ΟΙΚ-3213
78,00
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Άρθρο 18ο (ΟΙΚ 38.20) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

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
ΗλεκτροΟνομ.
Κουλούρες και
Ονομ.
Ράβδο
συγκολλημένα
διάμετρος
ευθυγραμμισμέν
διατομή
ι
πλέγματα και
(mm)
α προϊόντα
(mm2)
δικτυώματα
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500C B500Α






















B500C








B500Α B500C









50,3





19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)
0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347

0,395
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,617
0,888
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:
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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 προβλέπεται 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 .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα
με την μελέτη.
38.20.03

Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ kg ΕΥΡΩ:

Ένα και ένα λεπτό

1,01

Άρθρο 19ο (σχετ ΟΔΟ Β-81) Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με αντιολισθηρές
πλάκες από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, παντός τύπου (π.χ. απλές, τύπου καλντερίμι,
ψηφιδωτές, βοτσαλόπλακες μωσαϊκού σχεδίου) επεξεργασίας επιφάνειας (π.χ. άπλες,
τριμμένες) και χρώματος, πάχους 3 έως 5 cm, πλευράς άνω των 30 cm
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε
παλέτες,

η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων
πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ m2 ΕΥΡΩ:

Δέκα επτά και τριάντα λεπτά

17,30
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Άρθρο 20ο (σχετ. οικ 73.16) Κεκλιμένα επίπεδα πρόσβασης (ράμπες α.μ.ε.α.)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Προσαύξηση τιμής πλακοστρώσεων στις θέσεις δημιουργίας κεκλιμένων επιπέδων πρόσβασης
(ράμπες α.μ.ε.α.), δηλαδή βαθμιαία βύθιση του κρασπέδου, δημιουργία σκάφης με κατάλληλη
εκσκαφή σε όλη την επιφάνεια της ράμπας, προσεκτική σκυροδέτηση για τη δημιουργία στρεβλής
επιφάνειας με ομοιόμορφες κλίσεις περιμετρικά και τέλος τοποθέτηση πλακών σε ειδική διάταξη,
προσαρμοσμένες μετά από διαγώνια κοπή τους στις κεκλιμένες επιφάνειες.
(1m2)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Άρθρο 21ο
οικ 73.33

Είκοσι δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά

(22,64)

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις
δαπέδων
με
κεραμικά
πλακίδια
1ης
ποιότητας
ανυάλωτα,
έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm,
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου,
μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
(α) 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά

(31,50 €)

(β) 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(33,50 €)

(γ) 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 22ο
οικ 73.34

Τριάντα έξι ευρώ

(36,00 €)

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του
τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών,
ρευματοδοτών κ.λπ.
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
(α) 73.34.01Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(33,50 €)

(β)73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 23ο
οικ 73.35

Τριάντα έξι ευρώ

(36,00 €)

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων,
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα
πλακιδίων.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΜΜ ΕΥΡΩ:

Άρθρο 24ο
οικ 38.02

Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(4,50 €)

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού
μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
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) αναπτύγματος επιφανείας.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 25ο
οικ 49.01

Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

(22,50 €)

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και
ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
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Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν δε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ
ΟΙΚ 38.20
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
(α) 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:

Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(16,80 €)

(β) 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:

Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(19,70 €)

Άρθρο 26ο
Σχετ. οικ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση πλαστικού
χρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791
Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση πλαστικού χρώματος
(περίπτωση αλλαγής χρώματος ή για επιφάνειες πυκνογραμμένες με συνθήματα), με την απαιτούμενη
προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων, μερεμέτια και
ψιλοστοκαρίσματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 27ο
οικ 77.15

Πέντε ευρώ

(5,00 €)

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός,
λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης,
διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 28ο
οικ 77.16

Ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(1,70 €)

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με
ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,
καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και
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τελικό τρίψιμο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

(2,20 €)

Άρθρο 29ο
οικ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5
cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα)
και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το
έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 30ο
οικ 77.17

Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(13,50 €)

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-1002-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων
επιφανειών".
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως
υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,
διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε
μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο με
γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό
τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
(α)77.17.01 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Τρία ευρώ και σαράντα λεπτά

(3,40 €)

(β)77.17.02 Ξυλίνων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7738
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

(2,80 €)
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Άρθρο 31ο
οικ 77.20

Αντισκωριακές βαφές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.20.01

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής
ρητίνης.
Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και
αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το
οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της
σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

(2,20 €)

Άρθρο 32ο
οικ 77.54
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου
και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων
επιφανειών".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(6,70 €)

Άρθρο 33ο
οικ 77.55
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ακρυλικών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0310-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά

(6,70 €)

Άρθρο 34ο
οικ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με
οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με
οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα
απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα,
εξοπλισμός και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:
Άρθρο 35ο
οικ 54.46

Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά

(13,50 €)

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις
δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού
πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με
ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά
15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον
36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των
5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση
και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και
χειρολαβών,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
(α) 54.46.01 Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Εκατόν δεκαοκτώ ευρώ

(118,00 €)

(β) 54.46.02 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Άρθρο 36ο
οικ 54.86

Εκατόν είκοσι τρία ευρώ

(123,00 €)

Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 130 mm, με
εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), με
προστατευτική επάλειψη των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα, την
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στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ
(ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας με προεξέχον
τμήμα μήκους 18 cm και πλήρωση του διακένου κάσσας -τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία
των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχη
σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:
Άρθρο 37ο
οικ 54.88

Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(16,80 €)

Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 230 mm με
εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), με
προστατευτική επίστρωση των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα (πριν να
τοποθετηθούν στην θέση τους) και στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα
τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την
μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας και πλήρωση του διακένου
κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό
πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ:

Είκοσι οκτώ ευρώ

(28,00 €

Άρθρο 38ο
οικ 65.17 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό
κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
α) 65.17.01Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Διακόσια

(200,00)€

β) 65.17.02 Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή
οριζόντιο άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6520
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Εκατόν ογδόντα

(180,00)€
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Άρθρο 39ο
οικ 76.22

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή
(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
76.22.01

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm +
μεμβράνη + 3 mm)
Τριάντα εννέα ευρώ

(39,00 €)

Άρθρο 40ο
Σχετ (οικ54.46) Διαχωριστικά πάνελ από COMPACT HPL
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1
Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πάνελ για WC από COMPACT HPL (υλικά και
εργασία) πάχους 12 mm διαστάσεων και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας. Τα πάνελ θα
παραδοθούν σε πλαίσιο είτε από ανοδιωμένο αλουμίνιο είτε από αλουμίνιο με πολυεστερική βαφή
Τα υλικά κατασκευής πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή στην κρούση, στην κάμψη, στην τριβή, στις
μηχανικές βλάβες, στην απορρόφηση υγρασίας, σε χημικά και οργανικούς διαλύτες και να είναι
βραδύκαυστα. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται (υλικά και εργασία) και τα ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαρικά στήριξης
τους στο δάπεδο (ρύθμιση στο 130mm έως 170mm), οι μεντεσέδες και τα υλικά και μικρο-υλίκά για
την πλήρη τοποθέτηση τους
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ2 ΕΥΡΩ:

Τριακόσια

(300,00 €)

Άρθρο 41ο
οικ 64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων
κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του
μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
64.01.01

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ kg ΕΥΡΩ:

Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

(4,50€)
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ΟΜΑΔΑ Β: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Άρθρο 1ο Νιπτήρας πορσελάνης (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160 )
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%
Νιπτήρας πορσελάνης σχεδίου και διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ
(σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα εννέα
λεπτά

(193,49 €)

Άρθρο 2ο Εργονομικός Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ (Σχετ. ΑΤΗΕ 8160 )
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%
Νιπτήρας πορσελάνης ΑΜΕΑ σχεδίου και διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας, επιτοιχιος, με τις
μεταλλικές βάσεις στήριξης αυτού, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι
χρωμέ στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία (1
τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Τριακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα εννέα
λεπτά

(368,49 €)

Άρθρο 3ο Αναμικτήρας (μπαταρία) (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωμιωμένος σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας με τα υλικά και μικροϋλικά και επί τόπου και
εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

(105,85 €)

Άρθρο 4ο Εργονομικός Αναμικτήρας (μπαταρία) ΑΜΕΑ (Σχετ. ΑΤΗΕ 8141)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%
Προμήθεια και τοποθέτηση Αναμικτήρας (μπαταρία) ΑΜΕΑ θερμού - ψυχρού ύδατος, με επιμήκη
λεβιέ για χειρισμό με τον αγκώνα και αυτόματη βαλβίδα, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος σχεδίου
επιλογής της Υπηρεσίας με τα υλικά και μικροϋλικά και επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως
συνδέσεως
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατόν σαράντα επτά ευρώ και πέντε λεπτά

(147,05 €)
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Άρθρο 5ο Κάθισμα λεκάνης πλαστικό (Σχετ. ΑΤΗΕ 8179)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμα διαστάσεων και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας με
κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά

(43,97 €)

Άρθρο 6ο Εργονομικό Κάθισμα λεκάνης ΑΜΕΑ (Σχετ. ΑΤΗΕ 8179)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%
Κάθισμα λεκάνης ΑΜΕΑ πλαστικό με κάλυμα διαστάσεων και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας με
κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατόν τρία ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά

(103,97 €)

Άρθρο 7ο Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου πλήρης
(σχετ ΑΤΗΕ 8151)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου σχεδίου, διαστάσεων και
χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας πλήρης. Δηλαδή, λεκάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως
αυτής και τα εξαρτήματά του. Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η
εργασία πλήρους πλήρους τοποθέτησης, εγκατάστασης και συγκολλήσεως
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Διακόσια τριάντα δύο ευρώ και δεκατρία λεπτά

(232,13 €)

Άρθρο 8ο Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη (σχετ ΑΤΗΕ 8157)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη επίπεδη ή γωνιακή διαστάσεων και χρώματος επιλογής
της Υπηρεσίας, πλήρως εγκατεστημένη και συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και
αποχετεύσεως (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατόν δεκατρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά

(113,41 €)

Άρθρο 9ο Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη (σχετ ΑΤΗΕ 8152)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη, διαστάσεων και χρώματος επιλογής της
Υπηρεσίας, με ενσωματωμένη οχυβάδα δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ
λεπτά

(138,28 €)
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Άρθρο 10ο Εργονομική Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού'
(καθήμενου) τύπου πλήρης (σχετ ΑΤΗΕ 8151)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου σχεδίου,
διαστάσεων και χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας πλήρης. Δηλαδή, λεκάνη χαμηλής πιέσεως με το
δοχείο πλύσεως αυτής με εύχρηστο χειριστήριο για ΑΜΕΑ και τα εξαρτήματά του. Στην τιμή
περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους πλήρους τοποθέτησης,
εγκατάστασης και συγκολλήσεως
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ και δεκατρία λεπτά

(492,13 €)

Άρθρο 11ο Ανακλινόμενη χειρολαβή. για ΑΜΕΑ (σχετ ΑΤΗΕ 8303)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Ανακλινόμενη χειρολαβή επί τοίχου, από ανοξείδωτο ατσάλι σχεδίου και διαστάσεων επιλογής της
Υπηρεσίας για δίπλα στην λεκάνη με τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία για
παράδοση σε κανονική λειτουργία (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Διακόσια εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά

(266,71 €)

Άρθρο 12ο Χειρολαβή σε σχήμα L ή Π για ΑΜΕΑ (σχετ ΑΤΗΕ 8303)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Χειρολαβή σε σχήμα L ή Π για ΑΜΕΑ επί τοίχου, από ανοξείδωτο ατσάλι σχεδίου και διαστάσεων
επιλογής της Υπηρεσίας για δίπλα στην λεκάνη με τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και την
εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά

(166,71 €)

Άρθρο 13ο Πλήρες σετ για wc ΑΜΕΑ (σχετ ΑΤΗΕ 8303)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%
Πλήρες σετ για wc ΑΜΕΑ, που περιλαμβάνει πετσετοθήκη, άγγιστρο, χαρτοθήκη, κρίκο, σπογγοθήκη,
σαπουνοθήκη και ποτηροθήκη με σατινέ ποτήρι, από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας, με τα
υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία καθώς και
δοχέιο αχρήστων χαρτιών υγείας και βούρτσα καθαρισμού λεκάνης (με την βάση της) (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ: Εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά

(186,71 €)

Άρθρο 14ο Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα ΑΤΗΕ 8153.1
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως)
Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, την άλυσο και
λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα,
δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα
δύο λεπτά

(144,92 €)
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Άρθρο 15ο : Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου πλήρες (σχετ ΑΤΗΕ 8153.2)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) για απλή λεκάνη ή για ουρητήριο, εντοιχισμένο ή
μη, πατητό ή τραβηκτό πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και
εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία (1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Εκατό

(100,00 €)

Άρθρο 16ο ΑΤΗΕ 8168.1 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17)
Καθρέπτης τoίχoυ πάχoυς 4mm μπιζoυτέ, διαστάσεων επιλογής της Υπηρεσίας, δηλαδή καθρέπτης, δύo
ή τέσσαρες κoχλίες κoμβία χρωμέ, μικρoυλικά επί τόπoυ και εργασία πλήρoυς τoπoθετήσεως.
(1 τεμ)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά

(21,87 €)

Άρθρο 17ο ΑΤΗΕ 8169 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 18)
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, μήκους και υλικού επιλογής της Υπηρεσίας, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία απομάκρυνσης και πλήρους τοποθετήσεως.
(1 τεμ.).
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Δεκαοκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά

(18,04 €)

Άρθρο 18ο ΑΤΗΕ 8171 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ18)
Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
(1 τεμ.).
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Δεκαπέντε ευρώ και πέντε λεπτά

(15,05 €)

Α.Τ. 19ο Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο (σχετ ΑΤΗΕ 8174.1)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ13 100%
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο τοποθετημένο επί κατάλληλης βάσης, δηλαδή υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία.
Δοχείο και βάση ( 1 Τεμ. )
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:
Δέκα
(10,00 €)

Α.Τ. 20ο Δοχείο ρευστού σάπωνα με αυτόματο διανεμητή πλήρες (σχετ ΑΤΗΕ 8174.1)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ13 100%
Δοχείο ρευστού σάπωνα με αυτόματο διανεμητή εξοπλισμένο με αισθητήρα κίνησης υψηλής
ευαισθησίας τοποθετημένο επί κατάλληλης βάσης πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,
εργασία πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία
Δοχείο και βάση ( 1 Τεμ. )
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Δέκα πέντε

(15,00 €)
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Α.Τ. 21ο Χαρτοθήκη χειροπετσετών πλήρης inox με καπάκι (σχετ ΑΤΗΕ 8178.1.1)
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ13 100%
Χαρτοθήκη χειροπετσετών πλήρης inox με καπάκι δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και επί τόπου εργασία
πλήρους τοποθετήσεως. ( 1 Τεμ. )
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Είκοσι τρία

(23,00 €)

Άρθρο 22ο Κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης WC (σχετ ΥΔΡ 16.17)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1
Κατασκευή πλήρους υδραυλικής εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης. Όλα τα στοιχεία της
εγκατάστασης θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ή άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα (EN, ISO,
DIN). Για κάθε ομάδα ειδών υγιεινής θα τοποθετηθούν σφαιρικοί διακόπτες CIM-VALVE.
Η σύνδεση του νέου δικτύου με το υπάρχον θα γίνει, με ευθύνη του Αναδόχου, σε σημεία που θα
υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας το δίκτυο ύδρευσης
θα δοκιμαστεί σε πίεση τουλάχιστον 7 ατμοσφαιρών για 24 ώρες και το δίκτυο αποχέτευσης σε
δοκιμές στεγανότητας με αέρα ικανοποιητικής απόδοσης με έξοδα του αναδόχου.
Για κάθε δοκιμή θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμών και θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα και
τον ανάδοχο.
Τυχόν αστοχίες στο δίκτυο ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις επισκευάσει με δικά του έξοδα και να το
παραδώσει σε άριστη λειτουργία.
Περιλαμβάνονται: η προμήθεια των υλικών όπως σωλήνων, φρεατίων, σιφονιών, μηχανικών
σιφονιών, βαλβίδων διακοπτών κ.λ.π. καθώς και η τοποθέτησή τους και ότι άλλο απαιτηθεί για την
άριστη λειτουργία της εγκατάστασης και την πλήρη αποκατάσταση των στοιχείων και του χώρου
παρέμβασης.
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Τριακόσια ευρώ

(300,00 €)

Άρθρο 23ο Καθαρισμός λoυτρώv (ξεβoύλωμα) (σχετ ΥΔΡ 16.40)
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120
Καθαρισμός λoυτρώv (ξεβoύλωμα) τoυαλετώv, vιπτήρωv, εvδιάμεσωv φρεατίωv, σιφωvιών,
σωληνώσεων κλπ, δηλαδή ξεβoύλωμα απo διάφoρα μικρoαvτικείμεvα, καθαρισμός σωληvώσεωv και
φρεατίωv με μπετόβεργα, παραδoτέα σε πλήρη και καvovική λειτoυργία. (1 τεμ.)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜ ΕΥΡΩ:

Πενήντα ευρώ

(50,00 €)

Άρθρο 24ο . Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40, 4Αtm, από σκληρό P.V.C. (σχετ ΑΤΗΕ
8042)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με
διαμορφούμενη
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και δοκιμές στεγανότητας με αέρα
ικανοποιητικής απόδοσης
(To παρόν άρθρο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση σημειακών παρεμβάσεων και όχι στην
περίπτωση του άρθρου 22)
(1 m)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ

Δέκα τρία ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά

(13,18 €)
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Άρθρο 25ο Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50, 4Αtm, από σκληρό P.V.C. (σχετ ΑΤΗΕ
8042)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με
διαμορφούμενη
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και δοκιμές στεγανότητας με αέρα
ικανοποιητικής απόδοσης
(To παρόν άρθρο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση σημειακών παρεμβάσεων και όχι στην
περίπτωση του άρθρου 22)
(1 m)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ

Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά

(13,81 €)

Άρθρο 26ο Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100, 4Αtm, από σκληρό P.V.C. (σχετ ΑΤΗΕ
8042)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με
διαμορφούμενη
μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και δοκιμές στεγανότητας με αέρα
ικανοποιητικής απόδοσης
(To παρόν άρθρο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση σημειακών παρεμβάσεων και όχι στην
περίπτωση του άρθρου 22)
(1 m)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ :

Είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

(22,85 €)

Άρθρο 27ο Χαλκοσωλήνας σε δικτυο υδρευσης διαμετρου Φ15 (σχετ. ΥΔΡ 6630.1.0)
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 15mm και πάχους τοιχώματος 0,75 mm τοποθετημένος με
όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως και δοκιμής σε δικτυο υδρευσης.
(To παρόν άρθρο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση σημειακών παρεμβάσεων και όχι στην
περίπτωση του άρθρου 22)
(1 m)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ

επτά ευρώ και οκτώ λεπτά

( 7,08 €)
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Άρθρο 28ο Χαλκοσωλήνας σε δικτυο υδρευσης διαμετρου Φ18 (σχετ. ΥΔΡ 6630.2.02)
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 18mm και πάχους τοιχώματος 0,80 mm τοποθετημένος με
όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως και δοκιμής σε δικτυο υδρευσης.
(To παρόν άρθρο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση σημειακών παρεμβάσεων και όχι στην
περίπτωση του άρθρου 22)
(1 m)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ

οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά

( 8,68 €)

Άρθρο 29ο Χαλκοσωλήνας σε δικτυο υδρευσης διαμετρου Φ22 (σχετ. ΥΔΡ 6630.3.02)
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 22mm και πάχους τοιχώματος 0,90 mm τοποθετημένος με
όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως και δοκιμής σε δικτυο υδρευσης.
(To παρόν άρθρο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση σημειακών παρεμβάσεων και όχι στην
περίπτωση του άρθρου 22)
(1 m)
ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ Μ ΕΥΡΩ

Έντεκα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά

ΆγιοιΑνάργυροι 08/12/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

η Προϊσταμένη 08/12/2020
Τμήματος Μελετών

( 11,53 €)

ΆγιοιΑνάργυροι 08/12/2020
οι συντάκτριες

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός

Γεωργία Μαραγκού
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων
Αναργύρων - Καματερού

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α.Μ: 175/2020

ΠΡ/ΣΜΟΣ : 190.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

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

Περιγραφή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Αντικείμενο συγγραφής

1.2

Ισχύουσες διατάξεις

1.3

Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές

Άρθρο 2

Εκτέλεση της σύμβασης

2.1

Αντικείμενο του έργου

2.2

Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου

2.3

Σύμβαση κατασκευής του έργου

2.4

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

2.5

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

2.6

Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος Εγγύησης

2.7

Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

2.8

Διοικητική παραλαβή για χρήση

2.9

Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ)

Άρθρο 3

Προσωπικό του αναδόχου

Άρθρο 4

Αμοιβή – Κρατήσεις

4.1

Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου

4.2

Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου

4.3

Φόροι –Τέλη

4.4

Δασμοί – Ατέλειες

4.5

Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών

4.6

Επιμέτρηση εργασιών

4.7

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

4.8

Αναθεώρηση τιμών

Άρθρο 5

ΕΣΥ

Εγγυήσεις

5.1

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

5.2

Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
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Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8

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

8.1

Χωροθέτηση του έργου

8.2

Απαλλοτριώσεις

8.3

Ασφάλιση

8.4

Αρτιότητα των κατασκευών

8.5

Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζημιώσεων

8.6

Δοκιμές εγκαταστάσεων

8.7

Μέτρα υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος

8.8

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

8.9

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

8.10
Άρθρο 9

Κατασκευαστικά σχέδια – Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
Εργοτάξιο – Προμήθεια υλικών

9.1

Μηχανικός εξοπλισμός

9.2

Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου – Προστατευτικές κατασκευές

9.3

Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας

9.4

Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων

9.5

Προμήθεια υλικών – Ποιότητα – Προέλευση – Δείγματα

Άρθρο 10

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους

Άρθρο 11

Δήλωση ανάληψης επίβλεψης

ΕΣΥ
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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Αντικείμενο Συγγραφής
1. Αυτή η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους για την
εκτέλεση των παντός είδους δημοτικών και κοινοτικών έργων, η δαπάνη της κατασκευής των
οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό και με τους
όρους των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης και των άλλων στοιχείων της μελέτης του
συγκεκριμένου έργου.
1.2 Ισχύουσες διατάξεις
1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι:
i. της διακήρυξης της δημοπρασίας, σε περίπτωση δημοπράτησης του έργου.
ii. της Ε.Σ.Υ.
iii. των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης του έργου.
2. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις:
i. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
ii.Της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
1.3 Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 134-181 του Ν 4412/16.(ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)..
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που
ορίζονται παρακάτω:
1. Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί μέρους εργασιών έχουν εφαρμογή:
i.Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» ή ως «Κείμενα
εναρμόνισης».
ii.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη
από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα
τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
iii. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΑ) οι οποίες δημοσιεύονται από τους Οργανισμούς
Εγκρισης, του Κράτους Μέλους και οι οποίοι τους κοινοποιούν σε όλους τους άλλους αναγνωρισμένους
οργανισμούς.
iv. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), Ελληνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), οι Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε). Σε περίπτωση που
οι παραπάνω προδιαγραφές ή/και τα πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν
αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα,
μπορούν να εφαρμοστούν τα παρακάτω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.Τα διεθνή πρότυπα όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
ii.Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN).
iii.Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM, AASHTO).
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές της §2 υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το ίδιο
θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται
στη Διακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη Γ.Σ.Υ.
3. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των εργασιών και έργων αυτής της Σύμβασης υπόκεινται στις διατάξεις
των Ελληνικών Κανονισμών και των σχετικών με αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ
(όπως ο Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, ο Αντισεισμικός Κανονισμός, ο Κανονισμός Φόρτισης
Δομικών Εργων κ.λ.π), τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τους κανονισμούς της ΔΕΗ κλπ. Οταν δεν υπάρχουν
ελληνικοί κανονισμοί ή είναι ελλιπείς, συμπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή τους
διεθνείς κανονισμούς.
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4. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα
πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεων τους.
5. Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα
προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόμενα, από κατάλληλα
πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης (Βεβαιώσεις Πιστότητας προς τις τεχνικές προδιαγραφές).
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η
ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος έχει επίσης υποχρέωση να εκτελεί, με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με την κρίση της
Επίβλεψης, δειγματοληψίες υλικών τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τις διάφορες
κατασκευές και να τα εξετάσει, με βάση τις απαιτήσεις των σχετικών προδιαγραφών, σε
Πιστοποιημένα Εργαστήρια, αποδοχής της Υπηρεσίας.
Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Αντικείμενο του έργου
1. Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου :
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού» προϋπολογισμού 190.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ανοικτή Δημοπρασία.
2. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο θεωρείται η συνολική, κατά τη μελέτη, αξία του έργου μειωμένη κατά το
ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου και αυξημένη με το ποσό των απροβλέπτων που περιλαμβάνει και τις
τυχόν απολογιστικές.
2.2 Μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου
Η υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως
τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών
κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, τις μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση
και αποθήκευση υλικών, την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού ρεύματος και δρόμων προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν
συνήθως, τις διακυμάνσεις στάθμης ποταμών και χειμάρρων, τις παλίρροιες ή τα παρόμοια φυσικά
φαινόμενα στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα
και την ποσότητα των υλικών της περιοχής του έργου, το είδος και τα μέσα, μηχανήματα, υλικά και
υπηρεσίες, που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και
οποιαδήποτε άλλα θέματα, που μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους,
σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
1. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με τα εγκεκριμένα σχέδια,
διαγράμματα και τεύχη υπολογισμών της μελέτης καθώς και με τα υπόλοιπα συμβατικά στοιχεία
της εργολαβίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με
τη Διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς. Θα τηρεί δε με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των
διαφόρων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία.
2. Παράλειψη του ανάδοχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της
σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
3. Συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της μελέτης γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως, με
την επιφύλαξη του δικαιώματος που προκύπτει από τις παρ.3α και 3εε του άρθρου 156 του
Ν.4412/16. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα,
που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Σε επείγουσες
περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των
έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίδει ο επιβλέπων, οφείλει να
ενημερώσει εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.
2.3 Σύμβαση κατασκευής του έργου
1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του
Ν.4412/16, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και
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για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις απρόβλεπτες
δαπάνες και των τυχόν αναθεωρήσεων.
2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης
της δημοπρασίας, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, να προσκομίσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74.
3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
4. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1.β
2.4 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες
και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. (Οι μήνες νοούνται πάντοτε σύμφωνα με την
ημερολογιακή διαδοχή των ημερών.) Μέσα στη συνολική αυτή προθεσμία, πρέπει να έχουν γίνει
όλες οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη για την κατασκευή του έργου.
2. Η σειρά εκτέλεσης των διαφόρων έργων της εργολαβίας, τόσο στο σύνολό τους, όσο και στα επί
μέρους, εναπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας. Στον ανάδοχο κοινοποιούνται Πίνακες
Εργασιών με καθορισμένη προθεσμία περάτωσης εργασιών, που θα επέχει θέση συμβατικής
προθεσμίας για κάθε Πίνακα Εργασιών.
3. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα
του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου
147 παρ.10 του Ν.4412/16.
2.5 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση,
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 (η προθεσμία
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες και να
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).
2. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 145 του Ν.4412/16 και θα
κλιμακώνεται μέσα στη συνολική προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 2§4 αυτής της Ε.Σ.Υ., με
βασική επιδίωξη τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθούν, κατά το εφικτό,
ολοκληρωμένα τμήματα του έργου (γραμμικό διάγραμμα).
3. Σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό,
το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 138 και 139 του
Ν.4412/16, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει
τις προθεσμίες χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη
της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους
προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε
οποιοδήποτε άλλο χρόνο.
2.6 Συντήρηση και παραλαβή του έργου – Χρόνος εγγύησης
1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε
άριστη κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
2. Ο ανάδοχος καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή
ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα
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Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα
εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/16
4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του
έργου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων
έργων και ειδικότερα του άρθρου 171 του Ν.4412/16
5. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή.
2.7 Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
1. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων
170 και 172 του Ν.4412/16
2. Για την βεβαίωση περαίωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.
3. Σύμφωνα με την παρ. 13, του άρθρου 152 του Ν.4412/16 μετά τη διενέργεια της προσωρινής
παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει "προτελικό" λογαριασμό με βάση τις
ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει
"Τελικό Λογαριασμό". Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 152 του Ν.4412/16. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού
ανταλλάγματος και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της
σύμβασης
2.8 Διοικητική παραλαβή για χρήση
1. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.
2. Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή τμήματα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής
παραλαβής για χρήση. Η Διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου
της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε
υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής, συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της
υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί την υπογραφή του
πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση και του
κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται
για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την
περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από την
σύμβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από
απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
4. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου.
2.9 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ)
Κανονιστικές απαιτήσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους,
διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας
αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
Επίσης, είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του ΣΑΥ – Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του ΦΑΥ –
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.
Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται
οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του 'Έργου (και σε ηλεκτρονική
μορφή) στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά
στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την
Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη
των αδαπάνως για το Δημόσιο.
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Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποτελεί ειδική μελέτη σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
εργοταξίων. Περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριμένο έργο, καθώς και κάθε
άλλη προδιαγραφή που πρέπει να εφαρμόζεται στο εργοτάξιο, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες
εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Γενικά
Είδος έργου και χρήση αυτού
Σύντομη περιγραφή του έργου
Ακριβής διεύθυνση του έργου
Στοιχεία του κυρίου του έργου
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ
Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.
Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.
Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις πχ ειδικοί τύποι
ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά
την εργασία σε ύψος.
Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τουέργου.
Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας
κάθε φάσης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας. π.χ.
Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την
πρόληψη του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα II του
Αρθ-12 τουΠΔ-305/96).
Ο ΦΑΥ είναι ένας Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή μια καταγραφή των στοιχείων του έργου έτσι
όπως αυτό τελικά κατασκευάσθηκε, καθώς και μια καταγραφή οδηγιών και χρήσιμων στοιχείων τα οποία
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (εργασίες συντήρησης, καθαρισμού,
μετατροπών κλπ.).

Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθμό αδείας, στοιχεία
του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ.
Στοιχεία από το μητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές μελέτης, τα
σχέδια "ως κατεσκευάσθη" (2 σε έντυπη μορφή και 2 σε ηλεκτρονική μορφή).
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του
έργου, πχ εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία
αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων
από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ.
Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από
τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους
χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση
έκτακτων γεγονότων.
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες χρήσης
του ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.
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Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση
του έργου.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του
αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ -ΦΑΥ.
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.
Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και
απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν
κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της,
αποδεκτό από την Υπηρεσία. Ο οριζόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/16 τεχνικός
αντιπρόσωπος του ανάδοχου θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Mηχανικός ή πτυχιούχος
υπομηχανικός εξουσιοδοτημένος ειδικά για αυτό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης.
2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέσει, τους αναγκαίους μηχανικούς,
υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κούς – οικονομικούς υπαλλήλους.
3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
απασχολούμενου σ’ αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1 Τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου
1. Οι τιμές μονάδας του ισχύοντος συμβατικού τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως
περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες με το νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους
του ανάδοχου, περιλαμβάνουν τις δαπάνες εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών για την
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και γενικά για όλες τις δαπάνες του ανάδοχου, με μόνη
επιφύλαξη τις κείμενες διατάξεις περί αναθεώρησης τιμών και αποτελούν την πλήρη αποζημίωση
του ανάδοχου για την εκτέλεση των εργασιών.
3. Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων,
δηλαδή τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών
που μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και
επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
ii. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από
εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους
εργάτες, για τα ημερομίσθια τους, τις ημιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, έκτακτες
χρηματικές παροχές κ.λ.π.
iii. Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους
και τις μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των
έργων και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη
πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας.
iv. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για τη προσωρινή
κατάληψη έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους.
v. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
vi. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία
αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε
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σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και
υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
4.2 Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου
1. Στην έννοια αυτού, του κατά το άρθρο 53 παρ.7θ του Ν.4412/16 του ποσοστού γενικών εξόδων
και οφέλους του αναδόχου το οποίο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης και το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας των τιμών μονάδος εκτελεσθησομένων
εργασιών περιλαμβάνονται:
i. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την
κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π.)
ii. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις ασφάλισης και έξοδα κίνησης του διοικητικού και
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
iii. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής των έργων.
iv. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και λοιπές κάθε φύσης
επιβαρύνσεις.
v. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για
την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
vi. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε φύσης
αποζημίωση προς τρίτους.
vii. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκομιδής των αχρήστων προϊόντων σε
θέση που να επιτρέπεται από την Πολιτεία.
viii. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή έντεχνη
και σύμφωνη με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη για την
εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε
είδους επισφαλή έξοδα.
ix. Το όφελος του αναδόχου.
2. Για τις απολογιστικές εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο ορίζεται σε 18%.
3. Σε έργα αυτεπιστασίας δεν υπολογίζεται όφελος αναδόχου.
4.3 Φόροι - Τέλη
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
2. Κατ’ εξαίρεση αυξομειώσεις στις διάφορες κρατήσεις ή άλλους φόρους του Δημοσίου που
βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν,
κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές αυξομειώνουν
αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.
3. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού.
4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
4.4 Δασμοί – Ατέλειες
1. Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου,
περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.
2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους
ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και
από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και
λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμεία, ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα
γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις.
3. Σε όσες περιπτώσεις επιτευχθεί απαλλαγή (ατέλεια) από δασμούς, φόρους κ.λ.π., τα
απαλλασσόμενα ποσά, αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου υπέρ
του εργοδότη.
4.5 Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωμών
1. Για τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και
152 του Ν.4412/16
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2. Οι εντολές πληρωμών συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 152
του Ν.4412/16
3. Προ της πληρωμής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις των
υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταμεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των
υποχρεώσεών του για το πιστοποιούμενο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ι.Κ.Α.,
Επικουρικό, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ.λ.π).
4. Για τον προτελικό και τον τελικό λογαριασμό έχει εφαρμογή το άρθρο 152, παρ.13 του Ν.4412/16.
4.6 Επιμέτρηση εργασιών
1. Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο
της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων.
2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται
και πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά.
3. Για τις επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.4412/16.
4.7 Αυξομείωση εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών Υπερσυμβατικές εργασίες
1.
Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν.4412/16 αναφέρονται στην, κατά τον
προϋπολογισμό προσφοράς, δαπάνη του όλου έργου, μειωμένη κατά το ποσόν της αναθεώρησης.
Για την αυξομείωση των εργασιών, τις νέες εργασίες, τις υπερσυμβατικές εργασίες και την
τροποποίηση του προϋπολογισμού του έργου ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου και του
άρθρου 155 του Ν.4412/16
2. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επιμέρους
εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
(άρθρο 156 του Ν.4412/16).
3. Για τον Κανονισμό Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16 όπως ισχύει
σήμερα), εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται δε
ότι αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον
ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή του μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων,
του γνωστού ή όχι τύπου τους, του αν είναι καινούργια ή όχι, της χρησιμοποίησης εργατικών
χεριών μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή μεγάλη αναλογία κ.λ.π.).
4.8 Αναθεώρηση τιμών
Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16,
όπως ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1 β του
άρθρου 72 του Ν.4412/16 και συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης του Έργου και της Σύμβασης .
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
2. Ειδικότερα, για να υπογραφεί η Σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και να
καταθέσει εγγύηση από πιστωτικό ίδρυμα για την “καλή εκτέλεση” γραμμένη στα Ελληνικά ή
τουλάχιστον συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση (δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή
Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή Έλληνα Δικηγόρου). Το ποσοστό της εγγύησης (σύμφωνα με το
άρθρο Αρθρο 72 παρ. 1.β του Ν.4412/16) ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
3. Σύμφωνα με την παρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν.4412/16, σε κάθε τυχόν συμπληρωματική
σύμβαση που υπογράφεται στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την υπογραφή συμπληρωματική εγγύηση, το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο
ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης και ισούται με το γενικό ποσοστό που αναφέρεται στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ΕΣΥ

11

4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέχοντα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στην παρ.3
του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
1. Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση
την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του
Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
2. Οι εγγυητικές επιστολές θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν.4412/16 και θα
απευθύνονται στον κύριο του έργου, δηλαδή το Δήμο Αγ.Αναργύρων - Καματερού.
3. Η αρχική και η τυχόν πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αποτελούν προαπαίτηση για την
υπογραφή της Σύμβασης, συμπληρώνονται με τις κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές
πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72, του Ν.4412/16 Οι κρατήσεις
μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον Ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική
επιστολή.
4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παραγράφων μειώνονται ή επιστρέφονται σύμφωνα
με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
Άρθρο 6 ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Για την υπέρβαση των προθεσμιών του έργου και τις ποινικές ρήτρες έχουν εφαρμογή τα άρθρα
147 και 148 (περί προθεσμιών - ποινικής ρήτρας) και 160 (περί έκπτωσης αναδόχου) του
Ν.4412/16.
2. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες όπως αναφέρονται στο άρθρο 160
του Ν.4412/16.
3. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι
ποινικές ρήτρες που ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.4412/16 και στα χρονικά
διαστήματα, που προβλέπονται σ’ αυτό.
4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις.
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/16, τόσο για την εφαρμογή των
μελετών, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή του έργου, μοναδικός υπεύθυνος είναι ο
ανάδοχος, οι δε έλεγχοι, που τυχόν ενεργούνται από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν
απαλλάσσουν τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή.
2. Επίσης ο ανάδοχος είναι ολοκληρωτικά μοναδικός υπεύθυνος για την εκλογή όλων των υλικών,
που θα χρησιμοποιήσει, για τον τρόπο χρήσης τους και γενικά για την εκτέλεση κάθε εργασίας,
σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών και σχεδίων.
3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων.
4. Οφείλει δε να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.
Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1 Χωροθέτηση του έργου
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, με βάση την εγκεκριμένη μελέτη
του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί μπροστά σε αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, στην
εφαρμογή της μελέτης πάνω στο χώρο του έργου (έδαφος, κτίριο κ.α.), στις πιθανές πασσαλώσεις
και χωροσταθμήσεις των αξόνων του έργου (όπου αυτές απαιτούνται) και στη σήμανση της
περιοχής που καταλαμβάνεται από το έργο.
2. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στον έλεγχο και στη λήψη των
συμπληρωματικών στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρμογή και συμπλήρωση των
εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης.
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3. Επίσης έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, στην υψομετρική αποτύπωση της
περιοχής παρέμβασης πριν την έναρξη των εργασιών, σε ενδιάμεση φάση αν του ζητηθεί και στην
τελική διαμόρφωση, οι οποίες θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.
8.2 Απαλλοτριώσεις
1. Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα του εργοδότου
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
2. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως αναλαμβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην
της παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως, στην περίπτωση καθυστερήσεως, του έργου ένεκα
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του ανάδοχου.
3. Σε περίπτωση που η ανωτέρω καθυστέρηση υπερβεί την προθεσμία του άρθρου 147 του
Ν.4412/16, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της συμβάσεως.
8.3 Ασφάλιση
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό, που απασχολεί, και
στα, κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, άσχετα αν το έργο εκτείνεται
μέσα ή έξω από ασφαλιστική περιοχή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του.
2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.
3. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο σε μία ασφαλιστική εταιρεία αναγνωρισμένη από
το Κράτος.
4. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους που πρέπει να καταβληθούν, δηλαδή εργοδοτική
εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο.
5. Ο ανάδοχος για το προσωπικό του υποχρεούται να προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης
των εργαζομένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν. 2229/94.
6. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων
του προσωπικού του αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται
από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα
του Δημοσίου Δήμων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Αν
καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο έργο, η
διευθύνουσα υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να
εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δέκα πέντε μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους
δικαιούχους τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου
και έναντι αυτών που είναι να λάβει. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι
αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών από την όχληση των ενδιαφερομένων.
8.4 Αρτιότητα των κατασκευών
1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης
κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που
συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου.
2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τα
σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια,
επιχρίσματα, κιγκλιδώματα κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή
και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή
γειτονικά) τμήματα του έργου.
3. Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με
τη δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνομα.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η
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Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με
την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
5. Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και
αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει
έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να
τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη γιατί σύμφωνα με την
σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα
καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.
8.5 Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζημιώσεων
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία
του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε
μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις
υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της
παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τις
βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16.
8.6 Δοκιμές εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να
εκτελέσει τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του μέσα, όργανα και
δαπάνες. Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής.
2. Ο ανάδοχος οφείλει μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους,
να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλλει στην Επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα,
πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων
που εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρούνται στο φάκελο της
επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται τέλος, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο
προσωπικό του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.
8.7 Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας – Σημάνσεις – Προστασία περιβάλλοντος
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την
πρόληψη ατυχημάτων και να τηρεί όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, που καθορίζονται
στο άρθρο 24 του Π.Δ. 447/75 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και
στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.»,
εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική
μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης των έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας
(Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) της απόφασης ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3) κ.λ.π., σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 138 του
Ν.4412/16.
2. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει τα
απαραίτητα μέτρα για τη πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης
και για τη παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
3. Ο ανάδοχος ευθύνεται, αποκλειστικά αυτός, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, που οφείλεται
στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη, για την εκτέλεση του
έργου, για το απασχολούμενο εργατοτεχνικό κ.λ.π. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί
ατύχημα σ’ αυτό.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί με δαπάνες του στην περιοχή του εργοταξίου και
στις θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες, ανάλογα με τη φύση του έργου (οικοδομικό,
συγκοινωνιακό, υδραυλικό κ.λ.π.) κατάλληλα σήματα και πινακίδες ασφάλειας, φροντίζοντας και
για τη συντήρησή τους.
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6. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα απαραίτητα μέτρα κατά την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του στις διάφορες περιοχές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
ροή των όμβριων καθώς και η κυκλοφορία πεζών, τόσον από τη διακίνηση των μηχανικών του
μέσων στις περιοχές αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών και των προϊόντων εκσκαφής.
Δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί καμία γενικά εργασία εκσκαφών ή αχρηστία οδού ή πεζοδρομίου
πριν ολοκληρωθεί τελείως και εγκριθεί αρμόδια η κατασκευή από τον ανάδοχο προσωρινής
διαβάσεως των τροχοφόρων ή πεζών.
7. Υποχρεούται όπως με δικές του δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας
των οχημάτων ως και νυχτερινά φωτεινά σήματα κ.λ.π. Επίσης οφείλει με δαπάνες του να
περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θέση και να επισημαίνει
αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λ.π. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικά
με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.
8. Σε θέσεις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θα τοποθετούνται, υποχρεωτικά, αυτόματα
σπινθηρίζοντα σήματα (flash lights) και θα χρησιμοποιούνται, όπου είναι ανάγκη, τροχονόμοι
υπάλληλοι του ανάδοχου για την καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων και την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία, ημέρα και νύχτα, πάνω στους δρόμους και γενικά σε όλες τις περιοχές του
εργοταξίου.
9. Ο εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας σε
οποιοδήποτε σημείο του έργου, πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται προηγουμένως με την
Υπηρεσία Επιβλέψεως και το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας κινήσεως.
10. Οφείλει να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων και οπών. Υποχρεούται δε να
συμμορφωθεί πλήρως στις υποδείξεις του επιβλέποντος.
11. Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάντοτε. Γενικά δε επιπρόσθετα, τα ορύγματα μέσα σε
κατοικημένους χώρους επισημαίνονται με φώτα τη νύχτα.
12. Ο εργολάβος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν έργα και
στις πλέον εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα
αρχής, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου.
13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος. Επίσης προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και
καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή
δένδρων και καταστροφή φυτείας, όχι απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος
Α' του Ν4412/16. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ.2
και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16).
8.8 Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του έργου μπορεί να υπάρχουν εναέριες ή
υπόγειες εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που απαιτείται να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους.
2. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη στην εκτέλεση των εργασιών
μεταφοράς αυτών των εγκαταστάσεων, οφείλει όμως να διευκολύνει χωρίς προσκόμματα την
εκτέλεσή τους, και χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, ώστε να μην καθυστερεί η εκτέλεση του έργου
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138
του Ν.4412/16.
3. Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας,
που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.
Είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών
με την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί με δικές του δαπάνες
και φροντίδες με τα απαραίτητα διαγράμματα και λοιπά στοιχεία των θέσεων των αγωγών Κοινής
Ωφελείας, αφού έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές των ΟΚΩ.
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4. Εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. σε θέσεις όπου υφίστανται αγωγοί ΟΚΩ γενικά πρέπει να εκτελούνται με
μέγιστη προσοχή για την αποφυγή ζημιών ή ατυχημάτων για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος.
5. Είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες προσωρινές παροχές
(εργοταξιακές) των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), που απαιτούνται για
την κατασκευή του έργου. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα έξοδα σύνδεσης, χρήσης και
αποσύνδεσης των παροχών.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των
κτηρίων ή λοιπών εγκαταστάσεων του έργου (όπου απαιτείται τέτοια σύνδεση) με τα δίκτυα των
Ο.Κ.Ω (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕκλπ.). Η δαπάνη των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων καταβάλλεται
από τον ανάδοχο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του
λογαριασμού της αντιστοίχου δημόσιας επιχείρησης και αποδίδεται σε αυτόν από τον εργοδότη σε
επόμενο λογαριασμό, μετά τη προσκόμιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων και
λοιπών νομίμων εγγράφων χωρίς να δικαιούται καμιάς επιπλέον επιβαρύνσεως.
7. Ειδικά η δαπάνη για την αναγνώριση από τον Ο.Τ.Ε εγκατεστημένου εσωτερικού τηλεφωνικού
κέντρου βαρύνει τον ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν μνημονεύεται στην οικονομική προσφορά
του.
8.9 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
1. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου περιλαμβάνεται και η διενέργεια των διαδικασιών (όταν
απαιτείται) για την έκδοση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ. Η δαπάνη για την έκδοση και παράδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης βαρύνει
τον ανάδοχο.
2. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την έκδοση των
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ των Ελεγκτών Δόμησης από τα οποία το τελικό υποχρεωτικά θα έχει εκδοθεί
μέχρι την βεβαίωση περαίωσης του έργου. Η δαπάνη των ελεγκτών δόμησης (αρχική, τελική) και
παράδοση του πιστοποιητικού βαρύνει τον ανάδοχο.
3. Στα γενικά έξοδα του αναδόχου και το όφελος αυτού περιλαμβάνονται οι παρακάτω ειδικές
δαπάνες, εφ’ όσον ζητηθεί από τον εργοδότη σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο περιγραφικό
τιμολόγιο:
i. Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες που γίνονται κατά την εκτέλεση των έργων για την
εφαρμογή της μελέτης και τυχόν τροποποίησής της.
ii. Ο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου εργαστηριακός έλεγχος για τη διαπίστωση της
καταλληλότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται και της εκτελούμενης ποιότητας εργασίας,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο τιμολόγιο.
iii. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων μετά των απαραιτήτων
σχεδίων, λογαριασμών και δακτυλογράφησης αυτών σε ανάλογο αριθμό αντιτύπων. Τα
παραπάνω στοιχεία θα προσκομίζονται για έλεγχο στον επιβλέποντα προτού
δακτυλογραφηθούν ή φωτοαντιγραφηθούν.
iv. Η σύνταξη τελικών κατασκευαστικών σχεδίων και η λήξη φωτογραφιών όπως αυτά
προβλέπονται στο άρθρο 8.10.
8.10 Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες – Πιστοποιητικά
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή
παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη,
δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
i. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και
οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
ii. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές
εκτελέσθηκαν, που να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των
εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το το βάθος ροής κ.λ.π.
των φρεατίων.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του, έγχρωμες
φωτογραφίες πριν από την έναρξη, κατά τις πιο σημαντικές φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά
το πέρας των εργασιών, στις οποίες, τελευταίες, θα φαίνονται όλες οι όψεις του έργου, σύμφωνα
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με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Θα εκτυπώνονται
δε σε τρία (3) αντίτυπα η κάθε μία από αυτές που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, σε μέγεθος
13x18,σε χαρτί λευκό σεμιτάτ. Με τις φωτογραφίες θα παραδίδονται και τα αρνητικά τους ή τα
αρχεία εφόσον πρόκειται για ψηφιακές φωτογραφίες.
Άρθρο 9 ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
9.1 Μηχανικός εξοπλισμός
1. Ο απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανικός εξοπλισμός διατίθεται από τον ανάδοχο. Αν
δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά.
9.2 Προσωρινές εγκαταστάσεις του ανάδοχου - Προστατευτικές κατασκευές
1. Όλες οι προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διανομής, εργαστήρια,
γραφεία κ.λ.π.) που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα κατασκευασθούν με φροντίδα,
δαπάνες και ευθύνη του ανάδοχου, σε θέσεις που επιτρέπουν η Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές.
2. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες και να λάβει κάθε άλλο μέτρο για την
αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τρίτους ή στο έργο.
3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία του
περιβάλλοντος και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά την
αποπεράτωση του έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου,
που επιβάλλονται από τα Π.Δ.778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του.
4. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα
οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’
αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις
εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες η Υπηρεσία δεν
θα φέρει καμία ευθύνη.
9.3 Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων προστασίας
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως
επίσης και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.
2. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σ’ αντίθετη δε περίπτωση τα μέτρα
φύλαξης προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των κάθε φύσεως
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η
διακοπή της λειτουργίας. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
9.4: Καθαρισμός εργοταξίου, κατασκευών και εγκαταστάσεων
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου
καθώς και μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει με
δαπάνες του, από τους χώρους γύρω από τα τμήματα αυτά και γενικά από το εργοτάξιο, όλες τις
προσωρινές εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από το προηγούμενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ.,
καθώς και όλα τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα και χρήσιμα ή άχρηστα
πλεονάζοντα υλικά, να κατεδαφίσει κάθε βοηθητικό κατασκεύασμα, που θα του υποδείξει η
Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία του έργου, να ισοπεδώσει τους
χώρους, στους οποίους είχαν τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί όλα αυτά και να παραδώσει τόσο τις
κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου σε κατάσταση τέλειας καθαριότητας,
φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτοποίηση, που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη
λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
2. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε προστατευτική
κατασκευή, που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασίες και παραγωγή υλικών) ή για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών και ατυχημάτων σε δένδρα, αγρούς, γειτονικές ιδιοκτησίες,
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οικοδομές και κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε είδους υπάρχοντα έργα, αν έχει εκλείψει κατά
την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος ύπαρξης της, και να απομακρύνει τα περιφράγματα του
εργοταξίου.
3. Αν μέσα σε δέκα (10) μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν αρχίσει
και, μέσα σε τακτή προθεσμία, δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε
βάρος του και για λογαριασμό του, η σχετική δαπάνη δε θα αφαιρείται από την πρώτη πληρωμή
του και επί πλέον δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμος περαίωσης του έργου ή του τμήματος,
που αφορούν.
9.5 Προμήθεια υλικών - Ποιότητα - Προέλευση - Δείγματα
1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι άριστης ποιότητας,
χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές,
τα συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων Δημοσίων
Έργων, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου οργάνου της
επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση,
κ.λ.π.
2. Θα είναι δε εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα,
καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και αναφέρονται ρητά, στα αντίστοιχα άρθρα του
συμβατικού τιμολογίου, σαν προέλευσης εξωτερικού.
3. Δείγματα υλικών καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία τους λαμβάνονται έγκαιρα και υποβάλλονται
για έγκριση στην Υπηρεσία πριν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.
4. Όταν απαιτείται τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο
δοκιμής υλικών. Για τον σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα
του αναδόχου, καθώς και το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο
δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.
5. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή
άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη
σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από τη
διευθύνουσα υπηρεσία που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακαταλλήλων ή απρόσφορων πηγών.
Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από τις
διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 138 του Ν.4412/16.
6. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος
ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, μηχανημάτων και
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να
ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό.
7. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση
των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί
της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.
8. Ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
9. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια
που τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά.
10. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του
έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16.
Άρθρο 10: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους
1. Ο ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 138 του Ν.4412/16, να μην
παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα
που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του και που δεν
περιλαμβάνονται στη σύμβασή του, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και
ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα
εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών.
ΕΣΥ
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2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις
από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή
να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Άγιοι Ανάργυροι 08/12/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.

η Προϊσταμένη 08/12/2020
Τμήματος Μελετών

Άγιοι Ανάργυροι 08/12/2020
οι συντάκτριες

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κων/νος Μούσιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΣΥ

Ιωάννα Μαντζαβινάτου
Πολιτικός Μηχανικός

Γεωργία Μαραγκού
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων
υγιεινής για την πρόσβαση και την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 175/2020

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

1

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
1 Είδος του έργου και χρήση αυτού: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες
. του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
2 Σύντομη περιγραφή του έργου:
.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής ραμπών πρόσβασης καθώς και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των μαθητών ΑμεΑ στις σχολικές
μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους χώρους των σχολείων.

3 Ακριβής διεύθυνση του έργου: Δήμος Αγίων Αναργύρων
.
4 Στοιχεία του κυρίου του έργου:
.
Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού τηλ. 213 20 23 600-1
5 Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:
.

- Καματερού.

Γεωργία Μαραγκού - Ελπίδα Πηγουνάκη

6 Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.
.
(Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα
χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.)
Το έργο θα κατασκευαστεί σε 3 φάσεις:
1. ΦΑΣΗ 1: Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
2. ΦΑΣΗ 2: Διάφορες οικοδομικές εργασίες
3. ΦΑΣΗ 3: Εργασίες διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων

1

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

1.1 Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις - εκσκαφές, αποκομιδή μπαζών

Καθαιρέσεις

2.1

Οικοδομικές εργασίες

Σκυροδέματα - Επιστρώσεις
Ε
Ρ
Γ (3)
Α
Σ
Ι
Α
Σ

3.1 Η/Μ εγκαταστάσεις

Εξοπλισμός – Ηλεκτρομηχανολογικά
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Κίνδυνοι
01000. Αστοχίες εδάφους
01100. Φυσικά πρανή

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές

01300. Υπόγειες εκσκαφές

01400. Καθιζήσεις

01500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση
Κατάρρευση μετώπου προσβολής
Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
Διάνοιξη υπογείου έργου
Ερπυσμός
Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
Υποσκαφή / απόπλυση
Στατική επιφόρτιση
Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία
Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία
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Κίνδυνοι
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό
εξοπλισμό
02100. Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02200. Ανατροπή οχημάτων και
02201
μηχανημάτων
02202
02203
02204
02205
02206
02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη
02301
02302
02303
02304
02305
02400. Εργαλεία χειρός
02401
02402
02403
02500. Άλλη πηγή
02501
02502
02503

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

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
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Κίνδυνοι
03000. Πτώσεις από ύψος
03100. Οικοδομές - κτίσματα

03200. Δάπεδα εργασίας – προσπελάσεις

03300. Ικριώματα

03400. Τάφροι / φρέατα
03500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303
03304
03305
03401
03402
03501
03502
03503

Κατεδαφίσεις
Κενά τοίχων
Κλίμακα
Εργασία σε στέγες
Κενά δαπέδων
Πέρατα δαπέδων
Επικλινή δάπεδα
Ολισθηρά δάπεδα
Ανώμαλα δάπεδα
Αστοχία υλικού δαπέδου
Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση
Κενά ικριωμάτων
Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης
Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος
Κατάρρευση. Ανεμοπίεση
Πτώση μελών στην εκσκαφή

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
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Κίνδυνοι
04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά θραύσματα
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση

04400. Εκτοξευόμενα υλικά

04500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
04101
04102
04103
04104
04105
04106
04201
04202
04203
04204
04205
04206
04207
04208
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04401
04402
04403
04501
04502
04503

Ανατινάξεις βράχων
Ανατινάξεις κατασκευών
Ατελής ανατίναξη υπονόμων
Αποθήκες εκρηκτικών
Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων
Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου
Υγραέριο
Υγρό άζωτο
Αέριο πόλης
Πεπιεσμένος αέρας
Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
Δίκτυα ύδρευσης
Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα
Βραχώδη υλικά σε θλίψη
Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
Συρματόσχοινα
Εξολκεύσεις
Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Αμμοβολές
Τροχίσεις / λειάνσεις

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1

1

1

1

1

7

Κίνδυνοι
05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών &
αντικειμένων
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός

05101
05102
05103
05104
05105
05106
05200. Οικοδομικά στοιχεία
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05300. Μεταφερόμενα υλικά - Εκφορτώσεις 05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05400. Στοιβασμένα υλικά
05401
05402
05403
05500. Άλλη πηγή
05501
05502
05503

Πηγές κινδύνων
Αστοχία. Γήρανση
Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
Κατεδάφιση
Κατεδάφιση παρακειμένων
Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
Διαστολή - συστολή υλικών
Αποξήλωση δομικών στοιχείων
Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα
Φυσική δυναμική καταπόνηση
Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
Κατεδάφιση
Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων
Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια
Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη
Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
Ατελής / έκκεντρη φόρτωση
Αστοχία συσκευασίας φορτίου
Πρόσκρουση φορτίου
Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
Εργασία κάτω από σιλό
Υπερστοίβαση
Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
Ανορθολογική απόληψη

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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Κίνδυνοι
06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα υλικά

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα

06300. Υψηλές θερμοκρασίες

06400. Άλλη πηγή

07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις

07200. Εργαλεία-μηχανήματα
07300. Άλλη πηγή

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

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

07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

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

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
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Κίνδυνοι
08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08100. Νερό

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον

08300. Άλλη πηγή

09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές θερμοκρασίες

09200. Καυστικά υλικά

09300. Άλλη πηγή

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

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

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

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

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1

1
1
1
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Κίνδυνοι
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες

10200. Χημικοί παράγοντες

10300. Βιολογικοί παράγοντες

Πηγές κινδύνων
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307

Ακτινοβολίες
Θόρυβος / δονήσεις
Σκόνη
Υπαίθρια εργασία. Παγετός
Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
Υγρασία χώρου εργασίας
Υπερπίεση / υποπίεση

Δηλητηριώδη αέρια
Χρήση τοξικών υλικών
Αμίαντος
Ατμοί τηγμάτων
Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες
Καπναέρια ανατινάξεων
Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης
Συγκολλήσεις
Καρκινογόνοι παράγοντες

Φάση 1η

Φάση 2η

Φάση 3η

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

Μολυσμένα εδάφη
Μολυσμένα κτίρια
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
Χώροι υγιεινής
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ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης
(στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση
του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα
(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η
πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που
ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ν
01101

Φ.1.1

01102

Φ.1.1

01103

Φ.1.1

02101

Φ.2.1

02102

Φ.1.1, Φ.2.1

02104

Φ.2.1

02201
02204
02302

Φ1.1, Φ.2.1
Φ1.1
Φ1.1

02303

Φ1.1

02304

Φ1.1

02305

Φ1.1, Φ.2.1

02401
03208

Φ2.1
Φ1.1

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

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

Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 778/80
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ν
03209

Φ1.1

03210

Φ1.1

03211

Φ1.1

04301

Φ.1.1

04306

Φ.1.1

05302
05309
06104
06204

Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1
Φ2.1
Φ2.1
Φ2.1

06304

Φ2.1

07105

Φ2.1, Φ3.1

07202

Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Υπ. Απόφαση

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

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από το δίκτυο της Δ.Ε.Η.
Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός,
αντλία σκυροδετήματος, κλπ.)
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4373/1205/11-3-93
ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ν
09105

Φ2.1

10103

Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1

10105

Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1

10207

Φ1.1,Φ.2.1

10208

Φ2.1

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

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

Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 95/78
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 4373/1205/113-93
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 396/94
Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση 4373/1205/113-93
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 4373/1205/113-93
Π.Δ. 95/78
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση 4373/1205/113-93
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ΤΜΗΜΑ Δ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας
.
Η προσπέλαση διαφοροποιείται στο κάθε σχολικό συγκρότημα και στο κάθε δημοτικό κτίριο.
2 2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
.
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά
την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιμετρικούς δρόμους.
3 3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού
.
Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών
που τα χρησιμοποιούν.
4 4. Χώροι αποθήκευσης
.
Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια καυσίμων.
5 5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)
.
Απαιτείται ο Ανάδοχος να μεριμνήσει για την κατασκευή περιφραγμένου χώρου αποθήκευσης υλικών (μπαζών, σωλήνων κλπ.).
6 6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών
.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει την έγκριση σε κάθε κτίριο για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και τη χρήση των εγκαταστάσεων υγιεινής και
καθαριότητας του προσωπικού του.
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται από το πλησιέστερο Νοσοκομείο.
7 7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
.
Δεν υπάρχουν
8. Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι ειδικής
μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80 και π.δ. 1073/81).
Τα ικριώματα του έργου θα είναι συνήθη, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη γι΄ αυτά.
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ΤΜΗΜΑ Ε
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων πρακτικών και λύσεων
για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων).

Αγ. Ανάργυροι,

08- 12-2020

οι συντάκτριες

Γεωργία Μαραγκού
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ελπίδα Πηγουνάκη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙAΣ (Φ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/1996, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Γενικά
1.

Είδος του έργου και χρήση αυτού:
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού»

2.

Ακριβής διεύθυνση του έργου:
Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

3.

Αριθμός έγκρισης της μελέτης:

4.

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

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Ημερ/νία
κτήσεως

Δήμος Αγίων
Αναργύρων Καματερού

Λεωφ. Δημοκρατίας 61
– Τ.Κ. 135 61
τηλ. 213 20 23 600-1

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει ιδιοκτησία
100%

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:
6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Διεύθυνση

Ημερ/νία αναπροσαρμογής
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ΤΜΗΜΑ Β΄
Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης
1.

Τεχνική περιγραφή του έργου:
Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:
1) Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
2) Διάφορες οικοδομικές εργασίες
3) Εργασίες διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων
Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιφερειακούς δρόμους .

2.

Παραδοχές μελέτης
Α. ΥΛΙΚΑ

2.Α.1
2.Α.2
2.Α.3
2.Α.4
2.Α.5
2.Α.6
2.Α.7
2.Α.8
2.Α.9
2.Α.10
2.Α.11
2.Α.12
2.Α.13
2.Α.14

Σωλήνες από PVC
Διαχύτες από HDPE
Κατηγορίες σκυροδέματος
Κατηγορίες χάλυβα
Σιδηρικά ελάσματα
Ταινία στεγάνωσης
Λιθορριπές πάχους 30 εκ.
Ογκόλιθοι κατηγορίας Α
Σακόλιθοι από τσιμεντόδεμα
Αμμοχάλικο
Στεγανωτικό μάζας
Τσιμεντοκονία για επιχρίσματα
Εποξειδικά υλικά για επάλειψη

6 Atm
C12/15, C16/20
S500

ΠΤΠ Ο-150
350 kgr

Β. ΕΔΑΦΟΣ
2.Β.1
2.Β.2
2.Β.3
2.Β.4

Επιτρεπόμενη τάση εδάφους Μpa
Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm)
Συντελεστής τριβής εδάφους – σκυροδέματος

0,20
300
0,70

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.Γ.1
2.Γ.2
2.Γ.3
2.Γ.4

Σεισμικότητα περιοχής
Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους
Κατηγορία εδάφους

Ι
α = 0,16

Δ. ΦΟΡΤΙΑ
2.Δ.1
2.Δ.2
2.Δ.3
3.

Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος
Ίδιο βάρος γαιών

25.00 KN/m3
20.00 KN/m3

“Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε
παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
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ΤΜΗΜΑ Γ΄
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους
συντηρητές - επισκευαστές του.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:
1. Θέσεις δικτύων
1.1 Ύδρευσης
1.2 Αποχέτευσης
1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.4 παροχής διαφόρων αερίων
1.5 παροχής ατμού
1.6 Κενού
1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.8 Πυρόσβεσης
1.9 Κλιματισμού
1.10 Θέρμανσης
1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με
οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.
Όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά.
2.

Σημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1.
Όλοι οι διακόπτες είναι ευκόλως ορατοί.

3.

Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο
3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού
3.2 Υαλοβάμβακας
3.3 Πολυουρεθάνη
3.4 Πολυστερίνη
3.5 άλλα υλικά
Ουδεμία

4.

Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ.
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)
Ουδεμία

5.

Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.
Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι
υπάρχουσες περιφερειακές οδοί.

6.

Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Ουδεμία
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7.

Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση.
Ουδείς

8.

Άλλες ζώνες κινδύνου.
Ουδεμία

9.

Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους
π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.).
Ουδεμία
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό
ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.).
1. Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα
της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει
κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς
παράγοντες.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των
εγκαταστάσεών του
Ανά τακτικά χρονικά διαστήματα θα επιθεωρούνται από ειδικευμένο συνεργείο οι
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι βλάβες που τυχόν θα διαπιστώνονται στις
εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο
συνεργείο. Επίσης θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα οποιεσδήποτε φθορές στο έργο.
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