ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ & Γ.Γ

ΔΡΓΟ:

"ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΥΑΡΑ
ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"
Πξνππ.: 330.000,00€
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ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : ΑΣΑ (164.541,92) & Άξζξ. 27(165.458,08)
Κ.Α. : 02.30.7326.049

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
(Σχπνο Β)
Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ
Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ2

ΝΑΟΤΑ
ΑΠΡΙΛΙΟ 2016

1

2

Να αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ηεο δηαηηζέκελεο πίζησζεο (πρ θσδηθφο ελάξηζκνπ ζην ΠΓΔ ή θσδηθφο
πίζησζεο ηνπ ηαθηηθνχ π/π. ηελ πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηελ Δ.Δ. λα αλαγξάθεηαη θαη ν
ηίηινο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ ή άιινπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν).
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ 1336/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2013 ην θαηψηαην φξην ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ απφ
1εο Ιαλνπαξίνπ 2014 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.186.000 ΔΤΡΩ (ρσξίο Φ.Π.Α.). Σν πνζφ απηφ επαλεμεηάδεηαη απφ
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλά δηεηία θαη αλαζεσξείηαη εάλ ρξεηαζηεί. Αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθά)
ππεξβαίλεη ην πνζφλ απηφ, λα ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο Α.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜOΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ & Γ.Γ

ΔΡΓΟ:

ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ
ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ ΔΙΡΗΝΗ
Πξνππ.: 330.000,00€
3

ΑΣΑ (164.541,92) & Άξζξ. 27(165.458,08)

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Κ.Α. : 02.30.7326.049

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ

Ο ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ

δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι
ηε κε αλνηθηή δεκνπξαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:

"ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΥΑΡΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Δ.ΝΑΟΤΑ"

Προϋπολογιζμού 330.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηζη και Φ.Π.Α.),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α) ηνπ λ. 3669/08 «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ (ΚΓΔ) θαη
β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη

θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εξγνιήπηεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ σο
άλσ έξγνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άξζξν 1:

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ - Πξντζηακέλε Αξρή – Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία

Δξγνδφηεο – Κχξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ.

4
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1.1

Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη: ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ.

1.3

Πξντζηάκελε Αξρή είλαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ
ΝΑΟΤΑ πνπ έρεη έδξα Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Πφιεσο
6
Νάνπζαο.:
Οδφο
Σαρ.Κσδ.
Σει.
Telefax
7
E-mail

:
:
:
:
:

Γεκαξρίαο 30 Νάνπζα
592 00
23323 50300
23320 24260
info@naoussa.gr

πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ
ηα έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην δεκνπξάηεζεο
ηνπ έξγνπ) πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ.
Γηεπζχλνπζα / Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη
Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ

1.4

Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ηξσηθήο Πφιεσο
8
Νάνπζαο (Κεληξηθφ θηίξην – Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
1.5

-

-

«Δλδηαθεξφκελνο / Τπνςήθηνο» είλαη ε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε (Δξγ.Δπ.) πνπ έρεη ην
εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία.
«Πξνζθέξσλ / δηαγσληδφκελνο» είλαη θάζε Εργ.Επ. ή Κ/μία πνπ έρεη ππνβάιεη
πξνζθνξά ζηελ παξνχζα δεκνπξαζία.
«Αλάδνρνο / εξγνιάβνο» είλαη ε Εργ.Επ. ή Κνηλνπξαμία πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε
εθηέιεζεο κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
«Σηκνιφγην Έξγνπ» ή «Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» ή «Σηκνιφγην» ή «πκβαηηθφ Σηκνιφγην»
είλαη ην Σηκνιφγην Μειέηεο ηεο ππεξεζίαο κε ηηο ηηκέο κνλάδνο κεησκέλεο θαηά ην
πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζθέξεη ν αλάδνρνο θαηά ην δηαγσληζκφ.
Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΚΓΔ) είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ θπξσηηθνχ
λφκνπ 3669/2008 (ΦΔΚ Α΄ 116)

4

5

Σν λνκηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάδεηαη ην έξγν (άξζξν 1 παξάγξαθνο 7α ΚΓΔ,
π.ρ. ην Γεκφζην, ν Γήκνο, ε Πεξηθέξεηα, ε δεκνηηθή επηρείξεζε θ.ν.θ. Δθφζνλ αλαζ έηνπζα αξρή είλαη ην
Γεκφζην, λα γίλεηαη εηδηθφηεξνο πξνζδηνξηζκφο (π.ρ. Διιεληθφ Γεκφζην/Τπνπξγείν Τ.ΜΔ.ΓΙ./Γ.Γ.Γ.Δ.
/Γηεχζπλζε Οδηθψλ έξγσλ (Γ1) θ.ν.θ.
Η αξκφδηα αξρή πνπ έρεη ηελ επζχλε παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία αλήθνπλ ε Πξντζηακέλε Αξρή
θαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Δθφζνλ ε Π.Α. θαη ε Γ.Τ. δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αξρή, φπσο γηα
παξάδεηγκα έξγν δήκνπ πνπ δελ έρεη δηθή ηνπ ηερληθή ππεξεζία θαη ζην νπνίν Γ.Τ. είλαη ε ηερληθή
ππεξεζία άιινπ δήκνπ (δήκνο ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ), ηφηε πξέπεη λα ηίζεηαη σο θνξέαο θαηαζθεπήο ε
ππεξεζία ηνπ δήκνπ πνπ αζθεί θαζήθνληα Γ.Τ.

6

Δπηζεκαίλεηαη, φζνλ αθνξά ηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ, φηη Πξντζηακέλε Αξρή είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πιελ
ηεο πεξηπηψζεσο ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.3852/2010 πνπ ηελ αξκνδηφηεηα αζθεί ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γηα ηνπο Ο.Σ.Α. Β’ Βαζκνχ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Π.Α. αζθεί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
ζχκθσλα κε ηε παξ.1(γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ λ.3852/2010 θαη ηε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ/ηνο 7/2013. Κάζε
άιιε αξκνδηφηεηα ηεο Π.Α. πνπ δελ έρεη ξεηά απνλεκεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αζθείηαη απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ή άιιεο αξκφδηαο Σερληθήο Γ/λζεο ζχκθσλα κε ηνλ
εθάζηνηε νξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο

7

Δθφζνλ ππάξρεη.

8

Π.ρ. ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ …………… .
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1.6

Αλ ε Γ.Τ. ή Π.Α. κεηαζηεγαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ, ζα γλσζηνπνηήζνπλ άκεζα ηε λέα ηνπο δηεχζπλζε ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν
αληίζηνηρα θαη απφ ην ελδερφκελν απηφ γεγνλφο δελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε αθπξφηεηα ή
άιιε δπζκελήο ζπλέπεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο.
Δθφζνλ νη σο άλσ ππεξεζίεο ή/θαη απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο
θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη
εγγξάθσο ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν αληίζηνηρα ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ή
απνθαηλνκέλσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ ηνλ θαζνιηθφ ηνπο δηάδνρν πνπ
ππεηζέξρεηαη πιήξσο ζηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη απφ ην γεγνλφο απηφ δελ
πξνθχπηνπλ νπνηεζδήπνηε αθπξφηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο
ππφςε ζχκβαζεο. Παξάιεηςε ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηθέξεη αθχξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ, κφλν εθφζνλ έρεη απνδεδεηγκέλα σο
απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ .

Άξζξν 2:

Παξαιαβή ηεπρψλ

2.1

Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο , πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο
θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 (παξ. 2) κε ζηνηρεία 2, 4, 5, 6,
7 θαη 8, δηαηίζεληαη απφ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, νδφο Γεκαξρίαο 30
Πιεξνθνξίεο Γθνηζε Δ. ηει.:2332020352.
Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην
10
δηαγσληζκφ κέρξη θαη ηελ 21ε Απξηιίνπ 2016 εκέξα Πέκπηε. . Δθφζνλ δεηεζνχλ
εκπξφζεζκα ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη
θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 15,00 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ
αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα . Δηδηθφηεξα
ηα ηεχρε πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 (παξ. 2) κε ζηνηρεία 2, 4, 5, 6, 7 θαη 8, ζα είλαη
αλαξηεκέλα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο www.naoussa.gr

2.2

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, λα ιάβνπλ
γλψζε ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ θαη ππαξρνπζψλ κειεηψλ, εξεπλψλ θ.ι.π., ζηα γξαθεία
ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ
επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.

2.3

Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη απφ ηα θξάηε –κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ηα θξάηε πνπ
έρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ή πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη
ην θείκελν ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ξεηψο ην άλνηγκα ησλ θνηλνηηθψλ δηαγσληζκψλ ζε
ππνςεθίνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο, κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ,
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, πέξαλ ηεο
αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 2.1 δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο ηνπο. Η ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ
Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.

Άξζξν 3:

Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ – Σξφπνο
ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο

3.1

Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18, ηνλ θάθειν ηεο

9

9

Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηέηνηνπ εληχπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 9 ηνπ ΚΓΔ θαη
αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ (βι. Άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ), π.ρ. ζην άξζξν 5 ηνπ ΚΓΔ, είλαη
πξναηξεηηθή ε ρνξήγεζε ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο, ελψ ζηα άξζξα 6 θαη 7 είλαη ππνρξεσηηθή.

10

Σίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Αθνχ νη δεκνπξαζίεο δηελεξγνχληαη πιένλ εκέξα Σξίηε (βι. άξζξν 22 παξ. 1 ηνπ
ΚΓΔ), ε πξνεγνχκελε Πέκπηε θαη αλ απηή είλαη αξγία, ε πξνεγνχκελε εξγάζηκε.
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πξνζθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24
ηεο παξνχζαο.
3.2

Ο θάθεινο πξνζθνξάο (ε πξνζθνξά) απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηνχο θαθέινπο, ηνλ
θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη
θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηελ επσλπκία, ηε
δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη,
e-mail) ηνπ πξνζθέξνληνο/Γηαγσληδφκελνπ θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, ζε
πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. Ο έλαο θάθεινο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ
έλδεημε ζην εμσηεξηθφ ηνπ «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ») θαη ν
άιινο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ»).
Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά
ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ.
Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί
πνηλή απνθιεηζκνχ ζθξαγηζκέλνο, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα
αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ.

3. 3

Οη εκεδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαζέηνπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηδηνρείξσο
ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 2 ηνπ
ΚΓΔ. Έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή
ηνπ δηαγσληδφκελνπ:
 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ν ίδηνο ν αηνκηθφο
εξγνιήπηεο,
 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Ο.Δ. ή Δ.Δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ή
εμνπζηνδνηεκέλνο νκφξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο,
 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Δ.Π.Δ. ή Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο
(Ι.Κ.Δ.) ν εμνπζηνδνηεκέλνο επί ηνχησ δηαρεηξηζηήο ηεο,
 ζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο Α.Δ. εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ..,
 ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ είηε α) ν θνηλφο
εθπξφζσπνο (πνπ πξέπεη λα είλαη έλαο εθ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ, δηνξηζκέλνο
κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην) ησλ θνηλνπξαθηνπζψλ Δξγ.Δπ. είηε β) φινη
νη
θνηλνπξαθηνχληεο
καδί,
ν
θαζέλαο
εθπξνζσπνχκελνο
ή
αληηπξνζσπεπφκελνο θαηά ηα παξαπάλσ.
Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην
θπζηθφ πξφζσπν.

3.4

Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη, πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη
απφ θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ή
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο
κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ
θαη ην θείκελν ησλ νπνίσλ επηηξέπεη ξεηψο ην άλνηγκα ησλ θνηλνηηθψλ δηαγσληζκψλ ζε
ππνςεθίνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο θαη ηαρπδξνκηθά. Η αξρή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ δελ έρεη επζχλε
γηα ηελ ηπρφλ εθπξφζεζκε άθημε ηεο πξνζθνξάο ζην πξσηφθνιιφ ηεο.

3.5

Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη
ρσξίο λα αλνηρηνχλ. Η αλεπηθχιαθηε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ εθπξνζέζκσο
ππνβάιινληα ηεθκαίξεηαη σο απνδνρή ηνπ απνθιεηζκνχ θαη παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα
δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δηαθσλεί κε ην εθπξφζεζκν θαη δειψζεη ξεηά ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Δ.Γ. φηη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθή έλζηαζε, ν θάθεινο ηεο εθπξφζεζκεο πξνζθνξάο
παξαιακβάλεηαη θαη αλνίγεηαη κε ηηο ππφινηπεο πξνζθνξέο. Η Δ.Γ. ζεκεηψλεη ζην
πξαθηηθφ ηεο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε
ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηελ απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε.
Η ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεσξεί
φηη ε πξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε.

Άξζξν 4:

Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ

4.1

Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
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α) Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ
ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη
ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ ΚΓΔ, δειαδή κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο 10.00, ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο. Ο
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί κε ηελ ππεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα λα
δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί ηαρπδξνκηθψο πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 3.4 (ζεκεηψλεηαη φηη
ζην πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα άθημεο, ζεκεηψλεηαη πάλσ ζην θάθειν θαη
κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο
ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε
ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.
β) Η παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ ζηελ αλνηρηή δηαδηθαζία γίλεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απζεκεξφλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην ζεκείν ε) ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο.
γ) Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηφλ ηεο απφ εκεδαπή επηρείξεζε, ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαγξάθεη (κε βάζε ην επηδεηθλπφκελν ζρεηηθφ έγγξαθν) ηα
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ ππνβάιιεη (ηνπιάρηζηνλ νλνκαηεπψλπκν θαη αξηζκφ
ηαπηφηεηαο ή ζπλαθνχο εγγξάθνπ πνπ πηζηνπνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ). Σέηνηα θαηαγξαθή δελ
γίλεηαη ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ππνβάιινληνο ην θάθειν πξνζψπνπ ακθηζβεηείηαη,
ν θάθεινο παξαιακβάλεηαη θαη ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κεηά ην άλνηγκα θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
δ) Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλνίγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε
νπνία θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν
(ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεη ην λνκφηππν θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο), θαη κνλνγξάθεη ην
θαζέλα απφ απηά αλά ζειίδα.
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε
δηαγσληδφκελν. Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξνχληαη, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν
11
θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο , ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε
κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη απνηειεί κέξνο ηνπ
πξαθηηθνχ ηεο.
ε) Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά
κεηνδνζίαο, δηαπηζηψλεη α) αλ ην πξφζσπν πνπ θαηέζεζε ηελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.3 ηεο
παξνχζαο β) ειέγρεη ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, γ) ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη δ) ηελ εθπιήξσζε ησλ
φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο.
ζη) ηε ζπλέρεηα ε Δ.Γ. ειέγρεη ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα
ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΔ, θαη αλάινγα κε ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνγξαθψλ
θαη κνλνγξαθψλ (θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 παξ. 6-8 ηνπ ΚΓΔ, ζηελ
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ δηαγσληδφκελσλ. Διέγρεηαη θαηφπηλ, θαηά ην άξζξν 24.2 ηεο
παξνχζαο, ε νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ
δηαγσληδφκελσλ, ε αξηζκεηηθή θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο
12
θαη ε νκαιφηεηα απηψλ κεηαμχ ηνπο.
11

θνπφο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη λα απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε εζθαικέλε θαηάηαμε ησλ
δηαγσληδφκελσλ ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο.

12

χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ, αλ ην ζχζηεκα πξνζθνξάο είλαη ηνπ άξζξνπ 6.
Δθφζνλ επηιέρζεθε απφ ηελ Π.Α. ην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΓΔ, (εληαία έθπησζε) ειέγρεηαη ε αξηζκεηηθή
θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο. ην άξζξν απηφ ηεο Γηαθήξπμεο γίλνληαη νη
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δ) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ε κέζε έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), πνπ ππνινγίδεηαη ζην ηέινο ηνπ
Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, φπσο απηή (ηπρφλ)
δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δ.Γ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαησηέξσ. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νξζνχ
ππνινγηζκνχ ηεο Δκ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ε Δ.Γ. ειέγρεη ηηο δαπάλεο εξγαζηψλ κεηά
ηελ έθπησζε, ην Γεληθφ Άζξνηζκα Γαπαλψλ θαηά ηελ πξνζθνξά (π), ην πνζφ πνπ αλαινγεί
ζηα Γ.Δ. & Ο.Δ. θαη ην χλνιν Δξγαζηψλ κε Γ.Δ. & Ο.Δ. θαηά ηελ πξνζθνξά, ελψ ε κέζε
έθπησζε πξνζθνξάο (Δκ), ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηελ αλαγθαία ζηξνγγχιεπζε, ψζηε
λα πξνθχπηεη ν κεηνδφηεο. εκεηψλεηαη φηη ηα φξηα νκαιφηεηαο δε ζηξνγγπινπνηνχληαη.
ε) Ο πιήξεο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
νινθιεξψλεηαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ επνκέλσλ εδαθίσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγπεηηθψλ
επηζηνιψλ, ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο θαη δηελεξγείηαη θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο,
αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 8 ηνπ ΚΓΔ. Η Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ
ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα
έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Αλ
δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν ππνςήθηνο απνθιείεηαη απφ ηνλ
δηαγσληζκφ, ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη θηλείηαη δηαδηθαζία
πεηζαξρηθήο δίσμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 82 θαη επφκελα ηνπ ΚΓΔ. Αλ ε
νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ
πξνζθνξψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10)
πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο
επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε
εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
ππεξεζίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο, πνπ δελ ειέγρζεθαλ, θπιάζζνληαη κε επζχλε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Η εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.
ζ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. απνξξίπηεη
ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα απαξάδεθηεο (κε αλαγξαθή ζην Πξαθηηθφ) θαη
θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ παξαδεθηέο.
Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο ππεξεζίαο, ζηελ νπνία
δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο
φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’
απηνχ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε.
Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο. Η πελζήκεξε
πξνζεζκία ππνβνιήο ελζηάζεσλ αξρίδεη ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο εκέξα. Η Δ.Γ. είλαη
ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα έγγξαθα πνπ
ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη ιήςε θσηναληηγξάθσλ
ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο ίδηνπο εγγξάθσλ κε δαπάλεο ηνπο, θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Ν.
2690/99. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν
ηεο ππεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη γλσζηνπνηνχληαη κε κέξηκλα ηεο ππεξεζίαο
απηήο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. ζχκθσλα κε ην άξζξν
25Α ηνπ ΚΓΔ, πξνζθνκίδεηαη, κε ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο, παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,05 επί ηνηο ρηιίνηο (0,05 ‰) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ
έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ), ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ
δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο, αλ γίλεη απνδεθηή ε έλζηαζε απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
η) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ, ε Δ.Γ. νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη
ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία
εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζηνλ κεηνδφηε, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, αλάινγα κε ην ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο πνπ εθαξκφδεηαη. Δπίζεο αλ έρεη επηιεγεί
ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7 ή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΓΔ, λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο
πξνζαξκνγέο ζην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο.
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άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ. Αλ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη
γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη, (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα
ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή, ε νπνία
απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε)
εγθξίλεη ην απνηέιεζκα. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4. 2γ΄.
4.2

Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο
α) Η Πξντζηακέλε Αξρή απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ή αθπξψλεη ζπλνιηθά ή κεξηθά ην απνηέιεζκα
13
ηεο δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ . Αλ, κεηά ηελ εθδίθαζε
ηπρφλ ελζηάζεσλ, πθίζηαληαη έγθπξεο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη απφιπηα
δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ
Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο (νη νπνίεο δηθαηνχληαη λα
παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία), κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο (θαηαθχξσζεο) θνηλνπνηείηαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο εθηφο ηνπ κεηνδφηε. Μεηά ηνλ θαηά λφκν πξνζπκβαηηθφ έιεγρν
14
λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην , πξνζθαιείηαη ν
κεηνδφηεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ, λα πξνζθνκίζεη κέζα ζε
πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο
Πξντζηακέλεο Αξρήο, ηζρχνπζα βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξψν (εθφζνλ ε αξρηθψο
πξνζθνκηζζείζα έπαπζε λα ηζρχεη) θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.1
(νη εκεδαπνί) θαη 23.2.2 (β), (γ) θαη (δ) (νη αιινδαπνί) ηεο παξνχζαο, εθφζνλ έρεη ιήμεη ν
15
ρξφλνο ηζρχνο ησλ αξρηθψο πξνζθνκηζζέλησλ , θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.4
(πηζηνπνηεηηθά έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ππεχζπλε δήισζε) θαη παξ. 24.1.5 (πεξί
νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ).
ε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ηζρχεη ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ή ε Δλεκεξφηεηα
Πηπρίνπ) πξνζθνκίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε,
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο
θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο.
Δπίζεο πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο, αλ απφ ηελ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πνπ ηπρφλ πξνζθνκίζηεθε ζηνλ δηαγσληζκφ
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ αλαδφρνπ είρε (ή έρεη αληίζηνηρα) ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ
πξνζθνκηζζέλησλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη
φηη ν αλάδνρνο ήηαλ ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζή ηνπ. Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη
απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή θαη, εθφζνλ δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ζηνλ
κεηνδφηε (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν
30 ηνπ ΚΓΔ πξνζθνκίδνληαο κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε
θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο.
Σέινο πξνζθνκίδεηαη θαη ειέγρεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β’/ 1673/ 23-8-2007) «πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3414/2005» θαη
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Τπνγξακκίδεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θαηά ηελ νπνία, γηα ηελ αθχξσζε δηαγσληζκνχ ιφγσ κε
ηθαλνπνηεηηθψλ πξνζθνξψλ απαηηείηαη ε γλσκνδφηεζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο
Πεξηθέξεηαο.

14

Δθφζνλ απαηηείηαη (άξζξα 35, 36 λ. 4129/2013 σο ηζρχεη). Αλ εθ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ πξνθχπηεη φηη
ε ζχκβαζε δελ ππφθεηηαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν πξνζαξκφδνληαη αλάινγα νη πξνβιέςεηο ηεο Γηαθήξπμεο
(αθαηξείηαη δειαδή ην ππνγξακκηζκέλν ηκήκα).
ΗΜΔΙΩΗ: Γελ ππφθεηηαη ε ζχκβαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ Δι. πλ φηαλ α) πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έξγν θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10.000.000 ΔΤΡΩ (βιέπεηε
άξζξν άξ 35 παξ. 3 α λ. 4129/2013 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ 73 παξ. 1 λ. 4146/2013 (ΦΔΚ Α 90) ) ή β) ην
έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ άιιεο (εζληθέο) πεγέο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1.000.000 ΔΤΡΩ
ρσξίο Φ.Π.Α.). Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, νη ζπκβάζεηο ηνπο
ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 200.000 € (αξ.
36 λ. 4129/2013 θαη αξ. 278 λ 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 9 παξ. 1 λ. 4071/2012).

15

Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ (ζε θνηλνπξαμία) θαη επηρεηξήζεηο εκεδαπέο, ρσξίο ελεκεξφηεηα πηπρίνπ, πξνζθνκίδνπλ
γηα επαλέιεγρν ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 (β), (γ) θαη (ε).
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ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
16
αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ λφκνπ απηνχ .
β) Αλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εκπξφζεζκα ή αλ ηα
πξνζθνκηζζέληα (κεηά θαη ηηο ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο) είλαη ειιηπή ή αλ
δελ πθίζηαληαη πιένλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ε
Πξντζηακέλε Αξρή αλαθαιεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο
θαηαζθεπήο ζηελ ακέζσο επφκελε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ή
Κνηλνπξαμία, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
θαη νχησ θαζ΄ εμήο.
γ) Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, πνπ
ιακβάλνληαη θαη΄ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΓΔ, θνηλνπνηνχληαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο ηαρπδξνκηθψο κε απφδεημε ή κε fax, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο. Αλ
ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε έρεη ιήμεη θαη δε ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο
ηεο, πξνο ηνλ ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Πξντζηακέλε Αξρή απεπζχλεηαη ζηνλ
δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεη ην δηαγσληζκφ, αλ α πηφο
ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο.
Άξζξν 5:

χκβαζε-πκβαηηθά ηεχρε

5.1

ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 30 (παξ.
5 – 11) θαη 39 ηνπ ΚΓΔ.

5.2

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί ην πξνο αλάζεζε έξγν,
είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά
17
φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ :
Σν ζπκθσλεηηθφ.
Η παξνχζα Γηαθήξπμε.
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
Σν Σηκνιφγην Μειέηεο.
Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ.
Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη
ε πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/ Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.3

Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν:
(1)
Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.
(2)
Οη Δπξσθψδηθεο.
(3)
Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).
(4)
Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.

Άξζξν 6:

Γιψζζα δηαδηθαζίαο

6.1

Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη
16

Η Τπεχζπλε Γήισζε απαηηείηαη φηαλ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 ΔΤΡΩ. Αιιηψο ε ζρεηηθή
ππνγξακκηζκέλε παξάγξαθνο παξαιείπεηαη.

17

Γελ επηηξέπεηαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ππφ ζηνηρεία 3-10 λα πξνβιέπεηαη ε απαίηεζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ ή ζηνηρείσλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
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απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ
ελζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή.
6.2

Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη,
επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν
ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile» ζχκθσλα κε
ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα
18
πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο . Η κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη είηε απφ
Έιιελα δηθεγφξν είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.

6.3

Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ
δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ
επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε δηάζεζε δηεξκελέσλ.

Άξζξν 7:

Δθαξκνζηέα λνκνζεζία

7.1

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
19
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ :
- Σνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
- Σνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
20
.
- Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
- Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
- Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
- Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

7.2

Οη δηαηάμεηο πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε κνξθή
Α.Δ. θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο ηπρφλ χπαξμεο αζπκβίβαζησλ ηδηνηήησλ απφ ην Δζληθφ πκβνχιην
Ραδηνηειεφξαζεο θ.ι.π. [άξζξν 20 παξ. 7 θαη 31 – 34 ηνπ ΚΓΔ θαη ε Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007
ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ Β’/1673/23-8-2007) «πεξί ησλ
Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
21
Ν.3414/2005» θαη απφθαζε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/05 (Φ.Δ.Κ. Β΄1590)] .

7.3

Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»
θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 2166/1993 (ΦΔΚ Α’ 137) «Κίλεηξα αλάπηπμεο επηρεηξήζεσλ,
δηαξξπζκίζεηο ζηελ έκκεζε θαη άκεζε θνξνινγία θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα θξάηεζε 6‰ ζην
ΣΜΔΓΔ.

7.4

Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα

18
19

20
21

Βι. ζρεηηθά θαη ππνζεκείσζε 44.
Πξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην
θείκελν θαη ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ
είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Η παξ. 7.2 ηίζεηαη εθφζνλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 Δπξψ.
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θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Άξζξν 8:

Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Έξγνπ, Φφξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ

8.1

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ΑΣΑ (164.541,92) & Άξζξ. 27 (165.458,08) ζε
22
23
βάξνο ηνπ Κ.Α. : 02.30.7326.049 (αξηζ. ελάξ. έξγνπ …) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ
άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 2166/93 (Φ.Δ.Κ. 137 Α’ /24-8-93). θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο
χςνπο 0,10% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην αξ. 4 Ν. 4013/2011, σο ηζρχεη ζήκεξα.

8.2

Σα γεληθά έμνδα, φθεινο θιπ. ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, δαζκνχο
θ.ι.π. θαζνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.

8.3

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ ΚΓΔ θαη (ελδερνκέλσο) ην
αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EΤΡΩ.

Άξζξν 9:

Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ
Δθφζνλ δεηεζνχλ εγθαίξσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ
δηαγσληζκφ, απηέο ζα παξέρνληαη απφ ηελ αξρή πνπ ηνλ δηεμάγεη, ην αξγφηεξν ηξεηο εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ

Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη
ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
11.1

Σίηινο ηνπ έξγνπ
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:
«ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΥΑΡΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ » Δ. ΝΑΟΤΑ

11.2

Πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο / Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 330.000,00 Δπξψ
24
θαη αλαιχεηαη ζε :
Γαπάλε Δξγαζηψλ 196.864,13 Δπξψ
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.): 35.435,54 Δπξψ
25
Απξφβιεπηα ( πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+ Ο.Δ.):
34.844,95 Δπξψ

22

23

Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν απφ ηελ Δ.Δ., ηνχην λα αλαγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη
εηδηθφηεξα λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο πξάμεο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ
είλαη εληαγκέλν ην δεκνπξαηνχκελν έξγν) θαζψο θαη ηα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο
πφξνπο.
Οη θξαηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηνλ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

24

Μπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιια θνλδχιηα, φπσο π.ρ. δαπάλε απνινγηζηηθά εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ.

25

Σν πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηελ
πξνζθεξζείζα έθπησζε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ελ ιφγσ πνζνζηηαία αλαινγία 15% επί ηεο δαπάλεο
εξγαζηψλ κε ΓΔ&ΟΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 παξ. 3 ηνπ ΚΓΔ.
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Πξφβιεςε Απνινγηζηηθψλ: 700,00 Δπξψ
Αλαζεψξεζε: 448,00 Δπξψ
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο :61.707,30 Δπξψ
Σφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ

11.3

Η πεξηνρή επέκβαζεο βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο πφιεο ηεο Νάνπζαο
Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ

11.4

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο είλαη ε αλάπιαζε παηδηθήο ραξάο πνπ εληάζζεηαη ζε θνηλφρξεζην
ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γ. Νάνπζαο θαη βξίζθεηαη ζηελ πφιε ηεο Νάνπζαο. Γηα ην ζρεδηαζκφ
ηεο παηδηθήο ραξάο ιήθζεθαλ ππφςε ε κνξθνινγία ηνπ ρψξνπ, νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ
ΔΝ1176 πνπ αθνξνχλ ζηνλ αζθαιή ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ θαζψο
θαη ε Τ.Α.28492/18.05.09(ΦΔΚ Β 931/18-05-2009) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ έξγνπ.

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην δηαγσληζκφ, αιιά θαη ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη
λνκνινγίαο (ππφζεζε C-496/99 P / Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta SpA θαη ππφζεζε C454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH θαηά Απζηξίαο)), ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ
αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη εθφζνλ ε
κεηαβνιή δελ πξνθχπηεη απφ αηέιεηεο θαη ειιείςεηο ηεο κειέηεο, κε βάζε ηελ νπνία
δεκνπξαηήζεθε ην έξγν.
Δηδηθά, ε δηαρείξηζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ ζα αθνινπζεί ηηο πξνβιέςεηο ηεο
πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (άξζξν 57 παξ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), εθφζνλ ε δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο αλαθέξεηαη ξεηά ζηε δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε, κε ηνπο αθφινπζνπο
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
Γελ επηηξέπεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ:


λα πξνθαιείηαη αιιαγή ηνπ «βαζηθνχ ζρεδίνπ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, φπσο απηφ
πεξηγξάθεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε,



λα ζίγεηαη ε πιεξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ,



λα θαηαξγείηαη κηα «νκάδα εξγαζηψλ» ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο,



λα πιεξψλνληαη λέεο εξγαζίεο, πνπ δελ ππήξραλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε,



λα ηξνπνπνηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε,



λα πξνθαιείηαη αχμεζε ή λα γίλεηαη εηζαγσγή λέσλ ζπκβαηηθψλ δαπαλψλ, νη νπνίεο δελ
είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ (π.ρ. γηα ην κεηξψν έξγνπ,
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, θιπ).



Τπφ ηελ πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηνξηζκψλ, επηηξέπεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ νξίνπ κεηαβνιήο ησλ
εξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο απηήο «νκάδαο εξγαζηψλ», αιιά:



κε πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβνιήο (αχμεζεο ή κείσζεο) ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο κηαο «νκάδαο
εξγαζηψλ», έσο ην 20% ηεο δαπάλεο απηήο θαη ηαπηφρξνλα



κε πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλφινπ, αζξνηζηηθά, φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απφ «νκάδα εξγαζηψλ» ζε
άιιε «νκάδα εξγαζηψλ» έσο ην 10% ηεο δαπάλεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ.
Οη σο άλσ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη κφλν κεηψζεηο
πνζνηήησλ (θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ) κηαο ζχκβαζεο (ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμνηθνλνκνχκελα πνζά γηα
ηελ αχμεζε ησλ πνζνηήησλ άιισλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο.

Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
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Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο θαη αξρίδεη
26
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο .
27
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ
Δ..Τ.
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
13.1

Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ «αλνηθηή δεκνπξαζία» ηεο πεξ. α) ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ ΚΓΔ.

13.2

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα επηκέξνπο
πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί
ηνηο εθαηφ (%), κε έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ηνπ
28
άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3669/2008 ΚΓΔ
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο εηδηθφηεξα
νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ ΚΓΔ.
Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ
15.1

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο,
θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014 (Α 160) θαη ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ
29
αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο , εθηφο Φ.Π.Α, ήηνη
ζην πνζφ ησλ 5.365,85 ΔΤΡΩ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη είηε ζηελ ππεξεζία
πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, είηε ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ
(φπσο νη ππεξεζίεο θαη θνξείο αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1.1, 1,2 θαη 1.3 ηεο παξνχζαο) θαη
ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ
κειψλ ηεο.

15.2

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ, δειαδή ην
νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ αηνκηθνχ εξγνιήπηε, ηελ επσλπκία ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ (εηαηξείαο) ή ηνλ ηίηιν ηεο Κνηλνπξαμίαο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν δίδεηαη ε
εγγχεζε, ζαθή παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο κέρξη ην παξαπάλσ
πνζφ θαη αλεπηθχιαθηε ππφζρεζε πεξί θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο θακία
έλζηαζε ή αληίξξεζε, κέζα ζε πέληε (5) ην πνιχ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ζρεηηθή
30
εηδνπνίεζε, θαηά ηα αλαθεξφκελα εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΓΔ .
θάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ ππεξνχ ε εγγχεζε δελ
νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε.

26

Μπνξεί ε έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αλ ιφγνπ ράξε δελ πξνβιέπεηαη ε άκεζε έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ.

27

Η παξαβίαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 49 ηνπ ΚΓΔ, κφλν αλ ζηελ ΔΤ ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ επηβνιήο.

28

Ιδηαηηέξσο επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ηα ζπζηήκαηα δεκνπξάηεζεο ηνπ άξζξνπ 6 (θπξίσο),
αιιά θαη ησλ άξζξσλ 5, 7 θαη 9 (εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο) ηνπ ΚΓΔ θαη δελ αθνξά ην
ζχζηεκα κειέηε – θαηαζθεπή, ή άιια ζπζηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη θαη ηερληθέο πξνζθνξέο.

29

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε
πνζνζηφ έσο 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.

30

Η ιέμε «ην πνιχ» ζεκαίλεη φηη γίλνληαη δεθηέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε κηθξφηεξε πξνζεζκία πιεξσκήο π.ρ. 5
εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) ή ηξεηο εξγάζηκεο.
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15.3

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν ησλ ελλέα (9) κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο
(άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ), δειαδή πξέπεη
31
λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηελ 24ε Φεβξνπαξίνπ 2017 .

15.4

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία θαηαπίπηεη αλ ν δηαγσληδφκελνο απνζχξεη ηελ
πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο
πνπ αθνξνχλ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

15. 5

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο
ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο .

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ)
16.1

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν

16.2

Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε …

32

33

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 β) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ην άξζξν 35 ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ
34
βαζκφ πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ
ππεξεζία, πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ή ζηνλ
θνξέα θαηαζθεπήο ή ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηα ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο ππέξ ηεο νπνίαο παξέρνληαη, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην πνζφ γηα ην νπνίν
παξέρεηαη ε εγγχεζε θαη ηνλ ρξφλν ηζρχνο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε,
επηπιένλ δε λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηνπ εγγπεηή απφ ην δηθαίσκα δηδήζεσο θαη
ππφζρεζε γηα ηελ απξνθάζηζηε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
εκέξα ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνηήζεσο.
ε πεξίπησζε αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε
θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 39 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ.
Άξζξν 17Α: Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
31

Να ηίζεηαη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη
ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, θαηά ην άξζξν 19 ηεο
παξνχζαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 α) ηνπ Ν. 4281/2014.

32

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θαιχπηεη θαη ηελ παξνρή ηζφπνζεο πξνθαηαβνιήο πξνο ηνλ αλάδνρν, ρσξίο λα
απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ πξνθήξπμε πξνβιέπεηαη
κεγαιχηεξν χςνο πξνθαηαβνιήο, απηή ιακβάλεηαη κε ηελ θαηάζεζε απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο
πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο
θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο.(άξζξν 157 παξ. 1 δ) ηνπ Ν. 4281/2014 θαη άξζξν 51 ηνπ ΚΓΔ, ζηνλ βαζκφ
πνπ δελ αληίθεηηαη ζε απηφ). χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10 εδ. α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3614/2007 (φπσο
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 242 παξ. 3 ηνπ Ν. 4072/2012), ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δεκφζησλ
έξγσλ ζηηο δηαθεξχμεηο ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο.

33

Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, θαηά ην άξζξν 50 ηνπ ΚΓΔ, νπφηε κλεκνλεχνληαη θαη νη απαξαίηεηεο
ιεπηνκέξεηεο.

34

χκθσλα κε ην άξζξν 157 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4281/2014, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο
5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζεψξεζε), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλαπξνζαξκφδεηαη (απμνκεηψλεηαη) βάζεη ηνπ ηξέρνληνο ΑΠΔ.
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Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ
Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ,
νξίδεηαη ε 26ε Απξηιίνπ , εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε
10:00 π.κ.
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία
ή αλ δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακηά πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα
35
εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα
36
γλσζηνπνηεζεί κε θαμ ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα
ψξα (10:00 π.κ.). Η ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο
ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ (θαηά ηε
37
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ γηα δηάζηεκα ελλεα (9) κελψλ
απφ ηελ
38
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ .
Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί θαηά ηηο παξ. 7 – 9 ηνπ άξζξνπ 15
ηνπ ΚΓΔ ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβέξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ηεο ΓΓΓΔ/ ΤΠΔΥΩΓΔ
Δ.16/2007.
Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο,
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Δξγνιάβν πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο θαη
39
εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ .

.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄

35

Η νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη πάιη Σξίηε.

36

Οξίδεηαη ην κέζνλ, π.ρ. ΦΑΞ.

37

χκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ θαη ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 4129/2013 ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ν ρξφλνο
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ αλάινγα κε ηνλ πξνβιεπφκελν πξνζπκβαηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ (βι. θαη ππνζεκείσζε 14).

38

Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξηλ ηελ ιήμε απηήο (βι. άξζξν 157 παξ. 1 α) εδάθην γ
ηνπ Ν.4281/2014).

39

χκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξνπ 4 Ν 3548/2007 (ΦΔΚ Α 68) φπσο πξνζηέζεθε κε αξ. 46 λ. 3801/2009 (ΦΔΚ Α’
143).
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Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ

21.1

ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α2 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ θαη Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ θαη Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα
40
θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟΤ…
β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο
(.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο
απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ
Μ.Δ.Δ.Π.
γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε
ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.

21.2

Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε
41
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο , ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 (Κνηλνπξαμία
ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην
θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.

21.3

Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Σν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πξνθχπηεη απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα
αλαγξάθεηαη, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ
10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη
ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.

21.4

Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε Α2 θαη άλσ ηνπ
Μ.Δ.Δ.Π. γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ θαη Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ
θαη Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟΤ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ
42
άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο) .

21.5

Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ
ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή
εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ.

Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα
Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε, πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, κεκνλσκέλα ή σο κέινο
Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα:
1. Να κελ ηειεί ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ πεξί
αιινδαπψλ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα
δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο.
40

Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ γξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ (βιέπεηε άξζξα 105
θαη 106 ηνπ ΚΓΔ). ηελ πεξίπησζε απηή λα ηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξφβιεςε.

41

Αλ ζπκκεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο γξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ δελ επηηξέπεηαη λα
θνηλνπξαθηνχλ κε επηρεηξήζεηο ησλ ππνινίπσλ ηξηψλ πεξηπηψζεσλ (βι. άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ ΚΓΔ).

42

Η πεξίπησζε απηή ηίζεηαη κφλν αλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ δηθαηνινγείηαη.
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2. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.),
εηεξφξξπζκσλ
(Δ.Δ.),εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο
(Δ.Π.Δ.)
θαη
Ιδησηηθψλ
Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε
αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε
άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα γηα
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ.
98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
εο

β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην
άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ.
91/308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε (386-388 Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), ε)
πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία (235-237 Π.Κ.), θ) δφιηα
ρξενθνπία (398 Π.Κ.).
Σα ππφ α΄-δ΄ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε
πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ε΄-θ΄, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
εξγνιήπηε.
3. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη
εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε.
4. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, ζχκθσλα
κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα)
ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε.
5. Να κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηεο
ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη ηε
ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία).
6. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηηο εξγνιεπηηθέο νξγαλψζεηο, εθφζνλ
είλαη εγγεγξακκέλε.
7. Να κελ έρεη αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ αλψηεξν ηνπ λφκηκνπ νξίνπ.
ΗΜΔΙΩΗ: Οη ππφ 6 θαη 7 πξνυπνζέζεηο ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο.
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8. Σερληθή ηθαλφηεηα .
H δεηνχκελε ηερληθή ηθαλφηεηα αιινδαπήο Δξγνι. Δπηρείξεζε πνπ δελ είλαη
γξακκέλε ζε επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, πξέπεη λα είλαη ζην επίπεδν ησλ
εγγεγξακκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Μ.Δ.Δ.Π., δειαδή ν θαηάινγνο θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε έξγα αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
ηεο ηάμεο θαη ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα ζα
πξέπεη λα έρνπλ ηθαλφηεηα γηα έξγα κε πξνυπνινγηζκφ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηάμε ΜΔΔΠ Α2 γηα
έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ θαη Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ θαη Α1 ηάμε θαη
άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΠΡΑΙΝΟ
43

πκπιεξψλεηαη γηα λα ηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη δεθηή αιινδαπή Δξγνιεπηηθή.
Δπηρείξεζε πνπ δελ είλαη γξακκέλε ζε επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Η δεηνχκελε ηερληθή
ηθαλφηεηα πξέπεη λα είλαη ζην επίπεδν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Μ.Δ.Δ.Π.,
δειαδή ν θαηάινγνο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε έξγα αληίζηνηρα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ηεο ηάμεο θαη ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Γηα ηνπο
εκεδαπνχο εξγνιήπηεο ε ηερληθή ηθαλφηεηα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εγγξαθή ζηελ αληίζηνηρε ηάμε θαη θαηεγνξία
ηνπ Μεηξψνπ κπνξνχλ φκσο λα πξνζηεζνχλ θαη γηα ηνπο έιιελεο εξγνιήπηεο απαηηήζεηο ηερληθήο ηθαλφηεηαο
ζηελ εθηέιεζε έξγσλ παξεκθεξψλ θαη΄ αληηθείκελν κε ην ππφ δεκνπξάηεζε, χζηεξα απφ ζρεηηθή εγθξηηηθή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ.. γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ φξσλ ζηε δηαθήξπμε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ ηελ πεξίπησζε απηή λα αλαθέξεηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε.
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Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά
Κάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, κεκνλσκέλα ή σο κέινο
Κνηλνπξαμίαο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη φηη δηαζέηεη ηα
44
πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
23.1

Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο
45

α. Πξνθεηκέλνπ πεξί εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π.
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε απηφ ζηελ ηάμε θαη θαηεγνξία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηεο
παξνχζαο.

β. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ. ή
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , φπνπ
ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, επηθπξσκέλν απφ ηελ αξκφδηα
αξρή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο, ζε ηάμε θαη θαηεγνξία φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 21 ηεο παξνχζαο, ζπληαγκέλν ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο Οδεγίαο 2004/18 (άξζξν
151 ηνπ λ. ΚΓΔ).
γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ.,
ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, φπνπ
δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, απαηηείηαη βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθφ κεηξψν ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46
ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξζξν 145 ηνπ ΚΓΔ).
Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, ζα
46
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
44

ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε
δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ
δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά
έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε
ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο
απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο
δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο
ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.).
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ
επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν
4194/2013)., θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ
ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014».
4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο
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Τπελζπκίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ επηρεηξήζεηο ησλ Μεηξψσλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. ηελ
πεξίπησζε απηή πξνζηίζεηαη «ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ».

46

Τπελζπκίδνληαη πάλησο ζρεηηθά θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ ΚΓΔ.
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23.2

Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειφηεηαο
Η εθπιήξσζε ησλ πξνζφλησλ 1 – 7 ηνπ άξζξνπ 22 απνδεηθλχεηαη κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
πεξηπηψζεσλ α έσο ε ηεο παξ. 23.2.2, πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο φζν
θαη φια ηα κέιε ησλ θνηλνπξαμηψλ, κε ηηο δηαθξίζεηο ηεο παξ. 23.2.1:

23.2.1 Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξνζθνκίζνπλ, εθφζνλ θαηέρνπλ,
«Ενημερότητα Πτυχίου» γηα ρξήζε ζε δεκνπξαζίεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά
ππνπξγηθή απφθαζε. Η Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε
πξνζθφκηζεο ησλ αληίζηνηρσλ επηκέξνπο δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ
23.2.2, εθηφο ηεο πεξίπησζεο δ΄, ε νπνία δελ ηηο αθνξά. Η Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ πξέπεη, επί
πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή ή ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ έρνπλ ιήμεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε
47
δήισζε (ηνπ κεκνλσκέλνπ ππνςήθηνπ ή ηνπ κέινπο ηεο ππνςήθηαο θνηλνπξαμίαο) φηη ν
ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ ελεκεξφηεηα απηή, εθφζνλ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο.
Οη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ,
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απηνχ ηεο
παξαγξάθνπ δ΄.
Οη αιινδαπέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά
ησλ παξαγ. α΄ έσο δ΄,
εθηφο αλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ ηεο ρψξαο ηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ ΚΓΔ,
νπφηε απαιιάζζνληαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθείλσλ πνπ
κλεκνλεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
23.2.2. α. Γηα ηελ πεξίπησζε 1, 2, 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 22 ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ εξγνιήπηε ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο θαη
βεβαηψλεη φηη:
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η) ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε , αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή, πξνθεηκέλνπ
πεξί αιινδαπνχ δηαγσληδφκελνπ, ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη
απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο
πξνέιεπζήο ηνπ,
ηη) ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 22 δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο,
ηηη) ε επηρείξεζε δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο επηβιήζεθε πνηλή
πνπ ηεο ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζίεο δεκνζίσλ έξγσλ (θαη θαηαιακβάλεη
ηε ζπγθεθξηκέλε δεκνπξαζία) θαη
iv) ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα αλεθηέιεζηνπ
πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).
β. Γηα ηελ πεξίπησζε 3 πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο
εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηεο
Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή θαη κε ηελ ηζρχνπζα
ειιεληθή λνκνζεζία, γηα ηελ Δξγ.Δπ. θαη γηα φιεο ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη,
θαζψο θαη γηα θάζε έξγν πνπ εθηειεί (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ) ζηελ Διιάδα.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ (ή ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ) θαη δελ θαηέρνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, έρνπλ εηδηθά ηελ ππνρξέσζε λα
49
πξνζθνκίζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη η) φηη ηα πξφζσπα πνπ
47

Όπνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ ηεχρνο ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο, ε δήισζε απηή πξέπεη λα θέξεη
εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε ελψ δελ απαηηείηαη απηή λα θέξεη
βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.

48

ε εθθαζάξηζε κπνξνχλ λα ηεζνχλ κφλν λνκηθά πξφζσπα θαη φρη αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, άξα απφ
ηνπο αηνκηθνχο εξγνιήπηεο δε δεηείηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ.

49

Υσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηα πξφζσπα.
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απαζρνινχλ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είλαη αζθαιηζκέλα ζηνπο νηθείνπο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (αλ δελ απαζρνινχλ ηέηνηα πξφζσπα λα ππνβάιιεηαη ζρεηηθή
αξλεηηθή Τ.Γ.), ηη) ηα πξφζσπα (νλνκαζηηθά) πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο
επηρείξεζεο θαη έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΣΜΔΓΔ. Σα απνδεηθηηθά
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο θαη λα αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ελψ εηδηθφηεξα πξέπεη λα
πξνζθνκίδεηαη θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ησλ σο άλσ ζηειερψλ πξνο ην ΣΜΔΓΔ.
Γελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ άιια ηακεία, ζηα νπνία
ελδερνκέλσο είλαη αζθαιηζκέλα ηα παξαπάλσ ζηειέρε (π.ρ. ηέσο ΣΠΔΓΔ).
γ. Γηα ηελ πεξίπησζε 4, εθφζνλ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα,
απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ δεκφζην, ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη γηα
ηηο Κνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ ΚΓΔ). ε πεξίπησζε πνπ ε
Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε δε θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή
αξρή ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη ηαπηφρξνλα απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο
ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηεο.
Αλ ζε θάπνην θξάηνο δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ β΄ θαη γ΄ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, κπνξεί
λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε (εθδνζείζα εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη
ηεο εκεξνκελίαο δεκνπξάηεζεο) ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ππεχζπλε δήισζε. Αλ
δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε
πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ είλαη απαξάδεθηε.
δ. Γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 21.1.γ θαηάινγν εθηειεζκέλσλ έξγσλ
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζήο ηνπο, απφ ηα
νπνία ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εθηειέζεη παξφκνηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά έξγα κε ην
δεκνπξαηνχκελν. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνπλ ηελ αμία, ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη δηεπθξηλίδνπλ αλ ηα έξγα εθηειέζηεθαλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο
θαη αλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά.
ε. Πηζηνπνηεηηθά εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο επαγγεικαηηθέο
εξγνιεπηηθέο ελψζεηο ή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε ηέηνηεο
50
νξγαλψζεηο .
23.2.3

Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα ππφ β θαη γ ζηνηρεία ηεο παξ. 23.2.2 πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε
ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ
δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ηνπ εμακήλνπ)
ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο
ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
Δηδηθά νη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη έλνξθεο βεβαηψζεηο, πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα
αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ
κελφο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε.
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη: α) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν, β) ηα ινηπά
δηθαηνινγεηηθά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα (ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο πξνβιεπφκελα ζηελ
ππνζεκείσζε 44). Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηνλ θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δε λνείηαη επίδεημε θαη
απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή δήισζε
θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ,
απνθιείεηαη.

23.2.4

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζηα πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο θαηά ηελ παξ. 4.2 ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δεισζέλησλ κε ηελ ππεχζπλε
δήισζε ηεο παξ. 23.2.2.α):
α. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο
ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε..

50

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ) δελ ζπληζηά εξγνιεπηηθή νξγάλσζε.
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Πηζηνπνηεηηθά πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε δελ πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο αηνκηθέο
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο.
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή αλάινγν έγγξαθν Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο, πνπ αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ
(Δ.Δ.),εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ
(Ι.Κ.Δ.), ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα
θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα
θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα
πνηληθνχ κεηξψνπ δελ είλαη ιεπθφ ζα ππνβάιιεηαη έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο
αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνπ, πεξί ησλ αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ νη θαηαδίθεο πνπ είλαη
γξακκέλεο ζην κεηξψν. Αλ απφ ηελ έλνξθε βεβαίσζε πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηηο θαηαδίθεο
αθνξά αδίθεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ,
πξνζθνκίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ην αδίθεκα αθνξά
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Η έλνξθε βεβαίσζε δηαηεξεί ηελ ηζρχ ηεο
γηα φζν ρξφλν αληηζηνηρεί ζην πεξηερφκελν ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ.
γ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο ησλ εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, ζπλνδεπφκελε
απφ: (α) πίλαθα φισλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ θαη (β) ηηο βεβαηψζεηο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ γηα ην αλεθηέιεζην κέξνο θάζε εξγνιαβίαο πνπ εθηειεί είηε απηνηειψο είηε ζε
51
θνηλνπξαμία θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ ).
23.3

52

Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο Ιθαλφηεηαο
Σα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο (ζε ζπλάξηεζε κε ην άξζξν 22 παξ. 8 ηεο
παξνχζαο) πνπ αθνξνχλ ηηο αιινδαπέο Δξγ. Δπηρεηξ., πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε
επίζεκν θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ(ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ λ. 3669/08
(άξζξν 48 ηεο Οδεγίαο 2004/18)) είλαη ηα παξαθάησ:
α) θαηάινγνο
ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία,
ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ. Σα
πηζηνπνηεηηθά απηά λα αλαθέξνπλ ην πνζφ, ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
θαη λα πξνζδηνξίδνπλ εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη εάλ
πεξαηψζεθαλ θαλνληθά.
β) αλαθνξά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο
θαη εθείλσλ πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εξγνιήπηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ,
γ) πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ,
δ) αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ εξγνιήπηε ή θαη ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, ηδίσο δε ηνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ,
ε) δήισζε ζρεηηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ εξγνιήπηε θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,
ζη) δήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη
ν εξγνιήπηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ε ηερληθή ηθαλφηεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζην πξφζσπν κίαο
ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο θνηλνπξαθηνχζεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο

51

Μεηαβνιέο ζην αλεθηέιεζην δελ επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ ηεο Δλεκεξφηεηαο Πηπρίνπ (γηα ηνλ ρξφλν πνπ απηή
ρνξεγήζεθε) εθηφο ηεο πεξίπησζεο ππέξβαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θαηά ηάμε Μ.Δ.Δ.Π. αλεθηέιεζηνπ εξγνιαβηθψλ
ζπκβάζεσλ.

52

Σα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο ηθαλφηεηαο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ ΚΓΔ (άξζξν 48 ηεο
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ) θαη αθνξνχλ ηηο αιινδαπέο Δξγ. Δπηρεηξ., πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε επίζεκν
θαηάινγν αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ. Μπνξεί λα ηεζεί θαη γηα ηηο ειιεληθέο Δξγνι. Δπηρ. κφλν αλ
πθίζηαηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ε ηερληθή
ηθαλφηεηα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζην πξφζσπν κίαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο θνηλνπξαθηνχζεο
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο.
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Άξζξν 24 : Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
24.1

Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ φια ηα
δηθαηνινγεηηθά (θαη κε ηηο δηαθξίζεηο) πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 θαη επηπιένλ (επίζεο
επί πνηλή απνθιεηζκνχ):
1.

Σηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, νη νπνίεο
θαηαηίζεληαη πξσηφηππεο.

2.

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη απνηειεί λφκηκν
εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη φηη έρεη ην εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ
δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ε Πξντζηακέλε Αξρή, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα
ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο θαη κπνξνχλ, θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 26 παξ. 2 ΚΓΔ λα δεηήζνπλ
νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζεσξνχλ αλαγθαίν γηα ηελ απφδεημή ηεο, φπσο π.ρ. ην Φ.Δ.Κ.
ίδξπζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.),
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ
εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ θαη ΙΚΔ.).
Τπεχζπλε Γήισζε δελ πξνζθνκίδεηαη ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ εξγ/θψλ επηρεηξήζεσλ.
Η εθπξνζψπεζε ηεο εξγ. επηρ/ζεο ηεθκαίξεηαη, εθφζνλ δελ ακθηζβεηήζεη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο (θαηά ηελ παξ. 4.2 α΄ ηεο παξνχζαο) ηελ εθπξνζψπεζή
ηεο απφ ην πξφζσπν πνπ ππέγξαςε ηελ πξνζθνξά ηεο.
Όηαλ νη δηαγσληδφκελνη πξνζθνκίδνπλ Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, ε λνκηκνπνίεζε
ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλε. Αλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο είλαη άιιν πξφζσπν απφ ηνλ
αλαθεξφκελν ζηελ Δ.Π. πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ
αιιαγή.

3.

ε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο Κνηλνπξαμίαο, ππνβάιιεηαη δήισζε ή ηδησηηθφ
ζπκθσλεηηθφ ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ κειψλ, γηα ηε
ζχζηαζε ηεο Κνηλνπξαμίαο. Γειψλνληαη επίζεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ (εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ειάρηζηα
πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζε θνηλνπξαμία).

4. Σα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαηά ην άξζξν 22 παξ. 2 ηνπ ΚΓΔ λνκηκνπνίεζε ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηεο
εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.3 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Σέηνηα ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη αλ ε λνκηκνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ Δλεκεξφηεηα
Πηπρίνπ, ή αλ ε πξνζθνξά ππνβιήζεθε απφ αιινδαπή επηρείξεζε.
5.
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Γηθαηνινγεηηθά Ολνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ . Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο
νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη
ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. Καηά ινηπά
πξνζθνκίδνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
α) Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.Δ.Π., πξνζθνκίδνπλ αλαιπηηθή
θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε
κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ
ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο (ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη),
θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο επνπηεχνπζαο (θαηά ηνλ Κ.Ν. 2190/20) ηελ εηαηξεία αξρήο
φηη νη κεηνρέο ηεο είλαη νλνκαζηηθέο (ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ θαιχπηεηαη απφ ηελ
Δλεκεξφηεηα Πηπρίνπ, εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη).
β) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδνπλ :
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Η παξάγξαθνο 5 δελ ηίζεηαη αλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη θάησ ηνπ 1.000.000 ΔΤΡΩ.
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αα) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο.
ββ) αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα
ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην
πνιχ 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
γγ) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ
πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ην ηειεπηαίν 30ήκεξν πξηλ ηελ ππνβνιή
ηεο πξνζθνξάο.
Σα δηθαηνινγεηηθά απηά πξνζθνκίδνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη πξηλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επηθαηξνπνηεκέλα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν.
γ) Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ηνπο ζηελ
νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιινπλ :
αα) Βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα
αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε
δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ.
ββ) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ
κεηνρψλ.
γγ) Αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε
1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί
ζηελ εηαηξεία.
δδ) Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο
πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. Η Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ δε κπνξεί λα
θξίλεη ηελ επάξθεηα ηεο αηηηνιφγεζεο, αλ φκσο επηδείμεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ή
ζχληαμεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο ηφηε ε επηρείξεζε απνθιείεηαη.
Σα αλσηέξσ ππφ β) θαη γ) έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε θαη φζα εμ απηψλ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο λα είλαη επηθπξσκέλα
απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο.
24.2

Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο.
Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπν ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο θαη φιεο νη ζειίδεο
κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην
άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδφκελνο, ηα
κνλνγξάθεη ε Δ.Γ. (άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ). Δπίζεο, εθφζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη
απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ
πξνζθεξφλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε
ζεσξνχληαη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηε δεκνπξαζία.
Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηα εμήο:
Α. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην Έληππν Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο. Απνθιείνληαη δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
Β. Απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη έζησ θαη
έλα επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ή ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζην ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΓΔ
54
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο .
Γ. Η νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο
55
αξηζκεηηθήο .
Γ. Αλ παξνπζηαζηνχλ α) επνπζηψδεηο ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), β) δηαθνξέο κεηαμχ ηεο
νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή γ) ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα
ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα θαη αλαγξάθεη
ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
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Αλάινγα κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ δηαγξάθεηαη φ,ηη δελ ρξεηάδεηαη. Αλ ην ζχζηεκα είλαη ησλ
άξζξσλ 7 ή 9 ηνπ ΚΓΔ ηίζεληαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο.

55

Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΓΔ. ε πεξίπησζε πνπ
εθαξκφδεηαη άιιν ζχζηεκα νη ζρεηηθνί φξνη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άξζξν 25: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηηο κε αξηζκ.80/2016 θαη 86/2016 Απνθάζεηο Γ.. θαη ηηο
αξηζκ. 3/2016 θαη 53/2016 Απνθάζεηο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

25.1

25.2
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Η παξνχζα ζχκβαζε ππφθεηηαη ιφγσ πνζνχ ζηηο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο θαη ηηο
απαγνξεχζεηο ησλ άξζξσλ 31-34 ηνπ ΚΓΔ.

25.3

57

Ο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη γηα ην έξγν απηφ Σερληθφ χκβνπιν.
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Σερληθνχ πκβνχινπ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο Τπεξεζίαο κε απηφλ.

25.4

58 59

ΝΑΟΤΑ 05-04-2016
(Σφπνο – Ηκεξνκελία)

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο Σκ. Μειεηψλ θαη Γ.Γ.
Γθφηζε Δπζπκία
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο

Σζηφγθα Διέλε
Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθφο
Με Γ’ β

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Ο Γ/ληήο Σ.Τ.Γ.Ν.
Κπξηαθίδεο Παχινο
Πνιηηηθφο κεραληθφο
Με Β’ β

Παιαηάο Γεψξγηνο
Ηιεθηξνινγνο Μεραληθφο Σ.Δ.
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Με ηελ αξηζκφ 63/2016 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ηξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο
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ΠΡΟΟΥΗ: Σίζεηαη κφλν εθφζνλ ε ζχκβαζε ππεξβαίλεη ην εθάζηνηε πξνβιεπφκελν φξην).
Πξναηξεηηθή επηινγή.
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Δθφζνλ ζηε Γηαθήξπμε ηίζεληαη επηπιένλ φξνη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τ.ΜΔ.ΓΙ. φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 15 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ .
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χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν. 3614/2007, ζηηο δηαθεξχμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ε εθαξκνγή θαη’ επηινγή,
είηε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 76 θαη 77 ηνπ ΚΓΔ, είηε ηεο δηαδηθαζίαο Γηαηηεζίαο ηνπ άξζξνπ 25 Α ηνπ Ν.
3614/2007.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ.
Δ/νςθ: Δθμαρχίασ 30, 592 00, Νάουςα
ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260
E-MAIL:info@naoussa.gr

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
(Ε..Τ.)

ΝΑΟΤΑ 30.03.2016

1

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Μ.2/2016
330.000,00 €

ΑΣΑ (164.541,92) & Άρθρ. 27
(165.458,08) Κ.Α. : 02.30.7326.049

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρκρο 1

Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ

4

Άρκρο 2

Αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ

4

Άρκρο 3

υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ

5

Άρκρο 4

Ιςχφουςεσ διατάξεισ

5

Άρκρο 5

ειρά ιςχφοσ τευχϊν και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ.

6

Άρκρο 6

Μελζτθ των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου

7

Άρκρο 7

Εργολαβία, Ποςοςτά

7

Άρκρο 8

Προκεςμίεσ

7

Άρκρο 9

Ποινικζσ ριτρεσ

8

Άρκρο 10

Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα καταςκευισ

8

Άρκρο 11

Μελζτεσ

8

Άρκρο 12

Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ευκφνεσ, προςωπικό αναδόχου

10

Άρκρο 13

Ριτρα καταβολισ (πριμ) , Προκαταβολζσ

12

Άρκρο 14

Επιμετριςεισ-Αφανείσ εργαςίεσ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ.
Δ/νςθ: Δθμαρχίασ 30, 592 00, Νάουςα
ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260
E-MAIL:info@naoussa.gr

ΕΡΓΟ:

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:
330.000,00 €
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
ΑΣΑ (164.541,92) & Άρθρ. 27
(165.458,08) Κ.Α. : 02.30.7326.049

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο τησ εργολαβίασ
Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.) είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν και
τεχνικϊν όρων ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τα λοιπά
ςυμβατικά τεφχθ, τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα ςχζδια και διαγράμματα που ζχουν εγκρικεί κακϊσ
και τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ, πρόκειται να καταςκευαςκεί το ζργο
"ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" και πρόκειται να
ςυςτακεί θ ςχετικι εργολαβικι ςφμβαςθ.
Σο τεχνικό αντικείμενο τθσ υπόψθ εργολαβίασ είναι αυτό που περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ τθσ τεχνικισ
περιγραφισ τθσ με αρ. 2/2016 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Σεχν. Τπθρεςιϊν Δ. Θρ. Πόλεωσ Νάουςασ θ οποια εγκρίκθκε
με τθν υπ. αρ. 86/2016 απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου .
Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ είναι 330.000,00 € με Φ.Π.Α. και ανακεϊρθςθ.
Γενικά οι πάςθσ φφςεωσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ΕΣΕΠ για ζργα οικοδομικά που
αναφζρονται ςτα εγκεκριμζνα ενιαία Σιμολόγια ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 9/26-02-2013 του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων.
 Επίςθσ πζραν των πιο πάνω, θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
εγκεκριμζνθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ για
απαλλαγι του ζργου από τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (εφόςον
υπάρχει τζτοια). Θ ενθμζρωςθ για τθν φπαρξθ των πιο πάνω και θ γνϊςθ του περιεχομζνου αυτϊν
αποτελεί ςυμβατικι υποχρζωςθ του αναδόχου του ζργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται.
 Όλεσ οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ για εφαρμογι των ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ,
βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτθςθ εκ μζρουσ του για τθν καταβολι πρόςκετθσ
αποηθμίωςθσ γίνεται δεκτι.
 Σα προϊόντα εκςκαφισ που πλεονάηουν και κατά ςυνζπεια δεν απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ του ζργου
κα απομακρφνονται από τθ κζςθ του ζργου και κα μεταφζρονται από τον ανάδοχο ςε κζςεισ που
επιτρζπονται από τα πιο πάνω, τθρουμζνων των διατάξεων που επιβάλλει θ ςχετικι νομοκεςία.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ διάςτρωςθ των προϊόντων ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί
θ ςτακεροποίθςθ τουσ με κατάλλθλθ ςυμπφκνωςθ και οι επιφάνειεσ που κα προκφψουν να είναι βατζσ
ςε οχιματα και αξιοποιιςιμεσ ςτθν τελικι διαμόρφωςι τουσ, προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν τυχόν
ζργα αποκατάςταςθσ.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Αρχική ςυμβατική χρηματική αξία τησ εργολαβίασ
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Θ αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό τθσ Προςφοράσ του
αναδόχου, προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απροβλζπτων δαπανϊν, τθσ πρόβλεψθσ απολογιςτικϊν,
(δαπάνθσ για ςφνδεςθ δικτφων και πιςτοποίθςθσ του χϊρου τθσ παιδικισ χαράσ) και τθσ δαπάνθσ
ανακεϊρθςθσ, επανυπολογιηομζνων μετά τθν ζκπτωςθ, που περιζχονται ςτον προχπολογιςμό μελζτθσ
(αρ.1/6 Ν.2229 / 94).
ΑΡΘΡΟ 3ο - υμβατικζσ τιμζσ τησ εργολαβίασ
τισ τιμζσ του προχπολογιςμοφ και του τιμολογίου τθσ Τπθρεςίασ περιλαμβάνονται όλεσ οι ςχετικζσ δαπάνεσ
όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο άρκρο 37 του Ν.3669/2008 (όπωσ ιςχφει ςιμερα), «Γενικζσ υποχρεϊςεισ
του αναδόχου» και ςτο Περιγραφικό Σιμολόγιο Ζργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που ζχει εγκρικεί με τθν Εγκφκλιο 9/26-022013 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων.
Θ προςφορά για το ζργο "ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"
δίδεται με πλιρθ ευκφνθ του αναδόχου και μετά από εκτίμθςθ και ςυνδυαςμό των μζςων που διακζτει, των
πραγματικϊν δεδομζνων εκτζλεςθσ του ζργου και αποδεικνφει ότι ζλαβε γνϊςθ όλων των γενικϊν, ειδικϊν και
τεχνικϊν όρων που αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςι του, χωρίσ να του παρζχεται θ δυνατότθτα υποβολισ
καμίασ εκ των υςτζρων απαίτθςθσ και προβολισ οποιουδιποτε ιςχυριςμοφ
υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι, οι τιμζσ μονάδοσ του Σιμολογίου τθσ μελζτθσ, μειωμζνεσ κατά το
αντίςτοιχο ποςοςτό ζκπτωςθσ που προςζφερε ο ανάδοχοσ ςτθν προςφορά εκπτϊςεων και αυξθμζνεσ κατά το
εργολαβικό ποςοςτό για γενικά ζξοδα και για το όφελοσ του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 4ο - Ιςχφουςεσ διατάξεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Θ εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου διζπεται από τθν ιςχφουςα για Δθμόςια Ζργα Νομοκεςία και πιο
αναλυτικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ Διακιρυξθ.
Για τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ
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Σου Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ
δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
Σου Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 1.
του Ν.3852/10 " Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ"
του Ν.4071/12 Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ , τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ
- Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ"
Σου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
Σου Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σου Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
Σου Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Οι διατάξεισ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ» και του
άρκρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνθτρα ανάπτυξθσ επιχειριςεων, διαρρυκμίςεισ ςτθν
ζμμεςθ και άμεςθ φορολογία και άλλεσ διατάξεισ» για κράτθςθ 6‰ ςτο ΣΜΕΔΕ.
Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν περιλαμβάνονται
ςτθν κωδικοποίθςθ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα
ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και
ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω
και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω
Εθόζον πρόκειηαι για ζσγτρημαηοδοηούμενο έργο από πόροσς ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης
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Ιςχφοντεσ Κανονιςμοί και Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (όπωσ ιςχφουν ςιμερα)
Θ Τπουργικι Απόφαςθ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009)Τπουργοφ Εςωτερικϊν : "Κακοριςμόσ
των προχποκζςεων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν καταςκευι και τθ λειτουργία των παιδικϊν
χαρϊν των Διμων και των Κοινοτιτων, τα όργανα και θ διαδικαςία αδειοδοτθςθσ και ελεγχου τουσ , τθ
διαδικαςία ςυντιρθςθσ αυτων, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια"
Θ Τπουργικι Απόφαςθ 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009)Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
Αλλαγισ ¨Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των
οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν
Ο Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ για τθ Μελζτθ και Καταςκευι Ζργων από Οπλιςμζνο κυρόδεμα (ΕΚΩ 2000)
που εγκρίκθκε με τθν αρικμ. Δ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-2000 απόφαςθ Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ο Ελλθνικόσ
Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ-ΕΑΚ 2000, όπωσ διορκϊκθκαν το 2003 – (ΦΕΚ 1306 Β/12-9-03 και 781 Β/18-603 αντίςτοιχα).
Θ ΚΤΑ 16462/29/2001 – Μζροσ Α’ φνκεςθ, Προδιαγραφζσ και κριτιρια ςυμμόρφωςθσ για τα κοινά
τςιμζντα (ΦΕΚ 917/Β/2001)
Θ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2012 τεφχοσ Β') Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για
τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ).
Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ Χαλφβων Οπλιςμοφ κυροδζματοσ (ΦΕΚ 381/Β/24-3-2000) κακϊσ και οι
αποφάςεισ και εγκρίςεισ, που αναφζρονται ςε ειδικζσ καταςκευζσ, ςε εγκρίςεισ ςιδθροφ οπλιςμοφ κ.λπ.
υλικϊν, ςε εγκρίςεισ ςυςτθμάτων προζνταςθσ κ.λπ.
Οι ιςχφοντεσ Πολεοδομικοί Κανονιςμοί ( π.χ. Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ , κτιριοδομικόσ
κανονιςμόσ , κλπ)
Ο Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97) όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Ο Κανονιςμόσ Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων, Οι διατάξεισ τθσ Δ.Ε.Θ.
Οι Κανονιςμοί Διάκεςθσ Λυμάτων, Ακακάρτων και Όμβριων
Οι Κανονιςμοί Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων
Οι Κανονιςμοί Μθχανολογικϊν Εγκαταςτάςεων
Σα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ Οικοδομικϊν Εργαςιϊν» (ΦΕΚ
193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίςτοιχα).
Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Πυροπροςταςίασ των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπωσ ιςχφουν μετά από τθν
33940/7590/17-12-98, απόφαςθ Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπζσ πυροςβεςτικζσ
διατάξεισ.
Οι τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ, Δαςικισ Τπθρεςίασ, γειτνίαςθσ με αγωγοφσ
υψθλισ τάςθσ τθσ Δ.Ε.Θ. κ.λπ.
Οι Ευρωκϊδικεσ ι αντίςτοιχοι κανονιςμοί άλλων χωρϊν ςε κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ
παραπάνω κανονιςμοφσ και αποφάςεισ.
Σα ενιαία Σιμολόγια διαφόρων κατθγοριϊν εργαςιϊν που εγκρίκθκαν με τθν αρικ. Εγκφκλιο 9/26-022013 του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων.
Ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989)
Οι κανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι και ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, κακϊσ και
κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Περίλθψθσ Διακιρυξθσ τθσ
Δθμοπραςίασ.
Σα εγκεκριμζνα ενιαία Σιμολόγια του άρκρου 17 παρ. 4 του Κ.Δ.Ε. (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡ, ΝΑΤΔΡ)
κακϊσ και τα ιςχφοντα (ΑΣΘΕ, ΘΛΜ κλπ)
(Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (Π.Σ.Π.) του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ι του τ. Τ.Δ.Ε.).
Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Σ. και I.S.O.
Σα ευρωπαϊκά πρότυπα αςφαλείασ EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008
Σο Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν».
Σο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιςτων προδιαγραφϊν αςφαλείασ και υγείασ που πρζπει
να εφαρμόηονται ςτα προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια.
Ο Ν.1396/83 «Τποχρεϊςεισ λιψθσ και τιρθςθσ των μζτρων αςφαλείασ ςτισ οικοδομζσ και λοιπά
ιδιωτικά τεχνικά ζργα» (ΦΕΚ 1264/83).

ΑΡΘΡΟ 5ο - ειρά ιςχφοσ τευχϊν και ςτοιχείων τησ μελζτησ.
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5.1 - Σα οριηόμενα ςαν ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ, με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ και
εκτζλεςθ του ζργου, είναι τα παρακάτω και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των περιεχομζνων ς’ αυτά όρων,
θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ εξισ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σο ςυμφωνθτικό.
Θ παροφςα Διακιρυξθ.
Θ Οικονομικι Προςφορά.
Σο Σιμολόγιο Μελζτθσ.
Θ Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.).
Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα τουσ, Σ..Τ.
Θ Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.).
Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ.
Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι εγκεκριμζνεσ
τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο, αν προβλζπεται θ περίπτωςθ αυτι από τα
ςυμβατικά τεφχθ ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου.
10. Σο Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από τθν
Τπθρεςία.
Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των προαναφερομζνων, μολονότι δεν κα προςαρτθκοφν ςτθ
φμβαςθ εκτζλεςθσ του ζργου, επειδι είναι δθμοςιευμζνα κείμενα, οι Σεχνικζσ προδιαγραφζσ, Κανονιςμοί,
κϊδικεσ κλπ όπωσ ιςχφουν μετά τθν εφαρμογι του Π.Δ. 334/94 και ειδικότερα:
(1) Σα εγκεκριμζνα ενιαία Σιμολόγια του άρκρου 17 παρ. 4 του ΚΔΕ.
(2) Οι Ευρωκϊδικεσ.
(3) Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (Π.Σ.Π.) του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ι του τ. Τ.Δ.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Σ. και I.S.O.
5.2
ε περίπτωςθ τυχόν αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω
ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 5, θ τελικι επιλογι κα ανικει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία
και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί αναντίρρθτα ςε αυτιν χωρίσ να δικαιοφται να προβάλλει
οποιαδιποτε απαίτθςθ για αποηθμίωςθ, από αυτιν τθν αιτία .
ΑΡΘΡΟ 6ο - Μελζτη των ςυνθηκϊν καταςκευήσ του ζργου.
Θ υποβολι προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί αμάχθτο τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ :
 Ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθν τοποκεςία, τθν διαμόρφωςθ και τθν φφςθ του εδάφουσ του γθπζδου
του ζργου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν ειδικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ του.
 Ζχει μελετιςει με κάκε προςοχι, τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ εφαρμογισ και τα τεφχθ μελζτθσ
και δθμοπράτθςθσ του ζργου και ότι κα ςυμμορφωκεί απόλυτα με αυτά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
καταςκευισ του.
 Αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ παραπάνω ειδικζσ
ςυνκικεσ και όρουσ καταςκευισ του ζργου και ότι δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ που ζχει για τθν
πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, αν παρζλειψε να ενθμερωκεί με κάκε
δυνατι λεπτομζρεια ι να ηθτιςει κάκε πλθροφορία που ζχει ςχζςθ με τθν μελζτθ των ςυνκθκϊν
καταςκευισ του ζργου γενικά.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Ποςοςτό Ε.Ο. και Γ.Ε.
τθν παροφςα εργολαβία ιςχφει εργολαβικό ποςοςτό δεκαοκτϊ επί τοισ εκατό (18%) επί τθσ αξίασ του
ζργου, που αποτιμάται ςε τιμζσ μονάδασ.
ΑΡΘΡΟ 8ο - Προθεςμίεσ - Παράταςη
8.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει, και να αποπερατϊςει το ζργο μζςα ςε προκεςμία
τεςςάρων μθνϊν (ςυνολικι προκεςμία) από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Μζςα ςτθ παραπάνω
προκεςμία πρζπει να ζχουν γίνει και όλεσ οι απαιτοφμενεσ δοκιμαςίεσ
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8.2 Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηονται οι παρακάτω τμθματικζσ
προκεςμίεσ (ςτάδια) που όλεσ αρχίηουν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζςα ςτισ οποίεσ πρζπει να
αποπερατωκοφν οι ςε κάκε ςτάδιο αναφερόμενεσ εργαςίεσ (Π.Δ. 609 απ. 36)
8.3 Δεν ορίηονται τμθματικζσ προκεςμίεσ λόγω τθσ φφςεωσ του ζργου.
8.4 Θ ζγκριςθ των παρατάςεων γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωςθ όργανο, φςτερα από αίτθςθ του
αναδόχου και αναλυτικότερα ςφμφωνα με το άρκρο 48 του Νόμου 3669/2008 όπωσ ιςχυει ςθμερα.
Ο ανάδοχοσ του ζργου είναι υποχρεωμζνοσ να προγραμματίςει τον ρυκμό εκτζλεςθσ των εργαςιϊν με
τζτοιο τρόπο ϊςτε θ δαπάνθ των εργαςιϊν να καλφπτεται από τθ διατικζμενθ για το ζργο πίςτωςθ και
παράλλθλα να απορροφάται ζγκαιρα θ διατικζμενθ για το ζργο πίςτωςθ.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Ποινικζσ ρήτρεσ
Για κάκε υπζρβαςθ με υπαιτιότθτα του αναδόχου τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του ζργου ι
τθσ τυχόν τμθματικισ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα ςφμφωνα με το Ν.36692008 άρκρο 49.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα καταςκευήσ
10.1. Μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ του ζργου, ο ανάδοχοσ οφείλει να
υποβάλλει ςτθ Δ/νουςα Τπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου που κα ανταποκρίνεται ςτισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ.
Για τθ ςφνταξθ - ζγκριςθ και ανακεϊρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 46
του Νόμου 3669/2008 (όπωσ ιςχφει ςιμερα).
10.2. Θ διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να
τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ςχετικά με τθ ςειρά και τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων, ανάλογα
με τισ δυνατότθτεσ χρονικισ κλιμάκωςθσ των πιςτϊςεων, μζςα ςτα όρια των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου. Αν θ ζγκριςθ δεν γίνει μζςα ςτθν πιο πάνω
προκεςμία, ι αν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι δεν ηθτιςει γραπτά θ διευκφνουςα υπθρεςία διευκρινίςεισ ι
αναμορφϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ, το χρονοδιάγραμμα κεωρείται ότι ζχει εγκρικεί. Αναπροςαρμογζσ του
χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν.
Θ ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των τριάντα
(30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ μθ τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του
αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο
ζκπτωςθσ του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορζα καταςκευισ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 40 του Ν.3669/2008.
10.3. Σο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Σο
χρονοδιάγραμμα αναλφει ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που
προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Σο χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που
περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται
από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ ,οπου κα περιγράφονται αναλυτικά οι μεκοδοι εργαςιασ, τα
μθχανιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν και οι αποδόςεισ τουσ, ο αρικμόσ των εργατϊν κλπ, για τισ κυριεσ
δραςτθριότθτεσ ζτςι ϊςτε να εδραιϊνουν τθν αξιοπιςτία των προτάςεων. ε ςθμαντικά ζργα μπορεί να
προβλζπεται θ ςφνταξθ τευχϊν ι διαγραμμάτων με τθ μζκοδο τθσ δικτυωτισ ανάλυςθσ.
10.4. O ανάδοχοσ καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται
λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι
ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
10.5. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν εφαρμόηονται ςε ςυμβάςεισ ζργων που ςτισ δθμοπραςίεσ
τουσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και επιχειριςεισ εγγεγραμμζνεσ ςτα
νομαρχιακά μθτρϊα. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ διευκφνουςα υπθρεςία κοινοποιεί ζγκαιρα ςτον ανάδοχο πίνακεσ
των εργαςιϊν που πρζπει να εκτελεςκοφν. Ο πρϊτοσ πίνακασ κοινοποιείται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Μελζτεσ
11.1 Γενικά το ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Σεχνικι Περιγραφι και τισ εγκεκριμζνεσ
τεχνικζσ μελζτεσ.
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Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα παραδοκοφν, από τθ Δ/νουςα Τπθρεςία,
ςτον Ανάδοχο μελζτεσ ςχζδια και ςτοιχεία που τυχόν υπάρχουν για τθν εκτζλεςθ του ζργου και είναι
εγκεκριμζνα από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι ι από άλλθ δθμόςια υπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ
Κανονιςμοφσ.
Για κάκε ςυμπλθρωματικι λεπτομζρεια ι διευκρίνιςθ πάνω ςτα ςχζδια ι τα λοιπά ςυμβατικά ςτοιχεία,
ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτά ζγκαιρα και πάντωσ πριν από τθν ζναρξθ των ςχετικϊν εργαςιϊν,
γραπτζσ οδθγίεσ από τθν Τπθρεςία και να ςυμμορφϊνεται απόλυτα προσ αυτζσ.
Για τθν τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου, απαιτείται
απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του αρμόδιου τεχνικοφ ςυμβουλίου.
11.2 Κάκε ςυμπλιρωςθ ι προςαρμογι των παραπάνω μελετϊν, ςχεδίων και ςτοιχείων ςτισ υφιςτάμενεσ τοπικζσ
ςυνκικεσ του ζργου, ανικει ςτισ γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου και για τθν εργαςία αυτι δεν καταβάλλεται
ιδιαίτερθ αμοιβι.
Σθ ριτρα αυτι κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν διαμόρφωςθ τθσ
οικονομικισ προςφοράσ τουσ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον τοφτο ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν Διευκφνουςασ Τπθρεςία, να
εκπονιςει και υποβάλει κάκε άλλθ μελζτθ ι μζροσ αυτισ που θ τεχνικι Επιςτιμθ απαιτεί και θ αρτιότερθ
εκτζλεςθ του ζργου επιβάλλει.
11.3 Εκτζλεςθ τοπογραφικϊν αποτυπϊςεων: Εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και
οπωςδιποτε πριν από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ χωματουργικϊν εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει
ολοκλθρϊςει για όλο το ζργο, τθν αποτφπωςθ τθσ μορφισ του φυςικοφ εδάφουσ (π.χ. ζλεγχοσ υπαρχουςϊν
υψομετρικϊν αφετθριϊν ι/και εγκατάςταςθσ νζων εφόςον τοφτο απαιτείται, λιψθ διατομϊν κ.λπ.), ςε όλο το
εφροσ κατάλθψθσ. Οι εργαςίεσ αποτφπωςθσ κα ελζγχονται κατά τθν εκτζλεςι τουσ και κα παραλαμβάνονται
από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία.
11.4 Θ υποβολι όλων των μελετϊν κα γίνεται εγγράφωσ, κα ελζγχονται από τθν Διευκφνουςασ Τπθρεςία και
κα εγκρίνονται από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι.
Ελλιπι ςτοιχεία των μελετϊν που προςκομίηει ο ανάδοχοσ επιςθμαίνονται εγγράφωσ από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι
με ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ.
11.5 O ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ ςε πλιρθ ζλεγχο τθσ τεχνικισ
μελζτθσ του ζργου, με τυχόν διενζργεια εργαςτθριακϊν ελζγχων, ερευνϊν κ.λ.π., και να υποβάλλει
παρατθριςεισ και προτάςεισ που κα αφοροφν ςτθν ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλείψεων και τυχόν πλθμμελϊσ
μελετθκζντων επιμζρουσ κεμάτων με ςκοπό να προκφψει, με βάςθ τισ εγκεκριμζνεσ ςυμβατικζσ τεχνικζσ
μελζτεσ, όπωσ αυτζσ κα βελτιωκοφν, όπωσ παραπάνω, ςυνολικό ζργο τεχνικά άρτιο και λειτουργικό, που να
ανταποκρίνεται ςτον προοριςμό του και να επιτυγχάνει τθν προδιαγραφόμενθ διάρκεια ηωισ του. Επίςθσ κα
υποβάλλει ςτθν Δ/νουςα Τπθρεςία ςχζδιο Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν (Α.Π.Ε.), ςτο οποίο κα
περιλαμβάνονται όλεσ οι προτεινόμενεσ και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ από αυτόν μεταβολζσ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ αντικειμζνου.
ε κάκε περίπτωςθ ο ανάδοχοσ διατθρεί ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ για τθν ορκότθτα των μελετϊν του και
των αντίςτοιχων καταςκευϊν που ζχουν υιοκετθκεί από τθν Τπθρεςία.
11.6 Θ υποβολι του υπόψθ ςχεδίου Α.Π.Ε. δεν αναςτζλλει τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να εκτελεί το ζργο
ςφμφωνα με τισ υπάρχουςεσ εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ και να ςυμμορφϊνεται με τα προβλεπόμενα ςτα
ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ μζχρισ ότου αποφαςιςκοφν οι όποιεσ τροποποιιςεισ από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ.
11.4 Σο ςχζδιο Α.Π.Ε. κα ςυνοδεφεται από ζκκεςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται αναλυτικά οι προτεινόμενεσ από
τον ανάδοχο ςυμπλθρϊςεισ των τεχνικϊν μελετϊν με πλιρθ τεκμθρίωςι τουσ και ανάλυςθ των προτεινόμενων
με το ςχζδιο Α.Π.Ε διαφοροποιιςεων των ποςοτιτων των ςυμβατικϊν εργαςιϊν ι των τυχόν απαιτουμζνων
νζων τιμϊν.
11.8 Εφόςον προτακοφν τροποποιθτικζσ ςυμπλθρϊςεισ των εγκεκριμζνων μελετϊν κα καλείται ο μελετθτισ
που τισ ςυνζταξε προκειμζνου να διατυπϊςει τισ απόψεισ του. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν ευκφνεσ του
μελετθτι κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 45 του ν.3669/2008
11.9 Σα ίδια ωσ ανωτζρω κα εφαρμόηονται και ςτισ περιπτϊςεισ, που κατά τθ διάρκεια του ζργου, διαπιςτωκοφν
μεγάλεσ αποκλίςεισ ςτισ ποςότθτεσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ.
11.10 Εφόςον τυχόν κρικοφν αναγκαίεσ τροποποιιςεισ εγκεκριμζνων μελετϊν αυτζσ κα εγκρίνονται με απόφαςθ
τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
11.11 Για τθν καταςκευιν όλων των ειδϊν ςτακερϊν ικριωμάτων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ ιδιαίτερθ
αποηθμίωςθ, εφόςον αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν Δ/νουςα υπθρεςία, να προβεί ςτθ ςφνταξθ ςχετικισ
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μελζτθσ, που κα υπογράφει ο επιβλζπων επί τόπου του ζργου μθχανικόσ από πλευράσ αναδόχου, ι
οποιοςδιποτε μθχανικόσ, με ειδικότθτα πολιτικοφ μθχανικοφ, κατά τθν κρίςθ και απόλυτθ επιλογι του
αναδόχου. Θ υπόψθ μελζτθ κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτθν Δ/νουςα υπθρεςία και αντίγραφο τθσ κα τθρείται
ςτο εργοτάξιο.
11.12.Με το πζρασ τθσ καταςκευισ ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει και κα παραδϊςει ςτθν υπθρεςία ςχζδια «όπωσ
καταςκευάςκθκε (as built)» Σα παραπάνω ςχζδια κα υποβλθκοφν και ςε ψθφιακι μορφι. Για τθν εργαςία αυτι
δεν καταβάλλεται ιδιαίτερθ αμοιβι. Σθ ριτρα αυτι κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ οι εργολθπτικζσ
επιχειριςεισ κατά τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τουσ
ΑΡΘΡΟ 12ο - Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, ευθφνεσ, προςωπικό αναδόχου

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει το ζργο κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ ςφμφωνεσ προσ αυτι και το νόμο ζγγραφεσ εντολζσ του φορζα καταςκευισ του ζργου.
2. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να τθρεί με ακρίβεια τθ διάταξθ και τισ διαςτάςεισ των διαφόρων μερϊν του ζργου, όπωσ προκφπτουν από τα εγκεκριμζνα ςχζδια ι άλλα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ.
3. Οι ζγγραφεσ εντολζσ που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για ςυμπλιρωςθ ι τροποποίθςθ των
ςτοιχείων τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 57 του Ν.3669/2008, κακϊσ και θ
εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ δεν
δικαιοφται να λάβει αποηθμίωςθ ι αφξθςθ τιμϊν για μεταβολζσ ςτα ζργα που ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ διαταγι,
ζςτω και αν αυτζσ βελτιϊνουν το ζργο. Αν θ χωρίσ ζγκριςθ μεταβολι επιφζρει μείωςθ ποςοτιτων ι
διαςτάςεων, καταβάλλεται μόνο θ αξία των ποςοτιτων των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να
αποκλείεται εφαρμογι των διατάξεων για κακοτεχνία.
4. ε επείγουςεσ περιπτϊςεισ θ διαταγι για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ δίνεται προφορικά ςτον
τόπο των ζργων και καταχωρείται ςτο θμερολόγιο. Αν τθ διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να
ενθμερϊςει αμζςωσ εγγράφωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία, για τθν ζκδοςθ κανονικισ διαταγισ. Αν θ διαταγι
αυτι διαφοροποιεί μερικά ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που
ζχει εκτελζςει ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ.
5. Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει για το ζργο όλο το
απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, εργαλεία και οποιαδιποτε
άλλα μζςα. Ο ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ
του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ, οι δαπάνεσ όλων των
εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθ μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ των υλικϊν και τθσ
μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ τουσ κ.λπ., οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, απόςβεςθσ, μίςκωςθσ
μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, οι δαπάνεσ
εφαρμογισ των ςχεδίων καταςκευισ των ςτακερϊν ςθμείων, καταμετριςεων, δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το
ζργο και ςτισ κζςεισ για τθ λιψθ υλικϊν, ςφςταςθσ και διάλυςθσ εργοταξίων, οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ηθμιϊν
ςτο προςωπικό του, ςτον κφριο του ζργου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και γενικά κάκε είδουσ δαπάνθ απαραίτθτθ
για τθν καλι και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.
6. Οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον
ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ άλλοι
φόροι του Δθμοςίου που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο
που ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Συχόν μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν
αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Σα δφο προθγοφμενα εδάφια δεν ιςχφουν για το φόρο
ειςοδιματοσ ι τισ τυχόν παρακρατιςεισ ζναντι του φόρου αυτοφ.
7. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου,
ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. χετικά με τθ λιψθ μζτρων
αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ
προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα.
8. Ανεξάρτθτα από τθν υποχρζωςθ του αναδόχου να διακζτει όλο το προςωπικό που απαιτείται για τθ
διεφκυνςθ τθσ καταςκευισ και τθν καταςκευι του ζργου, θ ςφμβαςθ μπορεί να ορίηει κατ’ εκτίμθςθ τον αρικμό
τεχνικοφ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα και βακμίδα εκπαίδευςθσ, που πρζπει να διακζτει ο ανάδοχοσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του. Ο αρικμόσ αυτόσ προςαρμόηεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου με βάςθ το
χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του. Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν
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ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του
Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Βϋ),
ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Βϋ) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Βϋ), ςτο χρονοδιάγραμμα των
εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ
φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου.
Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου.
9. Αν ο ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που χρθςιμοποιεί ςτο ζργο,
θ διευκφνουςα υπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ
δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ διευκφνουςα υπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ των οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ
από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για λογαριαςμό του αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ
παραγράφου αυτισ μπορεί να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι τριϊν (3) το πολφ μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των
ενδιαφερομζνων.
10. Ο ανάδοχοσ ζχει όλθ τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλικϊν ι
άλλων υλικϊν, που δεν προζρχονται από το εμπόριο, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά από τθ ςφμβαςθ. Οι πθγζσ
αυτζσ πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ πρζπει να εγκρικοφν από τθ διευκφνουςα υπθρεςία, που μπορεί να απαγορεφςει τθ χριςθ ακατάλλθλων ι απρόςφορων για τα ζργα πθγϊν. Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ εμπορεφεται τα εξορυςςόμενα για τθν εκτζλεςθ του ζργου αδρανι υλικά κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του
Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Με τθν ίδια απόφαςθ μπορεί να επιβλθκεί
πρόςτιμο μζχρι εβδομιντα τζςςερισ χιλιάδεσ (74.000) ευρϊ, το οποίο ειςπράττεται υπζρ του Σαμείου Εκνικισ
Οδοποιίασ (Σ.Ε.Ο. Α.Ε.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί ειςπράξεωσ δθμοςίων εςόδων.
11. Σα υλικά που ςυναντϊνται κατά τθν καταςκευι του ζργου ι προζρχονται από κακαίρεςθ παλιϊν
ζργων, ανικουν ςτον κφριο του ζργου. Ο ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ δαπάνεσ εξαγωγισ ι διαφφλαξισ τουσ,
αν θ ςφμβαςθ δεν ορίηει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλλθλα μζτρα, για να αποτραπεί ι να είναι
όςο το δυνατόν μικρότερθ θ βλάβθ των υλικϊν κατά τθν εξαγωγι τουσ. Χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν από τον
ανάδοχο γίνεται μετά από διαταγι τθσ υπθρεςίασ και αφοφ ςυνταχκεί ςχετικό πρωτόκολλο μεταξφ του
επιβλζποντοσ και του αναδόχου.
12. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει αμζςωσ τθ διευκφνουςα υπθρεςία αν τυχόν κατά
τθν καταςκευι των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ
εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι. Για τθν κακυςτζρθςθ των ζργων ι τυχόν διακοπι τουσ από αυτι τθν
αιτία, ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ κϊδικα.
13. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι
εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του,
να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ και
χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των τυχόν βλαβϊν ι
διακοπϊν.
14. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα
εργοςτάςια που τυχόν καταςκευάηονται τμιματα του ζργου και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που κρίνει
απαραίτθτο θ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ τα ζργα
υποχρεοφται, μετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν
ι επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για επίβλεψθ, ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι ςτουσ
άλλουσ τόπουσ παραγωγισ.
15. Οι εγγυιςεισ εκτζλεςθσ του ζργου πρζπει να είναι κοινζσ υπζρ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ.
16. Σα μζλθ τθσ αναδόχου κοινοπραξίασ ευκφνονται ζναντι του κυρίου του ζργου εισ ολόκλθρο για κάκε
υποχρζωςθ που απορρζει από τθ ςφμβαςθ ι από το νόμο.
17. Όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ οφείλουν κατά τθν κατάρτιςθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να
κατακζςουν ςυμβολαιογραφικι πράξθ διοριςμοφ κοινοφ εκπροςϊπου τθσ κοινοπραξίασ ζναντι του κυρίου του
ζργου και των υπθρεςιϊν. Με τθν ίδια πράξθ ορίηεται υποχρεωτικά και ο αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου. Ο
αναπλθρωτισ εκπροςωπεί τθν κοινοπραξία ςε κάκε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του εκπροςϊπου, κακϊσ
και ςε περιπτϊςεισ κανάτου ι ανικανότθτασ αυτοφ. Ο εκπρόςωποσ και ο αναπλθρωτισ του πρζπει να είναι
φυςικό πρόςωπο από τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ι από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των εταιριϊν που κοινοπρακτοφν. Ο εκπρόςωποσ ι ο αναπλθρωτισ του μποροφν να διορίηουν άλλουσ πλθρεξοφςιουσ για τθ διενζργεια
ςυγκεκριμζνων πράξεων κατά τθν εκπροςϊπθςθ τθσ κοινοπραξίασ, εφόςον δόκθκε ςε αυτοφσ τζτοια εξουςία με
τθν πράξθ διοριςμοφ τουσ. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ επόμενθσ παραγράφου ο διοριςμόσ του
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εκπροςϊπου και του αναπλθρωτοφ και θ αποδοχι του από αυτοφσ διαρκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου και
μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ των ςχζςεων τθσ κοινοπραξίασ με τον κφριο του ζργου. Μαηί με τθν πράξθ
διοριςμοφ κατατίκενται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και δθλϊςεισ αποδοχισ του διοριςμοφ τουσ από τον
εκπρόςωπο και από τον αναπλθρωτι του. Ο διοριςμόσ του εκπροςϊπου και του αναπλθρωτι του και οι
δθλϊςεισ αποδοχισ πρζπει να είναι χωρίσ αίρεςθ ι όρουσ και να εκτείνονται ςε όλα τα κζματα που αφοροφν
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςτα οποία περιλαμβάνεται και θ είςπραξθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ και ο
διοριςμόσ αντικλιτου.
18. Αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου ι του αναπλθρωτι του ι και των δφο γίνεται μόνο από κοινοφ από
όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Μόνο μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ αυτισ και
των δθλϊςεων αποδοχισ του διοριςμοφ τουσ από τουσ διοριηόμενουσ παφει θ εξουςία εκπροςϊπθςθσ αυτϊν
που είχαν διοριςκεί πριν.
19. Θ διεφκυνςθ των ζργων από τθν πλευρά του αναδόχου ςτον τόπο καταςκευισ γίνεται από τεχνικό
που ζχει τα κατάλλθλα προςόντα και είναι αποδεκτόσ από τθν Τπθρεςία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα
36, 37 και 38 του Ν.3669/2008 όπωσ ιςχφει ςιμερα. Θ επί τόπου των ζργων παρουςία τεχνικοφ ςτελζχουσ ι
τεχνικοφ υπαλλιλου τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ είναι υποχρεωτικι και ανάλογθ με τθ φφςθ και το μζγεκοσ
του καταςκευαηόμενου ζργου. Νοείται ότι κα ελεγχκεί αυςτθρά θ μθ τιρθςθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 38 του
Ν.3669/2008 όπωσ ιςχφει ςιμερα
20. Θ υπθρεςία μπορεί να διατάξει τθν απομάκρυνςθ προςωπικοφ που κρίνεται δικαιολογθμζνα
ακατάλλθλο.
21. Κάκε τμιμα του ζργου που τυχόν δεν κα ςυμπλθρϊνεται άμεςα κα πρζπει να καταςκευάηεται με
δυνατότθτα να λειτουργεί αυτόνομα.
22. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανεφρεςθ και χρθςιμοποίθςθ πθγϊν αδρανϊν υλικϊν ι άλλων
υλικϊν που δεν προζρχονται από το εμπόριο. Οι πθγζσ αυτζσ πριν χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να εγκρικοφν από
τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία που μπορεί να απαγορεφςει τθν χριςθ απρόςφορων για τα ζργα πθγϊν.
23. Όλα τα υλικά ζτοιμα ι θμικατεργαςμζνα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι δόκιμα κατά τθν απόλυτθ
κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα. Σα υλικά και μθχανιματα κα είναι ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ των Τπουργείων Δθμοςίων Ζργων, Εμπορίου και Βιομθχανίασ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ
εργολαβίασ, πρζπει δε βάςει τθσ εγκυκλίου Ε153/85 του Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να χρθςιμοποιοφνται κατά προτεραιότθτα
εγχϊρια προϊόντα.
24. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ ςτισ εργοταξιακζσ κζςεισ και ςε όλεσ τισ κζςεισ, που εκτελοφνται
εργαςίεσ, να προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ των απαιτοφμενων ςθμάτων και πινακίδων αςφαλείασ φροντίηοντασ
για τθν ςυντιρθςθ τουσ. Θα χρθςιμοποιοφνται, όπου υπάρχει ανάγκθ, και τροχονόμοι υπάλλθλοι του αναδόχου
προσ αςφαλι κακοδιγθςθ πεηϊν και τροχοφόρων για τθν αςφαλι κυκλοφορία επί των οδϊν και των
προςπελάςεων του εργοταξίου. τισ επικίνδυνεσ για τθν κυκλοφορία κζςεισ κα τοποκετθκοφν υποχρεωτικά
αυτόματα ςπινκθρίηοντα ςθμεία (flashing lights) κατά τισ υποδείξεισ τθσ επίβλεψθσ. Γενικότερα κα τθρθκοφν οι
Προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμ. ΔΙΠΑΔ/οικ502/1-7-03 (ΦΕΚ Β 946/9-7-2003) απόφαςθσ «Ζγκριςθ Σεχνικισ
Προδιαγραφισ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Οδικϊν Ζργων εντόσ και εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν ωσ ελάχιςτα
όρια».
25. Ο ανάδοχοσ ζχει πλιρθ και ακζραια τθν ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ που ςυμβαίνει ςτον ίδιο,
το προςωπικό του ι ςε τρίτουσ εξαιτίασ ενεργειϊν ι παραλείψεων, που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ
εργολαβίασ.
26. Πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει για τθν ζκδοςθ κάκε κατά νόμο
αδείασ, πλθν οικοδομικισ, και είναι υπεφκυνοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά για κάκε παράβαςθ των διατάξεων
που ιςχφουν.
27. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που οφείλεται ςτθν ζλλειψθ των απαραίτθτων
μζτρων αςφαλείασ.
-Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία τισ διαταγζσ και εντολζσ των
διαφόρων αρχϊν, που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν, ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου και
αςφαλείασ που ζχουν ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου.
29. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ ΟΣΕ, ΔΕΘ, ΔΕΤΑΝ.
30. Απαγορεφεται θ κάλυψθ αφανοφσ εργαςίασ ι θ εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ, θ οποία δεν μπορεί να
καταμετρθκεί εκ των υςτζρων, ςε θμζρεσ αργίασ ι ϊρεσ μθ λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ.
31.Σα τυχόν πλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν και τα μθ επικίνδυνα απόβλθτα καταςκευϊν και κατεδαφίςεων
κα πρζπει να διαχειρίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 10 τθσ Θ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ
1312/24.08.2012 τεφχοσ Β') Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από
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εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει
ςφμβαςθ με υλλογικό φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΕΔ) κακϊσ και τα παραςτατικά διάκεςθσ όπωσ
ορίηει το υπ.αρ. 126469/2743/30.03.2016 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Θμακίασ.
ΑΡΘΡΟ 13ο - Ρήτρα καταβολήσ (πριμ) Προκαταβολζσ
Ριτρα καταβολισ (πριμ) Δεν προβλζπονται για το ςυγκεκριμζνο ζργο . Δεν προβλζπεται προκαταβολι.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΠΙΜΕΣΡΗΕΙ – ΑΦΑΝΕΙ ΕΡΓΑΙΕ (Ν.3669/2008 άρκρο 52 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα.)
1. «Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν
επιμζτρθςθ των ποςοτιτων των εκτελοφμενων εργαςιϊν. Σα επιμετρθτικά ςτοιχεία λαμβάνονται από κοινοφ
από τον επιβλζποντα και τον εκπρόςωπο του αναδόχου, καταχωροφνται ςε επιμετρθτικά φφλλα εισ διπλοφν,
που υπογράφονται από τα δφο μζρθ και κακζνα παίρνει από ζνα αντίγραφο. Ειδικά για τθν περίπτωςθ τθσ
παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ, θ Προϊςταμζνθ Αρχι ςυγκροτεί Επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν υποχρεωτικά
ο Προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και ο επιβλζπων.»
2. το τζλοσ κάκε μινα ο ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ
εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν τον προθγοφμενο μινα. Θ επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε εργαςία ςυνοπτικι
περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν
μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και
διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των πρωτοκόλλων τθσ
παραγράφου 3.
Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία για ζλεγχο το αργότερο είκοςι
θμζρεσ μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ μθνόσ, αφοφ υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ
«όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο».
Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ, ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ τελευταίασ. Θ διευκφνουςα
υπθρεςία, μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν υποβολι των επιμετριςεων από τον ανάδοχο, ζχει τθν υποχρζωςθ να
προβεί ςε ζλεγχο και διόρκωςθ των υπολογιςμϊν, να εγκρίνει τισ επιμετριςεισ και να κοινοποιιςει ςτον
ανάδοχο τισ επιμετριςεισ που ζχουν ελεγχκεί και διορκωκεί. Θ κοινοποίθςθ αυτι κεωρείται πράξθ τθσ
διευκφνουςασ υπθρεςίασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 76 και ο ανάδοχοσ, εάν δεν
αποδζχεται τισ διορκϊςεισ, μπορεί να αςκιςει το προβλεπόμενο δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ.
Εάν οι υποβαλλόμενεσ επιμετριςεισ παρουςιάηουν ελλείψεισ, που κακιςτοφν αδφνατο τον ζλεγχο ι τθ
διόρκωςι τουσ, θ διευκφνουςα υπθρεςία επιςτρζφει τισ επιμετριςεισ ςτον ανάδοχο μζςα ςτθν πιο πάνω
τρίμθνθ προκεςμία και τον καλεί για τθ ςυμπλιρωςθ των ςυγκεκριμζνων ελλείψεων. Σα ςτοιχεία που λείπουν
και κρίνονται απαραίτθτα από τθ διευκφνουςα υπθρεςία πρζπει να αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυγκεκριμζνα
και αρικμθμζνα. Ο ανάδοχοσ, μζςα ςε ζνα μινα, υποχρεοφται να επανυποβάλει τισ επιμετριςεισ
ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα ςτοιχεία που του ηθτικθκαν με τθν πρόςκλθςθ.
Μετά
τθν
πιο
πάνω
επανυποβολι των επιμετριςεων, θ διευκφνουςα υπθρεςία δεν μπορεί να τισ επιςτρζψει εκ νζου ςτον ανάδοχο
προσ ςυμπλιρωςθ, αλλά υποχρεοφται μζςα ςε ζνα μινα να τισ ελζγξει, να τισ διορκϊςει, να τισ εγκρίνει και να
τισ κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο.
Οι επιμετριςεισ, εάν δεν επιςτραφοφν εγκεκριμζνεσ ι διορκωμζνεσ ι για ςυμπλιρωςθ μζςα ςτθν πιο
πάνω τρίμθνθ προκεςμία, ι εάν, μετά τθν επανυποβολι τουσ, αυτζσ δεν ελεγχκοφν, διορκωκοφν, εγκρικοφν και
κοινοποιθκοφν ςτον ανάδοχο, μζςα ςτθν πιο πάνω μθνιαία προκεςμία, κεωροφνται αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ,
μόνο υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν από τον ανάδοχο ςε επόμενο λογαριαςμό.
Οι επιμετριςεισ του ζργου, εγκεκριμζνεσ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία ι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ,
μπορεί να ελεγχκοφν εκ νζου από τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ και αν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, αυτό είναι επιςτρεπτζο φςτερα από ςφνταξθ
αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου 53. Οι αυτοδίκαια
εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςε επόμενο λογαριαςμό.»
3. Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι
μορφι του ζργου, όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ και δεν είναι τελικά εμφανείσ,
ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλζςει τθν
επιτροπι τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 36 και τον επιβλζποντα, προκειμζνου να προβοφν από κοινοφ ςτθν
καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι πρωτόκολλο ηυγίςεωσ
αντίςτοιχα. Σο πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ,
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν.»
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4. Ειδικϊσ ο χαρακτθριςμόσ των εδαφϊν που καταςκευάηεται το ζργο, γίνεται από δφο ι περιςςότερουσ
τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, που ορίηονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο οριςμόσ τθσ επιτροπισ αυτισ ανακοινϊνεται ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, θ οποία μπορεί να ορίςει και άλλον υπάλλθλο να ςυμμετζχει ςτο ζργο τθσ
επιτροπισ. Θ προϊςταμζνθ αρχι μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ορίςει άλλθ επιτροπι για επανζλεγχο και
χαρακτθριςμό εδαφϊν. ε περίπτωςθ που δεν επαρκεί το τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να
λθφκεί απόφαςθ, λόγω διαφωνίασ των υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω χαρακτθριςμόσ
εδαφϊν γίνεται κατά τον προςφορότερο τρόπο με απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ.
5. Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ
να υποβάλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία τυχόν επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν και τθν «τελικι
επιμζτρθςθ», δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ όλων των τμθματικϊν
επιμετριςεων και των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου 3. Αν αυτζσ ζχουν ελεγχκεί από τθ διευκφνουςα
υπθρεςία, οι ποςότθτεσ τίκενται όπωσ διορκϊκθκαν, ζςτω και αν εκκρεμοφν κατ’ αυτϊν ενςτάςεισ του
αναδόχου ι αιτιςεισ κεραπείασ. Θ καταχϊρθςθ αυτι ςτθν τελικι επιμζτρθςθ δεν αποτελεί παραίτθςθ του
αναδόχου από τζτοιεσ αιτιςεισ ι ενςτάςεισ που ζχουν αςκθκεί νόμιμα, οφτε παρζχει το δικαίωμα ςε αυτόν να
υποβάλει νζεσ. «Για τισ επί μζρουσ επιμετριςεισ, που δεν ζχουν ακόμθ ελεγχκεί από τθν υπθρεςία,
καταχωροφνται οι ποςότθτεσ των επιμετριςεων όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο πριν από τον ζλεγχο τθσ
υπθρεςίασ» . Θ τελικι επιμζτρθςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκε από τον
ανάδοχο». Θ διευκφνουςα υπθρεςία ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, μζςα ςε
δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τθν ελεγμζνθ και τυχόν διορκωμζνθ
επιμζτρθςθ. Σο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 ζχει εφαρμογι για τθν τελικι επιμζτρθςθ.
6. ε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα από τον ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ επιβάλλεται ςε
βάροσ του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο χιλιοςτϊν (2%ο)
επί του ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν όλθ ςφμβαςθ. Θ ποινικι ριτρα
επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι (6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. Ανεξάρτθτα
από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι επιμζτρθςθ
ςυντάςςεται από τθν υπθρεςία που μπορεί να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και ςυνεργεία
καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε βάροσ του αναδόχου. Θ τελικι επιμζτρθςθ που ςυντάςςεται με αυτόν τον
τρόπο κοινοποιείται ςτον ανάδοχο.
7. Μαηί με τθν τελικι επιμζτρθςθ ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλει και κάκε άλλο αίτθμά του που
ςχετίηεται με δικαίωμά του από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αν αυτό δεν ζχει αποςβεςτεί και θ ςχετικι αξίωςθ
παραγραφεί, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 75Α ι αν το ςχετικό δικαίωμα δεν ζχει αποςβεςτεί ι χακεί από
κάποια άλλθ αιτία. Μετά τθν υποβολι τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να εγείρει ςχετικζσ
απαιτιςεισ μόνο για οψιγενείσ αιτίεσ.»
8. τισ περιπτϊςεισ ςυμβάςεων που προβλζπουν πλθρωμι με κατ’ αποκοπι τίμθμα, τελικι επιμζτρθςθ
είναι θ επιβεβαίωςθ καταςκευισ των επί μζρουσ εργαςιϊν ποιοτικά και ποςοτικά, όπωσ προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ. Για τθν πραγματοποίθςθ των τμθματικϊν πλθρωμϊν εφαρμόηονται επί μζρουσ ποςοςτά εκτζλεςθσ
εργαςιϊν κατά τμιματα του ζργου, όπωσ ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ.
Άρθρο 15ο - Αναθεϊρηςη τιμϊν
Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτζλεςθσ του ζργου ζχουν εφαρμογι οι
διατάξεισ του άρκρου 54 του ν.3669/2008 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Άρθρο 16ο-Λογαριαςμοί, πιςτοποιήςεισ Ν.3669/2008 άρθρο 53 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα.
1. Θ πλθρωμι ςτον ανάδοχο του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ γίνεται τμθματικά, με βάςθ τισ
πιςτοποιιςεισ των εργαςιϊν που ζχουν εκτελεςκεί μζςα ςτα όρια του χρονοδιαγράμματοσ εργαςιϊν.
Αν από τον ανάδοχο καταςκευαςκοφν εργαςίεσ πζρα από τισ προβλεπόμενεσ ςτο χρονοδιάγραμμα, ο κφριοσ του
ζργου ζχει το δικαίωμα να αναβάλει τθν πλθρωμι των επιπλζον εργαςιϊν, ϊςτε να ςυμπζςει με τα προβλεπόμενα ςτο χρονοδιάγραμμα. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται όταν ςτθ ςφμβαςθ
προβλζπεται πρόςκετθ καταβολι (πριμ) ςτον ανάδοχο για τθ γρθγορότερθ περάτωςθ του ζργου.
2. Θ πραγματοποίθςθ τόςο των τμθματικϊν πλθρωμϊν όςο και τθσ οριςτικισ πλθρωμισ του
εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, κακϊσ και θ εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων από τθν εργολαβικι
ςφμβαςθ, γίνεται με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και τισ πιςτοποιιςεισ.
3. Μετά τθ λιξθ κάκε μινα ι άλλθσ χρονικισ περιόδου που ορίηει θ ςφμβαςθ για τισ τμθματικζσ
πλθρωμζσ, ο ανάδοχοσ ςυντάςςει λογαριαςμό των ποςϊν από εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν, τα οποία οφείλονται
ςϋ αυτόν. Οι λογαριαςμοί αυτοί ςτθρίηονται ςτισ επιμετριςεισ των εργαςιϊν και ςτα πρωτόκολλα παραλαβισ
αφανϊν εργαςιϊν. Απαγορεφεται να περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό εργαςίεσ που δεν ζχουν επιμετρθκεί.
Κατ’ εξαίρεςθ, για τμιματα του ζργου, για τα οποία, κατά τθν κρίςθ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, δεν ιταν
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δυνατι θ ςφνταξθ επιμετριςεων κατά διακριτά και αυτοτελϊσ επιμετριςιμα τμιματα του ζργου, επιτρζπεται να
περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό εργαςίεσ βάςει προςωρινϊν επιμετριςεων, για τισ οποίεσ όμωσ ζχουν λθφκεί
επιμετρθτικά ςτοιχεία. Θ αξία των εργαςιϊν που πιςτοποιοφνται βάςει προςωρινϊν επιμετριςεων
απαγορεφεται να υπερβαίνει το 20% τθσ αξίασ του ςυνόλου των εργαςιϊν του λογαριαςμοφ».
4. Αν δεν προβλζπεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ, θμιτελείσ εργαςίεσ μπορεί να περιλθφκοφν ςτο
λογαριαςμό με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ, αν θ φφςθ τουσ είναι τζτοια που, τυχόν διακοπι του ζργου, δε κα
κατζςτρεφε τθν θμιτελι εργαςία. Οι εργαςίεσ αυτζσ καταχωροφνται ςε χωριςτό μζροσ του λογαριαςμοφ και
περιλαμβάνονται με προςωρινι τιμι μειωμζνθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ αυτοτελισ αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ
με το υπόλοιπο τθσ προβλεπόμενθσ τιμισ.
5. το λογαριαςμό μπορεί να περιλθφκοφν, επίςθσ, τα υλικά που ειςκομίςκθκαν με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ ςτα εργοτάξια ι ςε αποκικεσ που δθλϊκθκαν και εγκρίκθκαν. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν αυτϊν δεν μπορεί
να υπερβαίνουν αυτζσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των προςεχϊν εργαςιϊν του εγκεκριμζνου
προγράμματοσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ. Οι ποςότθτεσ των υλικϊν περιλαμβάνονται
χωριςτά ςτο ςυνοπτικό πίνακα εργαςιϊν που ςυνοδεφει το λογαριαςμό, ςτον οποίο αναφζρονται επίςθσ και οι
κζςεισ αποκικευςθσ των υλικϊν. Για τα περιλαμβανόμενα ςτουσ λογαριαςμοφσ υλικά ο ανάδοχοσ ζχει ακζραιθ
τθν ευκφνθ, μζχρι τθν ενςωμάτωςι τουσ και τθν παραλαβι του ζργου. Σα υλικά περιλαμβάνονται ςε χωριςτό
τμιμα των λογαριαςμϊν, με τιμζσ που δεν μπορεί να είναι ανϊτερεσ των τιμϊν πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ
Διαπίςτωςθσ Σιμϊν Δθμοςίων Ζργων (ΕΔΣΔΕ) του χρόνου τθσ δθμοπραςίασ και που βρίςκονται ςε ςυνάρτθςθ
προσ τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι, ϊςτε το υπόλοιπο μζροσ τθσ τιμισ να αρκεί για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εργαςίασ, ςτθν οποία κα ενςωματωκοφν τα υλικά. Ποςοςτά γενικϊν εξόδων και οφζλουσ τθσ επόμενθσ
παραγράφου δεν υπολογίηονται ςτα υλικά.
6. τουσ λογαριαςμοφσ περιλαμβάνονται επίςθσ θ ανακεϊρθςθ τιμϊν, αποηθμιϊςεισ κάκε είδουσ που
ζχουν εγκρικεί, αντίτιμο απολογιςτικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν μζςω τθσ εργολαβίασ και κάκε άλλθ
εγκεκριμζνθ δαπάνθ που καταβάλλεται ςτον ανάδοχο. το λογαριαςμό περιλαμβάνεται ακόμθ και το ποςοςτό
γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του εργολάβου τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 17 του Ν.3669/2008, αν αυτό δεν
περιλαμβάνεται ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ, και το ςφνολο μειϊνεται κατά το ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ δθμοπραςίασ,
αν ςυντρζχει περίπτωςθ. Από τουσ λογαριαςμοφσ αφαιροφνται όλεσ οι εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ του
εργοδότθ και ιδίωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν των άρκρων 60 και 73 του Ν.3669/2008, ςυμπλθρωματικι
κράτθςθ εγγφθςθσ, αν γι’ αυτι δεν ζχουν κατατεκεί εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οπότε γίνεται ςχετικι μνεία,
απόςβεςθ προκαταβολϊν, παρακράτθςθ αξίασ τυχόν χορθγοφμενων υλικϊν, πλθρωμζσ που ζγιναν ςε βάροσ και
για λογαριαςμό του αναδόχου και γενικά κάκε απαίτθςθ του εργοδότθ που δεν ζχει ικανοποιθκεί με άλλον
τρόπο.
7. Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για τθν πλθρωμι ςυνοδεφονται μόνο
από ανακεφαλαιωτικό ςυνοπτικό πίνακα των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν αρχι του ζργου, τα
παραςτατικά ςτοιχεία των τυχόν απολογιςτικϊν εργαςιϊν, το ςυνοπτικό πίνακα του υπολογιςμοφ τθσ
ανακεϊρθςθσ και από τισ αποφάςεισ που αναγνωρίηουν αποηθμιϊςεισ ι επιβάλλουν ποινικζσ ριτρεσ ι
περικοπζσ ι άλλεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ. «Από κάκε νεότερο λογαριαςμό αφαιροφνται τα ποςά που
πλθρϊκθκαν με τουσ προθγοφμενουσ λογαριαςμοφσ, κακϊσ και ποςά που δεν αντιςτοιχοφν ςε εγκεκριμζνεσ
επιμετριςεισ ι αφοροφν ςε λάκθ εγκεκριμζνων λογαριαςμϊν».
8. Οι λογαριαςμοί υποβάλλονται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία που τουσ ελζγχει και τουσ διορκϊνει μζςα
ςε ζνα μινα. Αν ο λογαριαςμόσ που ζχει υποβλθκεί ζχει αςάφειεσ ι ανακρίβειεσ, ςε βακμό που να είναι
δυςχερισ θ διόρκωςι του, θ διευκφνουςα υπθρεςία, με εντολι τθσ προσ τον ανάδοχο, επιςθμαίνει τισ
ανακρίβειεσ ι αςάφειεσ που διαπιςτϊκθκαν από τον ζλεγχο και παραγγζλλει τθν αναςφνταξθ και επανυποβολι
του. τθν περίπτωςθ αυτι θ οριηόμενθ μθνιαία προκεςμία για τον ζλεγχο του λογαριαςμοφ αρχίηει από τθν
επανυποβολι, φςτερα από τθν αναςφνταξθ από τον ανάδοχο. Ο ζλεγχοσ του λογαριαςμοφ μπορεί να γίνει και
από ςυνεργείο τθσ υπθρεςίασ, ςτο οποίο ςυμμετζχει ο επιβλζπων το ζργο. Ο επιβλζπων υπογράφει το
λογαριαςμό, βεβαιϊνοντασ ζτςι ότι οι ποςότθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ επιμετριςεισ και τα επιμετρθτικά
ςτοιχεία, οι τιμζσ ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ και γενικά ότι ζχουν διενεργθκεί ςτο
λογαριαςμό όλεσ οι περικοπζσ ι εκπτϊςεισ ποςϊν, που προκφπτουν από το νόμο και τθν εφαρμογι τθσ
ςφμβαςθσ. Ο λογαριαςμόσ, μετά τον ζλεγχο, εγκρίνεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Ο εγκεκριμζνοσ
λογαριαςμόσ αποτελεί τθν πιςτοποίθςθ για τθν πλθρωμι του αναδόχου («πλθρωτζο εργολαβικό αντάλλαγμα»).
Λογαριαςμόσ που πλθρϊκθκε χωρίσ ζλεγχο, λόγω παρζλευςθσ τθσ πιο πάνω μθνιαίασ προκεςμίασ (πλαςματικι
ζγκριςθ), ελζγχεται, διορκϊνεται και εγκρίνεται μζςα ςε προκεςμία τριϊν μθνϊν από τθν υποβολι ι
επανυποβολι του και οι τυχόν προκφπτουςεσ διαφοροποιιςεισ λαμβάνονται υπόψθ ςε επόμενο λογαριαςμό. Θ
διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί να εγκρίνει τον λογαριαςμό και χωρίσ τθν υπογραφι του επιβλζποντοσ.
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Όταν ςυντρζχει περίπτωςθ ςφνταξθσ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, αυτόσ μπορεί να ςυνταχκεί από τθ διευκφνουςα
υπθρεςία και το ποςό του πρζπει να καταβλθκεί από τον ανάδοχο μζςα ςε ζνα μινα από τθν κοινοποίθςθ του
λογαριαςμοφ ςε αυτόν, άλλωσ καταπίπτει αναλόγωσ ςε βάροσ του θ εγγυθτικι επιςτολι. Αν αςκθκεί ζνςταςθ
κατά του αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αναςτζλλεται μζχρι τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ επϋ αυτισ»
9. Αν θ πλθρωμι ενόσ λογαριαςμοφ κακυςτεριςει χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου, πζρα του διμινου
από τθν υποβολι του, οφείλεται, αν υποβλθκεί ζγγραφθ όχλθςθ και από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ, τόκοσ
υπερθμερίασ που υπολογίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Αϋ) και ο ανάδοχοσ μπορεί
να διακόψει τισ εργαςίεσ, αφοφ κοινοποιιςει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία ειδικι ζγγραφθ διλωςθ.
10. Για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ καταςκευισ του ζργου επιτρζπεται πάντοτε θ ζκδοςθ ενταλμάτων
προπλθρωμισ, χωρίσ να εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ αυτι άλλθ ςχετικι γενικι ι ειδικι διάταξθ.
11. Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ι θ κατάςχεςι του ςτα χζρια του κυρίου
του ζργου, κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ του και για ζνα μινα μετά τθν περαίωςι του. Κατϋ εξαίρεςθ
επιτρζπονται: α) θ αρχικι ι θ εκ των υςτζρων εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, του πλθρωτζου εργολαβικοφ
ανταλλάγματοσ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτουσ λογαριαςμοφσ που υποβάλλονται και εγκρίνονται, ςφμφωνα
με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 8, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, όταν πρόκειται για τθν κάλυψθ
οφειλισ του αναδόχου από τθν προμικεια υλικϊν και μθχανθμάτων προσ εκτζλεςθ του ζργου ι από παροχι
εργαςίασ που παραςχζκθκε από εργάτεσ ι υπαλλιλουσ αυτοφ, ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, ι ςε αναγνωριςμζνεσ
τράπεηεσ ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και β) θ κατάςχεςθ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ από τουσ
προμθκευτζσ υλικϊν και μθχανθμάτων του ζργου ι από τουσ εργάτεσ και τουσ υπαλλιλουσ του, όπωσ και τουσ
υπεργολάβουσ που αποδεδειγμζνα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο από τον ανάδοχο. Επιτρζπεται επίςθσ ο
ςυμψθφιςμόσ εκκακαριςμζνων απαιτιςεων του κυρίου του ζργου κατά του αναδόχου, που προζρχονται από
τθν εκτζλεςθ άλλων ζργων και μζχρι ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) από κάκε πιςτοποίθςθ του εκτελοφμενου
ζργου. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, μπορεί να
ορίηεται ότι επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ από μζρουσ του αναδόχου απαίτθςθσ από εγκεκριμζνθ πιςτοποίθςθ ι
μζρουσ τθσ προσ τον κφριο του ζργου για τθν εξόφλθςθ οποιαςδιποτε οφειλισ του προσ αυτόν και να
κακορίηονται οι όροι και θ διαδικαςία αυτισ»
12. Όλεσ οι πλθρωμζσ που γίνονται ςτον ανάδοχο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου με βάςθ τισ
πιςτοποιιςεισ αποτελοφν πάντοτε καταβολζσ ζναντι του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ που εκκακαρίηεται μετά
τθν οριςτικι παραλαβι.
13. Μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό
λογαριαςμό», με βάςθ τισ ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ διενζργεια τθσ
οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «τελικό
λογαριαςμό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ.
«Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθν ςφμβαςθ
εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ διοικθτικισ,
ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν.»
Άρθρο 17ο - Ημερολόγιο ζργου (Ν.3669/2008 άρθρο 47)
Σο θμερολόγιο του ζργου με τα ςτοιχεία και τισ παρατθριςεισ του άρκρου 47 του Νόμου 3669/2008, τθρείται με
μζριμνα του αναδόχου όπωσ ιςχφουν ςιμερα.
1. Για κάκε εργολαβία, με μζριμνα του αναδόχου τθρείται θμερολόγιο ςε βιβλιοδετθμζνα διπλότυπα
αρικμθμζνα φφλλα. Σο θμερολόγιο ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και αναγράφονται, με ςυνοπτικό τρόπο, ςε
αυτό ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό
κατά κατθγορίεσ, τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, τα προςκομιηόμενα υλικά, τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, τισ
εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, τισ εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ, τυχόν ζκτακτα περιςτατικά και
κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο.
2. Σο θμερολόγιο υπογράφεται από εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ και τον εκπρόςωπο του αναδόχου. Σο ζνα αποκοπτόμενο φφλλο περιζρχεται ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία. Οι εγγραφζσ ςτο θμερολόγιο
αποτελοφν πλθροφοριακά ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθ δφναμθ απαςχολοφμενου προςωπικοφ και
μθχανθμάτων και γενικά για τθν παροχι εικόνασ προόδου του ζργου.
3
. Θ διευκφνουςα υπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν
τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. τισ περιπτϊςεισ μικρϊν ζργων μπορεί θ διευκφνουςα υπθρεςία να
16

ορίςει τθν τιρθςθ του θμερολογίου κατά άλλο ςυνοπτικότερο τρόπο, τθν τιρθςι του κατά εβδομάδα ι άλλο
χρονικό διάςτθμα ι και τθ μθ τιρθςθ θμερολογίου.
Άρθρο 18ο - Αυξομειϊςεισ εργαςιϊν – Νζεσ εργαςίεσ
Ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 57 του Ν.3669/2008 όπωσ ιςχφει ςιμερα.
1. Σο ζργο εκτελείται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια που τθ ςυνοδεφουν. Ο φορζασ
καταςκευισ του ζργου ζχει το δικαίωμα, αν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν, που δεν
περιλαμβάνονται ςτο αρχικό ανατεκζν ζργο οφτε ςτθν πρϊτθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ και οι οποίεσ κατζςτθςαν
αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθν αρχικι
ςφμβαςθ, να ςυνάπτει ςφμβαςθ με τον ανάδοχο του ζργου, με τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυμπλθρωματικζσ
εργαςίεσ δεν μποροφν τεχνικά ι οικονομικά να διαχωριςτοφν από τθν κφρια ςφμβαςθ, χωρίσ να δθμιουργιςουν
μείηονα προβλιματα για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ι όταν αυτζσ οι εργαςίεσ, μολονότι μποροφν να διαχωριςτοφν
από τθν αρχικι ςφμβαςθ, είναι απόλυτα αναγκαίεσ για τθν τελειοποίθςι τθσ. Σο ςυνολικό ποςό των ςυμβάςεων
αυτϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςοςτό του πενιντα τοισ εκατό (50%) του ποςοφ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ,
ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνεται και θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ των τυχόν απαιτοφμενων μελετϊν για τισ
ςυμπλθρωματικζσ εργαςίεσ. Θ εκτζλεςθ των ςυμπλθρωματικϊν εργαςιϊν είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο
του ζργου και, προκειμζνου να υπογραφεί θ ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, απαιτείται γνϊμθ του οικείου
τεχνικοφ ςυμβουλίου. Για τον κακοριςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ εργαςίεσ τθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ
λαμβάνονται οι τιμζσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και για τον κανονιςμό τιμϊν μονάδασ ςτισ νζεσ εργαςίεσ τθσ
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι παράγραφοι 5, 6 και 7.
2. Κάκε ςφμβαςθ επόμενθ τθσ αρχικισ ςυνοδεφεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν (Α.Π.Ε.)
που περιλαμβάνει ιδίωσ τισ ενδείξεισ των εργαςιϊν, τισ τιμζσ μονάδασ των εργαςιϊν, τα μεγζκθ των ποςοτιτων,
τισ δαπάνεσ του προχπολογιςμοφ του αρχικά ανατεκζντοσ ζργου, του προχπολογιςμοφ τθσ αμζςωσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ και του προχπολογιςμοφ τθσ προσ κατάρτιςθ νζασ ςφμβαςθσ.
Περιλαμβάνει ακόμθ και τισ δαπάνεσ των απρόβλεπτων, κακϊσ και τθν προβλεπόμενθ δαπάνθ για ανακεϊρθςθ
και Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.).
3. Με τα ποςά των απρόβλεπτων δαπανϊν (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι ςφμβαςθ
καλφπτονται ιδίωσ δαπάνεσ που προκφπτουν από εφαρμογι νζων κανονιςμϊν ι κανόνων που κακιερϊκθκαν ωσ
υποχρεωτικοί μετά τθν ανάκεςθ του ζργου, κακϊσ και από προφανείσ παραλείψεισ ι ςφάλματα τθσ προμζτρθςθσ τθσ μελζτθσ ι από απαιτιςεισ τθσ καταςκευισ οι οποίεσ κακίςτανται απαραίτθτεσ για τθν αρτιότθτα και
λειτουργικότθτα του ζργου, παρά τθν πλιρθ εφαρμογι των ςχετικϊν προδιαγραφϊν κατά τθν κατάρτιςθ των
μελετϊν του ζργου και υπό τθν προχπόκεςθ να μθν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» του ζργου, δθλαδι ι όλθ
καταςκευι, κακϊσ και τα βαςικά διακριτά ςτοιχεία τθσ, όπωσ προβλζπονται από τθν αρχικι ςφμβαςθ. Για τθ
διάκεςθ των απρόβλεπτων δαπανϊν ςυντάςςεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει ςυμπλθρωματικζσ
εργαςίεσ, οι οποίεσ κατζςτθςαν αναγκαίεσ λόγω απρόβλεπτων περιςτάςεων. Σα ποςά των απρόβλεπτων
δαπανϊν ανζρχονται ςε ποςοςτό εννζα τοισ εκατό (9%) επί του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ το ςυνυπολογιςμό των κονδυλίων ανακεϊρθςθσ και Φ.Π.Α., για ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ίςου ι μεγαλφτερου
του ορίου εφαρμογισ τθσ Κοινοτικισ Νομοκεςίασ, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995
(ΦΕΚ 941 Βϋ) και δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) για ζργα προχπολογιςμοφ μικρότερου του ωσ άνω ορίου, ςφμφωνα
με τθν απόφαςθ Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (ΦΕΚ 409 Βϋ) και μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ
του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν επανυπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τθν προςφερκείςα ζκπτωςθ, ϊςτε να διατθρείται
ςτακερι θ ποςοςτιαία αναλογία, ςφμφωνα με το άρκρο 30 του Ν.3669/2008.
4. Οι ςυμβατικζσ ποςότθτεσ εργαςιϊν μίασ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ δθμόςιου ζργου επιτρζπεται να
μειωκοφν και θ δαπάνθ που εξοικονομείται («επί ζλαςςον δαπάνθ») να χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ άλλων
εργαςιϊν τθσ ίδιασ εργολαβίασ, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι κατωτζρω προχποκζςεισ:
α) Αναφζρεται ρθτά θ δυνατότθτα αυτι ςτθ διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ.
β) i) Δεν τροποποιείται το «βαςικό ςχζδιο» (υπό τθν ζννοια των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν 2004/17 και 2004/18) τθσ
προκιρυξθσ, οφτε οι προδιαγραφζσ του ζργου, όπωσ περιγράφονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, οφτε να καταργείται
ομάδα εργαςιϊν τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, ii) δεν κίγεται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου
και iii) δεν χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι νζων εργαςιϊν που δεν υπιρχαν ςτθν αρχικι ςφμβαςθ.
γ) Δεν υπερβαίνει θ δαπάνθ αυτι, κατά τον τελικό εγκεκριμζνο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν του ζργου,
ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ ομάδασ εργαςιϊν του ζργου οφτε, ακροιςτικά,
ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ δαπάνθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α., ανακεϊρθςθ τιμϊν και
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απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. τθν ακροιςτικι αυτι ανακεφαλαίωςθ λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι μεταφορζσ δαπάνθσ
από μία ομάδα εργαςιϊν ςε άλλθ.
Σα ποςά που εξοικονομοφνται, εφόςον υπερβαίνουν τα ανωτζρω όρια (20% ι και 10%), μειϊνουν ιςόποςα τθ
δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α., ανακεωριςεισ και απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. Για τθ χριςθ των «επί ζλαςςον
δαπανϊν» απαιτείται ςε κάκε περίπτωςθ θ ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου τεχνικοφ ςυμβουλίου, φςτερα από
ειςιγθςθ του φορζα υλοποίθςθσ, θ οποία ςυνοδεφεται από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Διαχειριςτικισ
Αρχισ, εφόςον πρόκειται για ζργο ςυγχρθματοδοτοφμενο από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Ο προχπολογιςμόσ των ζργων ςτα οποία εφαρμόηεται θ παράγραφοσ αυτι αναλφεται ςε Ομάδεσ Εργαςιϊν, οι
οποίεσ ςυντίκενται από εργαςίεσ που υπάγονται ςε ενιαία υποςφνολα του τεχνικοφ αντικειμζνου των ζργων,
ζχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευισ και επιδζχονται το ίδιο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ μονάδασ τουσ. Με
απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων, θ οποία μετά τθν ζκδοςι τθσ κα ζχει
εφαρμογι ςε όλα τα ωσ άνω ζργα, προςδιορίηονται οι Ομάδεσ Εργαςιϊν ανά κατθγορία ζργων.
Θ παράγραφοσ αυτι καταλαμβάνει τισ ςυμβάςεισ ζργων όλων εν γζνει των ανακετουςϊν αρχϊν κατά τθν ζννοια
των κοινοτικϊν Οδθγιϊν 2004/17 και 2004/18, εφόςον τα ζργα αυτά: α) καταςκευάηονται με μελζτεσ που
εκπονοφνται βάςει των διατάξεων του ν. 3316/2005 ι β) προκθρφςςονται μετά τθν 1.3.2006 ι γ) αφοροφν ςε
ζργα που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013,
ανεξαρτιτωσ θμερομθνίασ προκιρυξθσ.
5. Όλα τα όρια ι ποςοςτά του άρκρου αυτοφ αναφζρονται ςτα αρχικά ποςά και τιμζσ τθσ ςφμβαςθσ μαηί
με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνονται ςε αυτά ανακεϊρθςθ τιμϊν, μεταγενζςτερθ τροποποίθςι τουσ ι
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ.
6. Αν ςτον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργαςιϊν περιλαμβάνονται και εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν
υπάρχουν τιμζσ μονάδασ, ο Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ ςυνοδεφεται από πρωτόκολλο που κανονίηει τισ τιμζσ
για τισ εργαςίεσ αυτζσ. Ο κανονιςμόσ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν γίνεται με υποχρεωτικι εφαρμογι κατά
ςειρά των κατωτζρω περιπτϊςεων αϋ, βϋ και γϋ ωσ εξισ:
α) για εργαςίεσ για τισ οποίεσ υπάρχουν ςυμβατικζσ τιμζσ για παρόμοιεσ ι ανάλογεσ εργαςίεσ, οι τιμζσ κακορίηονται ανάλογα προσ αυτζσ,
β) για εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχουν παρόμοιεσ ι ανάλογεσ ςυμβατικζσ τιμζσ αλλά περιλαμβάνονται ςε
εγκεκριμζνα ι ςυμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλφςεισ τιμϊν), οι τιμζσ κακορίηονται ςφμφωνα με τα
τιμολόγια αυτά και
γ) για εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςτισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ οι τιμζσ κακορίηονται με βάςθ τα
πραγματικά ςτοιχεία κόςτουσ.
Θ εξακρίβωςθ του κόςτουσ γίνεται από επιτροπι που ςυγκροτείται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία και αποτελείται από τρεισ (3) τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, που ζχουν τθν αντίςτοιχθ ικανότθτα. τα μζλθ τθσ επιτροπισ περιλαμβάνεται και ο επιβλζπων το ζργο τεχνικόσ υπάλλθλοσ. ε περίπτωςθ που δεν επαρκεί το τεχνικό προςωπικό θ επιτροπι ςυγκροτείται από δφο (2) τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, μθ αποκλειομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν
επιτροπι του επιβλζποντα και του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Θ προϊςταμζνθ αρχι μπορεί ςε
κάκε περίπτωςθ να διατάξει τθ διενζργεια δοκιμαςτικϊν εργαςιϊν από τον ανάδοχο και να ςυγκροτιςει άλλθ
επιτροπι από τεχνικοφσ υπαλλιλουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των απαραίτθτων ςυντελεςτϊν
παραγωγισ τθσ νζασ εργαςίασ. τοιχεία που ζχουν προκφψει για τον κανονιςμό τθσ τιμισ τθσ ίδιασ εργαςίασ ι
τμιματοσ αυτισ του ίδιου φορζα καταςκευισ του ζργου ι άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα ι από δοκιμαςτικζσ εργαςίεσ εξακρίβωςθσ του κόςτουσ άλλων εργολαβιϊν, δεν αποτελοφν τεκμιριο για τον κανονιςμό
τιμϊν. Θ περίπτωςθ γϋ εφαρμόηεται μόνο για το μζροσ τθσ νζασ τιμισ που δεν μπορεί να κανονιςτεί ςφμφωνα με
τισ περιπτϊςεισ αϋ ι βϋ. τθν «ανάλυςθ τθσ τιμισ» διαχωρίηονται τα τμιματα που κανονίηονται ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ γϋ από τα τμιματα που κανονίηονται ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ αϋ ι βϋ.
Για εργαςίεσ που είναι παρεμφερείσ προσ ςυμβατικζσ ι ιδθ κακοριςμζνεσ νζεσ, οι τιμζσ κατά τα παραπάνω
ςυντάςςονται μόνο για τα επιπλζον ι επί ζλαττον ςτοιχεία κόςτουσ.
Ο κανονιςμόσ νζων τιμϊν γίνεται με τισ βαςικζσ τιμζσ ιδίωσ των θμερομιςκίων, υλικϊν και μιςκωμάτων
μθχανθμάτων του χρόνου δθμοπράτθςθσ του ζργου ι του τυχόν άλλου ιςχφοντοσ για τθν εργολαβία χρόνου
εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ. Οι προκφπτουςεσ από πρόςφατα ςτοιχεία κόςτουσ τιμζσ ανάγονται ςτο χρόνο
εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ με αντίςτροφθ εφαρμογι του ςχετικοφ τφπου τθσ ανακεϊρθςθσ.
Οι τιμζσ που κανονίηονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ υπόκεινται ςτθ ςχετικι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ,
ρθτι ι τεκμαρτι. Θ ρθτι ι τεκμαρτι ζκπτωςθ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ αϋ, αν θ ζκπτωςθ δεν περιλαμβάνεται ςτθν όμοια ι ανάλογθ εργαςία, κακϊσ και ςτο μζροσ τθσ τιμισ τθσ περίπτωςθσ γϋ που κανονίηεται
ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ αϋ ι βϋ.
18

Οι τιμζσ ιδίωσ των υλικϊν των μθχανικϊν εξοπλιςμϊν, των ςυςκευϊν, που δεν περιλαμβάνονται ςτισ βαςικζσ
τιμζσ, υπόκεινται ςτθ ςχετικι ζκπτωςθ τθσ δθμοπραςίασ, αν αποδεδειγμζνα τα είδθ αυτά υπάρχουν ευρζωσ
διαδεδομζνα ςτο εμπόριο.
τα ςυςτιματα προςφοράσ των άρκρων 8,10 και 11 του παρόντοσ ορίηεται υποχρεωτικά ςτθ διακιρυξθ τεκμαρτι ζκπτωςθ και για τον προςδιοριςμό τθσ λαμβάνεται υπόψθ, μεταξφ των άλλων, θ φφςθ του ζργου, οι ιδιαιτερότθτεσ και δυςκολίεσ των εργαςιϊν και κάκε άλλο ςτοιχείο που προςιδιάηει ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο.
7. Θ τιμι μονάδασ νζασ εργαςίασ που κανονίηεται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 6 ι το
μζροσ τθσ τιμισ τθσ περίπτωςθσ γϋ, που κανονίηεται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 6, ανάγεται
ςτο επίπεδο των τιμϊν τθσ προςφοράσ, πολλαπλαςιαηόμενθ με ςτακερό ςυντελεςτι που αφορά ςτθ ςυμβατικι
ομάδα ομοειδϊν εργαςιϊν ςτθν οποία εντάςςεται θ υπόψθ νζα εργαςία. Ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ «ς»
προκφπτει από τον τφπο:
ς = Α: Β όπου:
Α: Θ δαπάνθ τθσ ςυμβατικισ ομάδασ ομοειδϊν εργαςιϊν, που εντάςςεται θ νζα εργαςία, με τιμζσ του
προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ του χρόνου δθμοπράτθςθσ του ζργου ι τυχόν άλλου ιςχφοντοσ για τθν εργολαβία
χρόνου εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ και
Β: Θ δαπάνθ τθσ ςυμβατικισ ομάδασ ομοειδϊν εργαςιϊν, ςτθν οποία εντάςςεται θ νζα εργαςία, με τιμζσ των
ιςχυουςϊν εγκεκριμζνων αναλφςεων τιμϊν του χρόνου δθμοπράτθςθσ του ζργου ι τυχόν άλλου ιςχφοντοσ για
τθν εργολαβία χρόνου εκκίνθςθσ τθσ ανακεϊρθςθσ.
Θ τιμι μονάδασ νζασ εργαςίασ που από τθ φφςθ τθσ δεν εντάςςεται ςε κάποια από τισ ςυμβατικζσ ομάδεσ
ομοειδϊν εργαςιϊν κακορίηεται πολλαπλαςιαηόμενθ με ςυντελεςτι που υπολογίηεται με τον ίδιο παραπάνω
τφπο ς = Α/Β όπου οι δαπάνεσ Α και Β αφοροφν ςτισ εργαςίεσ του προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ που κεωροφνται
ότι αποτελοφν μια ομάδα εργαςιϊν. Για τον υπολογιςμό των δαπανϊν, με βάςθ τισ οποίεσ προςδιορίηονται τα
ανωτζρω πθλίκα λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι εργαςίεσ εκείνεσ του προχπολογιςμοφ υπθρεςίασ, οι οποίεσ είτε
υπάρχουν αυτοφςιεσ ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ αναλφςεισ τιμϊν ι εγκεκριμζνα τιμολόγια δθμοπράτθςθσ ζργων είτε υπάρχουν ωσ αυτοφςια τμιματα εργαςιϊν των αναλφςεων ι τιμολογίων αυτϊν. τισ
περιπτϊςεισ που ο προχπολογιςμόσ υπθρεςίασ περιλαμβάνει «κατ’ αποκοπιν τιμζσ» ι τιμζσ αναφερόμενεσ ςτο
δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του παρόντοσ με τα ςυμβατικά τεφχθ εγκρίνεται υποχρεωτικά
και ανάλυςθ τθσ τιμισ των εργαςιϊν αυτϊν ι βαςικϊν επί μζρουσ ςυνιςτωςϊν εργαςιϊν που επθρεάηουν
άμεςα τθν «κατ’ αποκοπιν τιμι» και που περιλαμβάνονται ςτισ ανωτζρω ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ αναλφςεισ
τιμϊν.
Ο ανωτζρω τρόποσ κακοριςμοφ τιμϊν των νζων εργαςιϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ των ςυςτθμάτων
προςφοράσ των άρκρων 8, 10 και 11 του παρόντοσ. Με τθ διακιρυξθ ορίηεται γι’ αυτά τα ςυςτιματα
προςφοράσ ςτακερόσ ςυντελεςτισ, που κακορίηεται με βάςθ τισ γενικζσ αρχζσ τιμολόγθςθσ των εργαςιϊν ςτουσ
προχπολογιςμοφσ υπθρεςίασ από τουσ φορείσ καταςκευισ των ζργων και πάντωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν
μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ του 0,90.
Οι νζεσ τιμζσ μονάδασ εργαςιϊν που κακορίηονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου προςαυξάνονται με το
ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του αναδόχου που ιςχφει για τθ ςφμβαςθ, αν αυτό για τθν περίπτωςθ αϋ
τθσ παραγράφου 6 δεν περιζχεται ςτθν παρόμοια ι ανάλογθ τιμι.
8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακεσ Εργαςιϊν και τα Πρωτόκολλα Κανονιςμοφ Σιμϊν Μονάδασ Νζων
Εργαςιϊν που τουσ ςυνοδεφουν ςυντάςςονται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία και υπογράφονται από τον
ανάδοχο ανεπιφφλακτα ι με επιφφλαξθ. Αν ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν υπογραφι, του κοινοποιείται ο
ανακεφαλαιωτικόσ πίνακασ και τα πρωτόκολλα, ςφμφωνα με το άρκρο 44 του παρόντοσ. τθν περίπτωςθ αυτι
όπωσ και ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ υπζγραψε τα ςχετικά ζγγραφα με επιφφλαξθ, δικαιοφται να υποβάλει
ζνςταςθ. Ο Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Εργαςιϊν και τα πρωτόκολλα νζων τιμϊν εγκρίνονται από τθν
προϊςταμζνθ αρχι, ςτθν οποία διαβιβάηονται μαηί με τθν τυχόν ζνςταςθ του αναδόχου, τθν αιτιολογικι ζκκεςθ
για τθν ανάγκθ των τροποποιιςεων, τον τρόπο κανονιςμοφ των τιμϊν και κάκε ςχετικι πλθροφορία. Αν ζχει
υποβλθκεί ζνςταςθ διατυπϊνεται και θ γνϊμθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ ςτο περιεχόμενο τθσ ζνςταςθσ
αυτισ. Μετά τθν ζγκριςθ του Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
εκτελζςει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ χωρίσ αυτό να κίγει τα δικαιϊματά του για επίλυςθ τθσ τυχόν διαφοράσ.
Άρθρο 19ο – Πηγζσ προζλευςησ υλικϊν δανείων ( χωματουργικϊν ζργων ), τεχνικϊν ζργων, οδοςτρωςίασ και
αςφαλτικϊν .
Οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ διατάξεισ οι ςχετικζσ με τισ πθγζσ των υλικϊν και τα ςχετικά άρκρα των οικείων
πρότυπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν του παρόντοσ ζργου ςυμπλθρϊνονται και από τισ παρακάτω προδιαγραφζσ:
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Αν δεν κακορίηονται από τθ ςφμβαςθ οι πθγζσ λιψεωσ υλικϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ζγκαιρα ςτθν
εξαςφάλιςθ κατάλλθλων ςε ποιότθτα και επαρκϊν ςε ποςότθτα υλικϊν και νεροφ και να δθλϊςει ςτθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία τισ πθγζσ που κα χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ καταςκευισ του ζργου.
Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν απροςδιόριςτθσ ποιότθτασ ι άγνωςτθσ προζλευςθσ ι θ
ενςωμάτωςθ ςτο ζργο υλικϊν που δεν ζχουν προθγουμζνωσ τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ Τπθρεςίασ.
Όλα τα υλικά κ.λπ., που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ ι
ελαττϊματα.
Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά δεδομζνα,
τουσ ιςχφοντασ κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ των Τπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομθχανίασ, κακϊσ
επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ. Θα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και τθσ απολφτου εγκρίςεωσ
του αρμοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν
εμφάνιςθ, τθν ανταπόκριςθ ςτισ προδιαγραφζσ κ.λπ.
ε περίπτωςθ, που ο εργοδότθσ παραδϊςει ςτον εργολάβο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ των ζργων,
ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ τουσ, οφτε
αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ αποκικευςθσ και φφλαξθσ των υλικϊν αυτϊν. Ο ανάδοχοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ
για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν, που παραδίδονται ς’ αυτόν από τον εργοδότθ εφόςον
ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ. Σα υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά
δε τθν παραλαβι τουσ από τον ανάδοχο, αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ, ηθμιά ι απϊλεια,
που κα ςυμβεί ςτα υλικά αυτά.
Πριν από κάκε παραγγελία, το υλικό, το μθχάνθμα ι ςυςκευι κα εγκρίνεται από τθν υπθρεςία, ωσ εξισ
1. Αν πρόκειται για υλικό ςειράσ βιομθχανικισ παραγωγισ, κα προςκομίηονται ςτθν Τπθρεςία τεχνικά
φυλλάδια και προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ, κακϊσ και δείγματα.
2. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχκεί ειδικά για το εν λόγω ζργο κα
προςκομίηονται ςτθν Τπθρεςία δείγματα, ςχζδια ι μοντζλα.
Σα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που κα εγκρίνονται από τθν Τπθρεςία, κα φυλάςςονται από αυτιν μζχρι τθν
παραλαβι του ζργου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου.
Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν κρίςθ τθσ κάκε υλικό μθχάνθμα ι ςυςκευι, που δεν είναι
ςφμφωνα με τα δείγματα ι τισ προδιαγραφζσ ωσ ανωτζρω.
Όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ελζγχου του καταςκευαςτι, θ
δε επίβλεψθ κα μπορεί να παραπζμπει αυτά για εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν μθχανθμάτων ςυςκευϊν κ.λπ., να
υποβάλλει ςτθν Δ/νουςα Τπθρεςία πλιρθ κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν για ζγκριςθ, γνωςτοποιϊντασ
ςυγχρόνωσ και τθν θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν.
Άρθρον 20° ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Θα πραγματοποιθκοφν όςεσ προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Άρθρο 21ο - Βεβαίωςη περάτωςησ εργαςιϊν - Προςωρινή παραλαβή
1. Όταν λιξει θ προκεςμία περάτωςθσ του ςυνόλου ι τμθμάτων του ζργου, ο επιβλζπων αναφζρει ςτθ
διευκφνουςα υπθρεςία, μζςα ςε διάςτθμα δζκα (10) θμερϊν από τθ λιξθ του εγκεκριμζνου χρόνου περαίωςθσ,
αν τα ζργα ζχουν περατωκεί και ζχουν υποςτεί ικανοποιθτικά τισ δοκιμαςίεσ που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ ι
αν τα ζργα δεν ζχουν περατωκεί, οπότε αναφζρει ςυγκεκριμζνα τισ εργαςίεσ που απομζνουν για εκτζλεςθ. Αν οι
εργαςίεσ ζχουν περατωκεί, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν
παραλαβι τθσ πιο πάνω αναφοράσ, εκδίδει βεβαίωςθ για τθν θμζρα που περατϊκθκαν οι εργαςίεσ του ζργου
(βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν). Εάν θ βεβαίωςθ δεν εκδοκεί μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία, τότε
κεωρείται ότι ζχει εκδοκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ
ζγγραφθσ όχλθςθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ
ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 40. Σθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ μπορεί να ηθτιςει ο
ανάδοχοσ και πριν από τθ λιξθ των προκεςμιϊν αν ζχει περατϊςει τα ζργα. Θ βεβαίωςθ περάτωςθσ των
εργαςιϊν δεν αναπλθρϊνει τθν παραλαβι των ζργων, θ οποία διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
επόμενων άρκρων».
2. Αν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν περατωκεί διαπιςτωκοφν επουςιϊδεισ μόνο ελλείψεισ που δεν επθρεάηουν τθ
λειτουργικότθτα του ζργου, ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ γνωςτοποιεί με διαταγι του προσ τον
ανάδοχο τισ ελλείψεισ που ζχουν επιςθμανκεί και τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. τθν
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περίπτωςθ αυτι θ βεβαίωςθ περάτωςθσ εκδίδεται μετά τθν εμπρόκεςμθ αποκατάςταςθ των ελλείψεων και
αναφζρει το χρόνο που περατϊκθκε το ζργο, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ.
3. Αν οι εργαςίεσ δεν ζχουν περατωκεί ι οι ελλείψεισ που διαπιςτϊκθκαν δεν είναι επουςιϊδεισ ι αν δεν περατϊκθκαν από τον ανάδοχο εμπρόκεςμα οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ επουςιωδϊν ελλείψεων, ςφμφωνα με
τθν προθγοφμενθ παράγραφο εφαρμόηονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, οι διατάξεισ των άρκρων 60 και 61 του
παρόντοσ.
Μετά τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ των εργαςιϊν το ζργο παραλαμβάνεται προςωρινά. Με τθν προςωρινι
παραλαβι ελζγχονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και
ποιοτικά. Οι εργαςίεσ ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων παραλαμβάνονται μαηί με τισ εργαςίεσ τθσ αρχικισ
ςφμβαςθσ.
«Θ προςωρινι παραλαβι διενεργείται μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ι, ςτθν
περίπτωςθ του άρκρου 71 παράγραφοσ 2, από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ περάτωςθσ των
εργαςιϊν, αν υποβλθκοφν από τον ανάδοχο, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τισ πιο πάνω θμερομθνίεσ, θ τελικι
επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία του ζργου “όπωσ
καταςκευάςτθκε”. Αν θ τελικι επιμζτρθςθ και το μθτρϊο του ζργου υποβλθκοφν από τον ανάδοχο
μεταγενζςτερα, θ πιο πάνω προκεςμία για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ αρχίηει από τθν υποβολι τθσ τελικισ
επιμζτρθςθσ και του μθτρϊου ζργου. Αν δεν υποβλθκεί τελικι επιμζτρθςθ και το μθτρϊο ζργου από τον
ανάδοχο, θ προκεςμία για τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο τθσ τελικισ
επιμζτρθςθσ που ςυντάχκθκε από τθν υπθρεςία. Αν θ παραλαβι δεν διενεργθκεί ι το πρωτόκολλο δεν εγκρικεί
μζςα ςτισ πιο πάνω προκεςμίεσ, θ παραλαβι κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια τριάντα (30) θμζρεσ
μετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο ςχετικισ όχλθςθσ για τθ διενζργειά τθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια
όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του
άρκρου 40. Αν ο ανάδοχοσ δεν παραςτεί κατά τθν παραλαβι ι υπογράψει “με επιφφλαξθ” το ςχετικό
πρωτόκολλο, θ παραλαβι κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι
ειδικισ όχλθςθσ.
Με απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων κακορίηεται το περιεχόμενο του «μθτρϊου
ζργου», τα τεφχθ, οι εκκζςεισ, τα ςχζδια, οι πίνακεσ, τα θλεκτρονικά δεδομζνα και τα λοιπά ςτοιχεία που το
ςυνοδεφουν, κακϊσ και θ μορφι των ςτοιχείων αυτϊν. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του
ίδιου Τπουργοφ κακορίηονται οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο ςε περίπτωςθ μθ υποβολισ του
μθτρϊου, θ διαδικαςία επιβολισ των κυρϊςεων, τα αρμόδια όργανα, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα».
Για τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ θ προϊςταμζνθ αρχι ορίηει τθν επιτροπι παραλαβισ, αφοφ
προθγουμζνωσ θ διευκφνουςα υπθρεςία τθσ ανακοινϊςει τθν περάτωςθ των εργαςιϊν και τθ ςφνταξθ τθσ
τελικισ επιμζτρθςθσ. Θ επιτροπι είναι τριμελισ, όταν όμωσ πρόκειται για ςθμαντικά ζργα μπορεί να οριςκοφν
μζχρι και τζςςερα (4) επιπλζον μζλθ για να περιλθφκοφν ςε αυτιν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτιτων, ανάλογα με
τθ φφςθ του ζργου. τθν επιτροπι παραλαβισ των ζργων τουλάχιςτον ο πρόεδροσ δεν ορίηεται από υπαλλιλουσ
τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Όταν ο φορζασ που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει το ζργο είναι άλλοσ από τθν
υπθρεςία που το καταςκευάηει, θ προϊςταμζνθ αρχι μπορεί να περιλάβει ςτθν επιτροπι μζλθ που υποδεικνφονται από τον φορζα που κα χρθςιμοποιιςει το ζργο. Θ επιτροπι παραλαβισ ςυνζρχεται και διενεργεί τθν
παραλαβι με πρωτοβουλία και ευκφνθ του προζδρου τθσ. Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που
υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ, από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται κατά τθ
διενζργειά τθσ και από τον ανάδοχο που παραδίδει το ζργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφισ από τον Πρόεδρο
ι μζλοσ τθσ επιτροπισ ι τον επιβλζποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τουσ υπόλοιπουσ με ςχετικι μνεία
των λόγων τθσ αδυναμίασ υπογραφισ.
Θ επιτροπι παραλαβισ παραλαμβάνει το ζργο ποςοτικά και ποιοτικά, ελζγχει κατά το δυνατόν τισ
επιμετριςεισ, με γενικζσ ι ςποραδικζσ καταμετριςεισ, καταγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ ποςότθτεσ τθσ τελικισ
επιμζτρθςθσ, όπωσ διορκϊνονται από τουσ ελζγχουσ που γίνονται, χωρίσ να δεςμεφεται από το περιεχόμενο του
τελικοφ ςυνοπτικοφ επιμετρθτικοφ πίνακα, ςτον οποίο μπορεί να επζμβει διορκωτικά, αιτιολογεί τισ
τροποποιιςεισ ςτισ ποςότθτεσ και αναγράφει τισ παρατθριςεισ τθσ για εργαςίεσ που ζχουν εκτελεςκεί με
υπζρβαςθ των εγκεκριμζνων ποςοτιτων ι κατά τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων». Θ επιτροπι επίςθσ
ελζγχει κατά το δυνατόν τθν ποιότθτα των εργαςιϊν και αναγράφει ςτο πρωτόκολλο τισ παρατθριςεισ τθσ, ιδίωσ
για τισ εργαςίεσ που κρίνονται απορριπτζεσ ι ελαττωματικζσ, που πρζπει να αποκαταςτακοφν, ι παραδεκτζσ
μεν αλλά με μείωςθ τθσ τιμισ τουσ.
τθν παραλαβι καλείται να παραςτεί ο ανάδοχοσ. Θ παραλαβι γίνεται νόμιμα και χωρίσ τθν παρουςία του
αναδόχου αν αυτόσ ζχει κλθκεί να παραςτεί. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ που ο
ανάδοχοσ αρνείται τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, ςφμφωνα με τα
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οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 44 του παρόντοσ. Σο πρωτόκολλο κεωρείται ωσ πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και θ ςχετικι ζνςταςθ αςκείται μζςα ςτθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 76
του παρόντοσ, υπολογιηόμενθ από τθν υπογραφι του με επιφφλαξθ ι από τθν κοινοποίθςθ ςτον ανάδοχο. Θ
προςωρινι παραλαβι ολοκλθρϊνεται με τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου από τθν προϊςταμζνθ αρχι. Αυτι
μπορεί να αναβάλει τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου μζχρι να αποκαταςτακοφν από τον ανάδοχο τα ελαττϊματα
που διαπιςτϊκθκαν. Θ ζγκριςθ γίνεται μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν πλιρθ αποκατάςταςθ.
Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και για τισ περιπτϊςεισ παραλαβισ τμθμάτων
ζργων που περατϊκθκαν και μπορεί να ζχουν αυτοτελι χριςθ, όπου αυτό προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ, κακϊσ
επίςθσ και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που μια εργολαβία δεν ςυνεχίηεται, όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ διάλυςθσ και
ζκπτωςθσ.
Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και
Τγείασ (Φ.Α.Τ.), ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176 Βϋ) του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων.
Άρθρο 22ο - Διοικητική παραλαβή για χρήςη (Ν.3669 άρθρο 72) όπωσ ιςχφει ςιμερα.
1. Οποτεδιποτε και πριν από τθν προςωρινι παραλαβι, το ζργο ι αυτοτελι του τμιματα που ζχουν περατωκεί μπορεί να δοκοφν ςε χριςθ, φςτερα από τθ διενζργεια ςχετικισ διοικθτικισ παραλαβισ.
2. Θ διοικθτικι παραλαβι γίνεται με πρωτόκολλο μεταξφ του προϊςταμζνου τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, του επιβλζποντοσ και του αναδόχου. Αν το ζργο παραδίδεται για χριςθ ςε υπθρεςία άλλθ από τον φορζα
καταςκευισ του ςυμπράττει ςτο πρωτόκολλο και εκπρόςωποσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί και
δεν παραςτεί ι αρνθκεί τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου, αυτό ςυντάςςεται από τουσ λοιποφσ, με ςχετικι μνεία
κατά περίπτωςθ και του κοινοποιείται. Σο πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του ζργου ι των τμθμάτων που
παραδίδονται για χριςθ και ςυνοπτικι περιγραφι τθσ κατάςταςθσ των εργαςιϊν.
3. Θ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο διοικθτικι παραλαβι για χριςθ γίνεται αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ των εργαςιϊν του ζργου ι αυτοτελϊν τμθμάτων του, αν αυτό προβλζπεται από τα ςυμβατικά τεφχθ. Αν
δεν υπάρχει τζτοια πρόβλεψθ, μπορεί θ διοικθτικι παραλαβι να γίνει φςτερα από απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ
υπθρεςίασ.
4. Αν από τθ ςφμβαςθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν παράλλθλα προσ τθ χριςθ του ζργου, δεν
απαιτείται θ διενζργεια διοικθτικισ παραλαβισ. Σο ίδιο ιςχφει αν θ παράλλθλθ χριςθ προκφπτει από τθ φφςθ
των εργαςιϊν.
5. Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ
παραλαβισ του ζργου.
Άρθρο 23ο - Χρόνοσ υποχρεωτικήσ ςυντήρηςησ του ζργου- Οριςτική παραλαβή -Ακαταλληλότητα υλικϊν Ελαττϊματα 






Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τα ζργα ςε αρίςτθ κατάςταςθ μζχρι τθν παραλαβι τουσ και
να αποκακιςτά με δαπάνεσ του κάκε φκορά που προζρχεται από διάφορεσ αιτίεσ.
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ ο ανάδοχοσ,
υποχρεοφται ςτθ ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ ςτο χρόνο που κα ορίςει θ υπθρεςία, αλλιϊσ οι εργαςίεσ
τθσ αποκατάςταςθσ μπορεί να εκτελεςκοφν με μζριμνα τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ, με οποιονδιποτε
τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου. Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 58 και 60
του Ν.3669/2008 όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε
αιτία εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου ι αν προβλζπεται
διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ.
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 74 παράγρ.1 του Ν.3669/2008 (όπωσ ιςχφει ςιμερα), ο χρόνοσ
εγγυιςεωσ του ζργου κακορίηεται ςε 15 μινεσ μετά τθν πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι
παραλαβι.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του
ζργου κατά τον χρόνο εγγφθςθσ, με αναλυτικι περιγραφι των απαιτοφμενων επικεωριςεων, εργαςιϊν
και απαιτοφμενων μθχανικϊν μζςων. Σο εν λόγω πρόγραμμα εγκρίνεται από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία
θ οποία μπορεί να το τροποποιιςει.
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Γενικά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 74 του Ν.3669/2008 όπωσ ιςχφει ςιμερα.

1. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου και υποχρεοφται ςτθ
ςυντιρθςι του, ςφμφωνα με τα άρκρα 58 παράγραφοσ 1 και 75 παράγραφοσ 2 του Ν.3669/2008 και μετά τθν
πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι, ορίηεται γενικά ςε δεκαπζντε (15) μινεσ. Ο χρόνοσ
εγγφθςθσ αρχίηει από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ των εργαςιϊν αν μζςα ςε δφο (2) μινεσ από αυτι υποβλθκεί
από τον ανάδοχο θ τελικι επιμζτρθςθ, άλλωσ από τθν θμερομθνία που υποβλικθκε ι με οποιονδιποτε άλλο
τρόπο ςυντάχκθκε θ τελικι επιμζτρθςθ.
2. Κατά το χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επικεωρεί
τακτικά τα ζργα, να τα διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να αποκακιςτά κάκε βλάβθ τουσ. Εργαςίεσ για
τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν από τθ χριςθ εκτελοφνται με ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και θ δαπάνθ αποδίδεται ςτον
ανάδοχο ι οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται από τθν υπθρεςία.
3. Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά το χρόνο εγγφθςθσ,
οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ μπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για
λογαριαςμό του υπόχρεου αναδόχου.
4. τθν οριςτικι παραλαβι εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τθν προςωρινι παραλαβι των παραγράφων
3, 5 και 6 του άρκρου 73 του Ν.3669/2008.
5. Θ οριςτικι παραλαβι γίνεται μετά τθν προςωρινι και τθν πάροδο του χρόνου υποχρεωτικισ από τον
ανάδοχο ςυντιρθςθσ. Πρζπει να διενεργθκεί μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τότε που λιγει ο χρόνοσ εγγφθςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του παρόντοσ. «Αν θ οριςτικι παραλαβι δεν διενεργθκεί μζςα ςε αυτιν τθν
προκεςμία, κεωρείται ότι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι από τον ανάδοχο
ςχετικισ όχλθςθσ για τθ διενζργειά τθσ και επιβάλλονται ςτα υπαίτια όργανα του φορζα καταςκευισ του ζργου
οι πεικαρχικζσ ποινζσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 40.» . Αν θ προςωρινι παραλαβι δεν
ζχει διενεργθκεί μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, διενεργείται ταυτόχρονα προςωρινι και οριςτικι παραλαβι.
6. Κατά τθν οριςτικι παραλαβι ελζγχεται πάλι θ καλι κατάςταςθ των εργαςιϊν.
7. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ο ανάδοχοσ ευκφνεται κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ
Κϊδικα. ε περιπτϊςεισ ειδικϊν ζργων, με τα ςυμβατικά τεφχθ μπορεί να ορίηονται πρόςκετεσ ευκφνεσ ι
υποχρεϊςεισ του αναδόχου και μετά τθν οριςτικι παραλαβι.
8. Οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 176 του παρόντοσ
εφαρμόηονται είτε θ οριςτικι παραλαβι διενεργθκεί πραγματικά είτε ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
9. Θ ςυντζλεςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ αποτελεί τθν αφετθρία τθσ παραγραφισ των απαιτιςεων του
αναδόχου από τθν εργολαβικι ςφμβαςθ που δεν ζχουν ιδθ παραγραφεί, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ
του παρόντοσ νόμου.»
10. Αν θ παραλαβι ςυντελεςκεί αυτοδίκαια και διαπιςτωκοφν εκ των υςτζρων διαφορζσ ςτισ ποςότθτεσ
των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να επιςτρζψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που
τυχόν ζχει καταβλθκεί για τισ εργαςίεσ αυτζσ.
11. Απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν οριςτικι παραλαβι κάκε δθμόςιου ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ
και Τγείασ (Φ.Α.Τ.).
Άρθρο 24ο - Καθαριςμόσ καταςκευϊν εργοταξίων εγκαταςτάςεων
1 - Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ, τμιματοσ του ζργου ι όλου του
ζργου μετά τθν περαίωςι του, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από όλουσ τουσ χϊρουσ του εργοταξίου
και των γφρω δρόμων κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ, απορρίμματα, μθχανιματα, εργαλεία, ικριϊματα,
προςωρινζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ και περιφράγματα, πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα υλικά, να
κακαρίςει με ειδικευμζνο προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ του κτιρίου και του εργοταξίου για τθν
παράδοςι τουσ απόλυτα κακαρϊν, και γενικά να μεριμνιςει για ό,τι απαιτείται οφτωσ ϊςτε το ζργο να
παραδοκεί κακ’ όλα ζτοιμο για χριςθ και λειτουργία.
2 - Αν μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Τπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ παραπάνω του άρκρου 26.1
εργαςίεσ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ εντολισ, οι
εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου, τθσ δαπάνθσ παρακρατοφμενθσ
από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι.
Άρθρο 25ο - Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων
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1 - Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται , αμζςωσ μετά τθν ολικι περάτωςθ των εγκαταςτάςεων, να κάνει με δικά του
μζςα, όργανα και δαπάνεσ (ς’ αυτζσ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ για τθν προμικεια των καυςίμων δοκιμισ
εγκατάςταςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ) τισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ, οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι πλιρουσ
ικανοποίθςθσ των απαιτθτϊν αποτελεςμάτων τουσ, οπότε και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα
υπογράφεται από τον επιβλζποντα μθχανικό και ανάδοχο και κα περιλαμβάνεται ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ
παραλαβισ.
2 - Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
3 - Ο ανάδοχοσ οφείλει με τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και πριν από τθν παραλαβι τουσ, να ςυντάξει
χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι και να υποβάλλει ςτθν επίβλεψθ ςε δφο (2) αντίγραφα, πλιρεισ και λεπτομερειακζσ
οδθγίεσ χειριςμοφ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που εκτελζςκθκαν από αυτόν. Μια ςειρά
από τισ οδθγίεσ αυτζσ καταχωρείται ςτο φάκελο τθσ επίβλεψθσ ενϊ θ άλλθ διαβιβάηεται ςτο αρχείο του κυρίου
του ζργου.
4 -Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, πριν από τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων, να διδάξει ςτο προςωπικό του
κυρίου του ζργου τθ χριςθ και το χειριςμό των εγκαταςτάςεων.
5 -Κατά το χρόνο τθσ εγγφθςθσ ο εργολάβοσ οφείλει να επικεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαςτιματα τισ
εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι γι’ αυτό.
6-ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν επανορκϊςει βλάβθ ι ηθμιά για τθν οποία ευκφνεται ο ίδιοσ, μζςα ςτθν
προκεςμία που κα του οριςκεί για το ςκοπό αυτό ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τθν
επανόρκωςθ αυτι απ’ ευκείασ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου.
7 -Για τθ ςυναρμολόγθςθ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να περιοριςτεί ςτον εντόσ του
κτιρίου χϊρο, που κα υποδειχκεί από τθν επίβλεψθ και να πάρει τα κατάλλθλα μζτρα για να μθν
παρεμποδίηεται θ εντόσ του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ.
Άρθρο 26° ' Καταςκευαςτικά ςχζδια - Λήψη φωτογραφιϊν
1- Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν προςωρινι παραλαβι, να
ςυντάξει με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν Τπθρεςία.
Σοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:200 τθσ τελικισ διάταξθσ του ζργου με υψομετρικζσ και
οριηοντιογραφικζσ ενδείξεισ.
Ακριβι διαγράμματα, ςε κλίμακα 1 :50, κεμελιϊςεων, ξυλοτφπων (κατόψεων & τομϊν) με τον οπλιςμό, ςτα οποία κα
αναγράφονται τα πραγματικά ςτοιχεία των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ βάκθ, διαςτάςεισ, κζςεισ, διατομζσ κλπ
πλιρωσ ανταποκρινόμενα με τα πραγματικά εκτελεςκζντα ζργα .
Καταςκευαςτικά ςχζδια των εγκαταςτάςεων, ςε κλίμακα 1:50, 1:100, 1:200 όπωσ αυτζσ εκτελζςκθκαν, που να
περιλαμβάνουν λεπτομερι διαγράμματα διάταξθσ και εκτζλεςθσ των εγκαταςτάςεων και ςχζδια κάτοψθσ όπου κα
ςθμειϊνεται θ κζςθ, το μζγεκοσ και θ ςυνδεςμολογία των ςυςκευϊν, των μθχανθμάτων , του εξοπλιςμου, του
τθλεφωνικοφ δικτφου κλπ.
2 -Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει και να εκτυπϊςει με δαπάνεσ του ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ πριν
από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατά τισ πιο ενδιαφζρουςεσ φάςεισ εκτζλεςθσ του ζργου και μετά το πζρασ των
εργαςιϊν, ςτισ οποίεσ τελευταίεσ κα φαίνονται οι ενδιαφζρουςεσ απόψεισ του ζργου ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Τπθρεςίασ. Οι φωτογραφίεσ αυτζσ πρζπει να είναι ευκρινείσ και καλλιτεχνικζσ και να παραδοκουν καιςε θλεκτρονικό
αρχείο.
3. Όςον αφορά ςτθν πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ τθσ παιδικισ χαρασ, τονίηεται οτι πρζπει να περιλαμβάνει
οπωςδιποτε τον ζλεγχο του εξοπλιςμοφ, τθσ ορκισ εγκατάςταςισ του, του χϊρου πτϊςθσ, των
αποςτάςεων αςφαλείασ, τθσ επιφάνειασ πρόςκρουςθσ κακϊσ επίςθσ και των πιςτοποιθτικϊν ςυμμόρφωςθσ
του εξοπλιςμοφ με τα ιςχφοντα πρότυπα.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει φάκελο, με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όλων των εξοπλιςμϊν.
Ο φάκελοσ πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα:
i)Λεπτομερι περιγραφι του εξοπλιςμοφ και τθσ επιφάνειασ πτϊςθσ.
ii)Σθ βεβαίωςθ ελζγχου ι/και το πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ του άρκρου 4 τθσ 27934/2014απ. ΤΠΕ..
iii) Επωνυμία και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι ι ειςαγωγζα και αναφορά τθσ χϊρασ καταςκευισ.
iv)Εγχειρίδιο οδθγιϊν για όλουσ τουσ εξοπλιςμοφσ και τισ επιφάνειεσ πτϊςθσ με καταςκευαςτικζσ
λεπτομζρειεσ που αναφζρονται ςτθν τοποκζτθςθ, ςτθ ςυναρμολόγθςθ και ςτθ ςυντιρθςι τουσ.
Άρθρο 27ο - Εργαςίεσ που εκτελοφνται από την Τπηρεςία ή άλλουσ Αναδόχουσ Φθορζσ από εγκαταςτάςεισ και
από τον ανάδοχο.
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1 - Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, που δεν
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςι του, από άλλουσ εργολιπτεσ που ζχει εγκαταςτιςει ο κφριοσ του ζργου, να
διευκολφνει τθν εκτζλεςι τουσ με τα μζςα που χρθςιμοποιεί (π.χ. ικριϊματα κλπ) και να ρυκμίηει τθν εκτζλεςι
των εκτελοφμενων από αυτϊν εργαςιϊν, οφτωσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν από τον
κφριο του ζργου ι από άλλουσ εργολιπτεσ.
2 - Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανοίγει, να μορφϊνει και να επαναφζρει ςτθν αρχικι κατάςταςθ τισ
απαιτοφμενεσ, με βάςθ τισ θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, οπζσ διζλευςθσ,
φωλιζσ και αφλακεσ για τον εντοιχιςμό ςωλινων ι οποιωνδιποτε άλλων ςτοιχείων των Θ/Μ εγκαταςτάςεων,
χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Οι ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι προςφορά του.
3 -Απαγορεφεται ρθτά θ διάνοιξθ και θ μόρφωςθ από τον ανάδοχο, οπϊν, φωλεϊν και αυλακϊν ςε καταςκευζσ
από ςκυρόδεμα χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ και τθσ Δ/νουςασ Τπθρεςίασ.
4. -Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςε οποιαδιποτε καταςκευι,
βαρφνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που
υπζςτθςαν τθ ηθμιά ι τθ φκορά ςτθν προτζρα του κατάςταςθ.
Άρθρο 28ο - Χρήςη ζργου ή τμήματόσ του πριν την αποπεράτωςη
1.
Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το όλο ζργο
ι τμιμα του, αν κατά τθν κρίςθ του αυτι θ χριςθ είναι δυνατι.
2. -Θ παραπάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο, ι ότι αυτό εκτελζςκθκε καλά και
διατθρεί όλα τα δικαιϊματά του να ελζγξει και να παραλάβει εν καιρϊ το ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Επίςθσ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ
που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ.
3. -Θ παραπάνω χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 56 του Π.Δ 609/85.
Άρθρο 29ο - Εγκαταςτάςεισ Οργανιςμϊν & Επιχειρήςεων Κοινήσ Ωφελείασ (Ο.Κ.Ω.)
1. - Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που
κα πρζπει να μεταφερκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ.
2. - Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμιά ανάμιξθ, υποχρεοφται όμωσ να παρζχει κάκε
διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςι τουσ, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ για λόγουσ
κακυςτζρθςθσ ι δυςκολιϊν.
Άρθρο 30ο - Σήρηςη Φακζλου Αςφάλειασ και Τγείασ (ΦΑΤ) και Φακζλου Ποιότητασ ζργου
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου να καταρτίςει και να ενθμερϊνει Φάκελο
Αςφάλειασ και Τγείασ όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Π.Δ. 305/96 .
Ο παραπάνω φάκελοσ, ενθμερωμζνοσ κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 3 του Π.Δ. 305/96 είναι
αναγκαίο ςτοιχείο για τθν διενζργεια τθσ Προςωρινισ και Οριςτικισ Παραλαβισ του ζργου.
ΑΡΘΡΟ 31ο Αςφάλιςη του προςωπικοφ του αναδόχου – μζτρα αςφαλείασ εργοταξίου
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάκε περίπτωςθ μζτρα αςφαλείασ, για τθν πρόλθψθ
οποιουδιποτε ατυχιματοσ και οποιαςδιποτε ηθμιάσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων, είναι δε μόνοσ
υπεφκυνοσ γι' αυτά και ζχει αποκλειςτικά αυτόσ όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ για κάκε τι που κα τφχει,
είτε από δικι του υπαιτιότθτα (από πράξεισ ι/και παραλείψεισ του), είτε από τα εργαλεία και μθχανιματα που
απαςχολοφνται ςτο ζργο του.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει ζναντι ατυχθμάτων το προςωπικό που εκτελεί το ζργο και
ευκφνεται αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου για τον κίνδυνο ατυχιματοσ.
Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτα εργοτάξια όλων των ςτοιχείων που απαιτοφνται από το
Νόμο, για τθν εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται να λθφκοφν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ
των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το Π.Δ. 447/75 «περί αςφαλείασ των εν τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων
μιςκωτϊν» το Π.Δ. 770/80 «περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομϊν και
πάςθσ φφςεωσ ζργων, αρμοδιότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ» και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει ςε όλθ τθν
διάρκεια καταςκευισ του ζργου.
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ περί τάξεωσ και αςφαλείασ επί ατυχθμάτων Αςτυνομικζσ
Διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο
προςωπικό του, ι ςε τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει τα απαιτοφμενα ςιματα και πινακίδεσ ςε όλεσ γενικά τισ κζςεισ
που εκτελοφνται εργαςίεσ και να φροντίηει για τθ ςυντιρθςι τουσ.
Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των
απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθ Διευκφνουςα το Ζργο Τπθρεςία, όλεσ τισ
απευκυνόμενεσ ι κοινοποιοφμενεσ ςε αυτόν διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν ςχετικά με μζτρα
ελζγχου και αςφαλείασ ςε όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου.
Ρθτά κακορίηεται ότι ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ
τιρθςθ των ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι
νομοκεςία, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κατά το χρόνο τθσ εφαρμογισ των διατάξεων.
Για εργαςίεσ, που απαιτοφν ειδικά μζτρα αςφαλείασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμζνα
πρόςκετα και ειδικά μζτρα αςφαλείασ και να εφαρμόηει αυςτθρά τουσ κανονιςμοφσ, που ιςχφουν για τθν
πρόλθψθ ατυχθμάτων.
Ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του Ν. 3669/2008
και υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ του άρκρου 4 παρ. 4 του Ν. 2229/94.
Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ αποτελοφν τα άρκρα που περιλαμβάνονται ςτθν υπ’ αρικμό ΔΙΠΑΔ
/ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03), πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ του
εργαςιακοφ κινδφνου κατά τθν καταςκευι Δθμοςίων Ζργων (.Α.Τ. & Φ.Α.Τ.).
Άρθρο 32ο - Αςφάλεια και Τγεία- ΑΤ,ΦΑΤ (εγκ. 27/15-10-2012)
Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο Θ ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε
ςυνδυαςμό με το παράρτθμα I του άρκρου 12 του ΠΔ 305/96.
1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων
και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε
οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν
αςκενειϊν κατά τθν φάςθ καταςκευισ του ζργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10 Ο
Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο, καταργεί
διατάξεισ που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. (αρ. 42).
2. τα πλαίςια τησ ευθφνησ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:
α) Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν.3669/08 (αρκ. 37 παρ.7).
β) Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ
(ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01
και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27- 11-02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ
ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου :
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182).
γ) Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να τουσ
ενθμερϊνει / εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ
γνϊμθ τουσ και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 1073/81 (αρ.
111), ΠΔ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο
εφαρμογισ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει
αναλάβει να καταςκευάςει ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία).
3. φμφωνα με τα προαναφερόμενα τησ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τηρεί τα ακόλουθα:
3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και
ςυγκεκριμζνα:
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α Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των
προτζρων γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα
υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20
εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΠΔ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το παράρτθμα III του άρκρου 12 του ΠΔ
305/96.
β Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΑΤ-ΦΑΤ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ
μελζτθσ του ζργου (οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΤΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182).
γ Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΑΤ-ΦΑΤ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που κα
διαπιςτϊςει ο ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα
εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτεσ του, κλπ (μζκοδοσ
καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ).
δ Να αναπροςαρμόςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω
τροποποίθςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ και υγείασ : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182).
ε Να τθριςει τα ΑΤ-ΦΑΤ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΤΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΤΠΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν.
ςτ υμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Τγείασ
(ΦΑΤ).
Σο ΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλλα
εμπλεκόμενα μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου.
Αντίςτοιχα ο ΦΑΤ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά
αςχολθκοφν με τθ ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου.
1. Σο περιεχόμενο του ΑΤ και του ΦΑΤ αναφζρεται ςτο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και ςτισ ΤΑ:
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ οι οποίεσ
ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΑΤ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται υντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ
ςυνεργεία ςτθν καταςκευι.
β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ : Π.Δ.305/96 (αρκ. 12
παράρτθμα II).
γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
δ. Για τθν ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο
δικαίωμα: κεϊρθςθ του ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΑΤ,ΦΑΤ) του ζργου από τθν
αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25-11- 2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του .ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΤ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε
Δθμόςιου Ζργου : ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.3669/08 αρ.
(73 και 75).
4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΤ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το
ςυνοδεφει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΤΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΑΤ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΤ περιλαμβάνονται ςτθν
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ.
3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τθρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :
α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ
ςφμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4).
β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω
εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25).
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γ. Σα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ
επιχείρθςθσ ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Τπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ ι να
ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι δυνατότθτεσ.
Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και
αντίγραφο τθσ κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ
διλωςθ αποδοχισ : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. τα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των : τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ,
εντάςςεται και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων:
1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων
κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που
αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και
παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ
τουσ ο Σεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1).
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.
Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν
αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.
Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ
(Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι
Τγείασ και Αςφάλειασ (Ε.Τ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι
αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
ε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει
ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Σα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.
Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ
αςτυνομικζσ αρχζσ και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο
εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ
τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για
εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ
μεγαλφτερθ των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9)
3.3 Ημερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ)
0 ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο
ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) ςε ςυνδυαςμό με τθν Τ.Α 130646/1984 του (τ.) Τπουργείου Εργαςίασ.
Σο ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω Τ.Α, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Σμιματα ι Γραφεία
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ
Τπθρεςίασ, από τουσ υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα
αποτελζςματα των ελζγχων ι δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΠΔ
1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΤΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΗΜΑ)
Για τθν πιςτι εφαρμογι του  ΑΤ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το Θ Μ Α.
τα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΑΤ
και επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν
αντίςτοιχθ ςελίδα του ΑΤ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ
4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά την εκτζλεςη όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ)
0 ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω μζτρα
αςφάλειασ και υγείασ :
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α. Σθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ
προςοχι ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ. 12 παραρτ.
IV μζροσ Α, παρ. 18.1).
β. Σον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν
εγκαταςτάςεων και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο,
ϊςτε να παρζχεται προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΠΔ 1073/81
(αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2).
γ. Σθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) και
τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν:
ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6).
δ. Σθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - διάςωςθσ
και εξόδων κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ
πυρκαγιϊν & επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ.
92-96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ. 30, 32, 45).
ε. Σθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ
χϊρων πρϊτων βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν.
1430/84 (αρ. 17,18), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ. 13, 14).
ςτ. Σθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ
προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά,
κλπ, εφόςον τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ
προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του : Π.Δ. 1073/81 (αρ.
102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΤΑ 8881/94 και Τ.Α.
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ - εκφόρτωςθ - εναπόκεςθ υλικών,
κόρυβοσ, φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ
0 ανάδοχοσ υποχρεοφται :
α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και
των οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με:
- Σθν Τ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ: «Οδθγίεσ ιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων»
(ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεφχοσ 7)
- Σθ ΚΤΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι
διζλευςθ των πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που
προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν»
- Σισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. αυτοφ :
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ,
κατάλθψθσ τμιματοσ οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07
(αρ.43,44).
γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ
απαιτιςεισ αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των
κινθτϊν προβολζων, των καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ : ΠΔ
1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/μζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ.
Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ,
αποκικευςθσ, ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ. 12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ. 11
και μζροσ Β τμιμα II παρ.4+, Ν.2696/99 (αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε.
Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: α) κραδαςμοφσ : ΠΔ 176/05, β) κόρυβο : ΠΔ
85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ
φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10
(αρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
4.3 Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτών.
Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΠΔ 304/00 (αρ. 2).
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α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν και
διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του
λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα,
φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ. 11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94
και οι τροπ. αυτοφ: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV
μζροσ Β τμιμα II παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα II, παρ.7.4 και 8.5) και
το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:
1 Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ
2 Άδεια κυκλοφορίασ
3 Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.
4 Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)
5 Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα II, παρ. 8.1.γ
και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον
χειριςτι.
6 Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, καλι
λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων
ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7 Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο βιβλίο
ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).
5. Νομοθετήματα που περιζχουν πρόςθετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα
οποία τηροφνται κατά περίπτωςη, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου.
0 ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα
αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου.
Σα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα :
5.1 Κατεδαφίςεισ:
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ μζροσ Β τμιμα II, παρ.11),
ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ
21017/84/09.
5.2 Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ :
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- αςφάλεια και αντοχι κτιρίων,
παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
Ill), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II
παρ. 10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηώνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φιμοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. Ill), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Α παρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα II παρ.4-6,14 ).
5.4 Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπθσ & λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill),
Πυροςβεςτικι Διάταξθ 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ. 16289/330/99.
5.5. Καταςκευι δομικών ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτθριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΠΔ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 12).
5.6 Προετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπών υπογείων ζργων.
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(ιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και εργαςίεσ
που εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ
χαμθλότερθ των 6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.)
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21 -γ/94, ΠΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV
μζροσ Β τμιμα II παρ.10).
5.7 Καταδυτικζσ εργαςίεσ ςε Λιμενικά ζργα
(Τποκαλάςςιεσ εκςκαφζσ, διαμόρφωςθ πυκμζνα καλάςςθσ, καταςκευι προβλιτασ κλπ με χριςθ πλωτϊν
ναυπθγθμάτων και καταδυτικοφ ςυνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν μζροσ Β τμιμα II παρ.8.3 και παρ. 13).
6. Ακολουθεί κατάλογοσ με τα νομοθετήματα και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τα
απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ»
Α. ΝΟΜΟΙ
Ν.495/76
Ν.1396/83
Ν.1430/84
Ν.2168/ 93
Ν.2696/99
Ν.3542/07
Ν.3669/08
Ν.3850/10
Ν.4030/12
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π.Δ.413/77
Π.Δ.95/78
Π.Δ.216/78
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 225/89
Π.Δ. 31/90
Π.Δ. 70/90
Π.Δ. 85/91
Π.Δ. 499/91
Π.Δ. 395/94
ΠΔ. 396/94
ΠΔ. 397/94
ΠΔ. 105/95
Π Δ. 455/95
ΠΔ. 305/96
ΠΔ. 89/99
ΠΔ. 304/00
ΠΔ. 155/04
ΠΔ. 176/05
ΠΔ. 149/06

ΦΕΚ 337/Α/76
ΦΕΚ 126/Α/83
ΦΕΚ 49/Α/84
ΦΕΚ 147/Α/93
ΦΕΚ 57/Α/99
ΦΕΚ 50/Α/07
ΦΕΚ 116/Α/08
ΦΕΚ 84/Α/10
ΦΕΚ 249/Α/12
ΦΕΚ 128/Α/77
ΦΕΚ 20/Α/78
ΦΕΚ 47/Α/78
ΦΕΚ 193/Α/80
ΦΕΚ 260/Α/81
ΦΕΚ 106/Α/89
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 38/Α/91
ΦΕΚ 180/Α/91
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 221/Α/94
ΦΕΚ 67/Α/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 212/Α/96
ΦΕΚ 94/Α/99
ΦΕΚ 241/Α/00
ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 227/Α/05
ΦΕΚ 159/Α/06
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ΠΔ. 2/06
ΠΔ. 212/06
ΠΔ. 82/10
ΠΔ. 57/10

Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ
ΤΑ 130646/84
ΚΤΑ 3329/89
ΚΤΑ 8243/1113/91
ΚΤΑ αρ.οικ. Β.4373/1205/93
ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93
ΚΤΑ αρ. 8881/94
ΤΑ αρ. οικ. 31245/93
ΤΑ 3009/2/21-γ/94
ΤΑ 2254/230/Φ. 6.9/94
ΤΑ 3131.1/20/95/95
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96
Τ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΤΑ αρ.οικ. 16289/330/99
ΚΤΑ αρ.οικ. 15085/593/03
ΚΤΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΚΤΑ αρ.6952/11
ΤΑ 3046/304/89
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00
ΤΑ αρ. οι κ. 433/2000
ΤΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΤΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/177/01
ΤΑ ΔΙ ΠΑΔ/οι κ/889/02
ΤΑ ΔΜΕΟ/Ο/613/11
ΤΑ 21017/84/09
Πυροςβεςτικι διάταξθ 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96
Δ. ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 27/03
ΕΓΚΤΚΛΙΟ 6/08
ΕΓΚΤΚΛΙΟ .ΕΠ.Ε

ΦΕΚ 268/Α/06
ΦΕΚ 212/Α/06
ΦΕΚ 145/Α/10
ΦΕΚ 97/Α/10

ΦΕΚ 154/Β/84
ΦΕΚ 132/Β/89
ΦΕΚ 138/Β/91
ΦΕΚ 187/Β/93
ΦΕΚ 765/Β/93
ΦΕΚ 450/Β/94
ΦΕΚ 451/Β/93
ΦΕΚ 301/Β/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΦΕΚ 978/Β/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΦΕΚ 1035/Β/96
ΦΕΚ 113/Β/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 59/Δ/89
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΦΕΚ 686/Β/01
ΦΕΚ 266/Β/01
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09
ΦΕΚ 155/Β/96

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

Άρθρο 33ο ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΤ
Ο ανάδοχοσ του ζργου με ιδία δαπάνθ κα τοποκετιςει πινακίδα του ζργου, εφόςον ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν
Τπθρεςία, ςφμφωνα με το ςχζδιο, τισ διαςτάςεισ και τθν κζςθ ςτο ζργου, που κα του υποδειχκοφν από τθν
Τπθρεςία.
ΑΡΘΡΟ 34ο
Κάκε είδουσ εργαςίεσ, όπωσ εργαςίεσ, εκςκαφϊν, καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, οδοςτρωςίασ κ.λπ. κα πρζπει
να εκτελοφνται με ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ περιοχζσ όπου υπάρχουν εγκαταςτάςεισ κάκε φφςθσ που
παραμζνουν. Σζτοιεσ εγκαταςτάςεισ είναι οδοςτρϊματα, περιφράξεισ, τεχνικά ζργα, δίκτυα κοινωφελϊν
οργανιςμϊν (Ο.Κ.Ω.). Θ επιηθτοφμενθ ιδιαίτερθ προςοχι, αποςκοπεί ςτο να αποφευχκοφν ηθμιζσ, ατυχιματα,
βλάβεσ, κ.λπ., για τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ.
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Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που
κα πρζπει να μεταφερκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ. Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία
ανάμιξθ, υποχρεοφται όμωσ να παρζχει κάκε διευκόλυνςθ για τθν εκτζλεςθ τουσ, χωρίσ να δικαιοφται
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ λόγω κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν που τυχόν παρουςιάηονται ςτισ εργαςίεσ που
εκτελοφνται από αυτόν.
Αν για ςοβαροφσ λόγουσ ο ανάδοχοσ δε ςυμφωνεί με οδθγίεσ και εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ, είναι
υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντωσ όχι μετά παρζλευςθ
δεκαθμζρου, τισ απόψεισ του προσ τθν Τπθρεςία, υποβάλλοντασ ςυγχρόνωσ κάκε ςτοιχείο που τισ τεκμθριϊνει.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι κανζνα αίτθμα, αυτοφ που αφορά τυχόν δυςχζρειεσ ςτθν
εκτζλεςθ του ζργου, δεν κα λαμβάνεται υπόψθ εκ των υςτζρων, εάν δεν υποβάλλεται εγγράφωσ προ τθσ
ενάρξεωσ των ςχετικϊν εργαςιϊν ϊςτε θ Τπθρεςία να ζχει τον χρόνο να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ.
Παράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον Ανάδοχο κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθσ
προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου.
Άρθρο 35ο

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Σο εν προκειμζνω ζργο , προχπολογιςμοφ 330.000,00 € χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ ΑΣΑ (164.541,92) &
Άρκρ. 27 (165.458,08) ( Κ.Α. : 02.30.7326.049)

Νάουςα , 05.04. 2016

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

ΓΚΟΣΗ ΕΤΘΤΜΙΑ
ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΙΕΝ. ΔΙΑΓ.

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Ν.

ΣΙΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΜΕ Γ ΒΑΘΜΟ

ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΠΑΤΛΟ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΜΕ Β ΒΑΘΜΟ

ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
Σ.Ε.

ΜΠΑΜΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΓΕΩΠΟΝΟ Msc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ.
Δ/νςθ: Δθμαρχίασ 30, 592 00, Νάουςα
ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260
E-MAIL:info@naoussa.gr

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ

«ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΗΝ
ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Μ.2/2016
330.000,00 €

ΑΣΑ (164.541,92) & Άρθρ. 27
(165.458,08) Κ.Α. : 02.30.7326.049

Α-1

ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ

1.1

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΚΜΕ, ΣΤ, ΕΤ, ΠΣΠ κλπ

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Η παροφςα Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (ΣΤ) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ
ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των
υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ του ζργου.
Κάκε άρκρο τθσ παροφςασ ΣΤ περιλαμβάνει και ειδικι παράγραφο, ςτθν οποία
μνθμονεφονται οι εφαρμοηόμενεσ ςε αυτό προδιαγραφζσ (ΠΣΠ. ΚΣ κλπ). Οι ωσ άνω
προδιαγραφζσ όπωσ και οποιεςδιποτε άλλεσ, αναφερόμενεσ ςτα άρκρα τθσ ΣΤ,
προδιαγραφζσ αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματά τθσ.
Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου τθσ ΣΤ από τθν
Κοινοτικι Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Τπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ εκπνζουςασ τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν, διϋ ειδικισ
επιςτολισ.
τθν αντίκετθ περίπτωςθ:
α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ
β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει
με το ΚτΕ ςτθν εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία
ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν
υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο.

1.2

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

1.2.1

Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ
κλπ) που δεν καλφπτονται από:
τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ τθσ ΕΤ και
τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, δθλαδι τα άρκρα τθσ παροφςασ ΣΤ
κα εφαρμόηονται:
τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΣ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
Συποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ηλεκτρονικισ Συποποίθςθσ
(CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα
με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν.

1.2.2

υμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:
α.

Οι Κοινζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με
διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με
ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν
δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.

β.

Οι «Ευρωπαϊκζσ Σεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΣΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ
εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν
ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και
χριςθσ του. Σζτοιεσ (ΕΣΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι
αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.

γ.

Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΣΠ) του Ελλθνικοφ Τπουργείου
Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του
προγενζςτερου Τπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Τ.Δ.Ε) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν
αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και τισ προβλζψεισ τθσ παροφςασ ΣΤ.

δ.

1.3

υμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΣ
(Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Συποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι
Προδιαγραφζσ ISO (International Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ
αυτϊν οι ASTM των ΗΠΑ.

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ:

1.3.1

Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχοσ κα κακορίηει
με λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Σοφτο κα
γίνεται όχι αργότερα από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ.

1.3.2

Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ
του αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ
για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια
που απορρζει από τθν εφαρμογι των.

1.4

ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ ΣΤ και των ςχετικϊν και/ι
αναφερομζνων
κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον
Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα
επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι
και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο τθσ ΣΤ περί του αντικζτου.

1.5
1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4

1.5.5

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΤΓΙΗ
Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ
εργολαβίασ περιλαμβάνεται εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά
είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο
οποίο κα αναγράφεται:
1. Σο είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά
κλπ)
2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου
3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου
4. Η κζςθ λιψθσ
5. Η κζςθ απόκεςθσ
6. Η ϊρα φόρτωςθσ
7. Η ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ
8. Σο κακαρό βάροσ, και
9. Σο απόβαρο αυτοκινιτου κλπ
Σο παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι
τουσ υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του.
Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω
δελτίο ηφγιςισ του.
Σα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ
ςυνζχεια από αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχ για
χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ)
Σα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ
Τπθρεςίασ.
Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν
επιμετριςεων και των ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Τπθρεςία
πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Πεξηγξαθή ΕΤΕΠ

"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

Κωδηθόο
Άξζξνπ

Αξηζκόο
Τηκνινγίνπ

10-02-02-02
ΝΑΠΡ Β11.13

5.16

Τίηινο Άξζξνπ
Κάδνη Απνξξηκκάηωλ
Κάδνη Απνξξηκκάησλ Γηάηξεηνο κεηαιιηθόο θπιηλδξηθόο θάδνο
Παξαγωγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο

01-01-01-00
ΝΑΟΗΚ Α\32.01.04

2.1

01-01-02-00
ΝΑΟΗΚ Α\32.01.04

2.1

01-01-03-00
ΝΑΟΗΚ Α\32.01.04 2.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Δηάζηξωζε ζθπξνδέκαηνο
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Σπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20

01-01-04-00

Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγωγήο ζθπξνδέκαηνο

ΝΑΟΗΚ Α\32.01.04

2.1

01-01-05-00

Δνλεηηθή ζπκπύθλωζε ζθπξνδέκαηνο

ΝΑΟΗΚ Α\32.01.04
2.1
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε

01-01-07-00

ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Σθπξνδεηήζεηο νγθωδώλ θαηαζθεπώλ

ΝΑΟΗΚ Α\32.01.04

2.1

01-02-01-00

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20

Φαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο

ΝΑΟΗΚ Α\38.20.02

2.6

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Υαιύβδηλνη νπιηζκνί
θαηεγνξίαο B500C.

ΝΑΟΗΚ Α\38.20.03

2.7

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Γνκηθά πιέγκαηα B500C

01-04-00-00

Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)

ΝΑΟΗΚ Α\38.03

2.2

Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ

ΝΑΟΗΚ Α\38.04

2.3

Κακπύινη μπιόηππνη απιήο θακππιόηεηαο

01-05-00-00

Καινύπηα εκθαλνύο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξόδεκαηνο

ΝΑΟΗΚ Α\38.13

2.4

Ξπιόηππνη εκθαλώλ ζθπξνδεκάησλ

ΝΑΟΗΚ Α\38.18

2.5

Γηακόξθσζε εγθνπώλ θαη εζνρώλ ζε επηθάλεηεο από ζθπξόδεκα

02-01-01-00
ΝΑΟΓΟ Α\Α05.1

02-03-00-00
ΝΑΟΗΚ Α\20.02

Καζαξηζκόο, εθρέξζωζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε δώλε εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ
1.5
Καζαίξεζε θηηζκάησλ κε θέξνληα ζηνηρεία από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα γηα ύςνο έσο θαη 4,0 m

Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθώλ έξγωλ
1.2

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ

02-04-00-00

Εθζθαθέο Θεκειίωλ Τερληθώλ Έξγωλ

ΝΑΟΗΚ Α\20.05.01

1.1

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε
εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε

02-07-02-00

Επαλεπηρώζεηο ζθακκάηωλ ζεκειίωλ ηερληθώλ έξγωλ

ΝΑΟΗΚ Α\20.10

1.3

02-07-05-00

Επέλδπζε πξαλώλ - πιήξωζε λεζίδωλ κε θπηηθή γε

ΝΑΠΡ Α05

6.2

05-02-01-00
ζθπξόδεκα

Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ

Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε εθηόο αζηηθώλ πεξηνρώλ, ρσξίο
ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ

Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίωλ θαηαζηξώκαηνο νδώλ επελδεδπκέλεο κε

ΝΑΟΓΟ Α\Β51

2.8

Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα

05-03-03-00

Σηξώζεηο νδνζηξώκαηνο από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά

ΝΑΟΓΟ Α\Γ01.1

1.8

10-02-02-01

Καζηζηηθά ππαίζξηωλ ρώξωλ

ΝΑΠΡ Β10.1

5.15

10-02-02-03

Εμνπιηζκόο παηδηθήο ραξάο

ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.3

5.7

Παηρλίδη ειαηεξίνπ 'ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑΚΗ'

ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.4

5.8

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΜΖΥΑΝΑΚΗ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.5

5.2

ΞΤΛΗΝΖ ΣΡΑΜΠΑΛΑ 4/ΘΔΗΑ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.6

5.9

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ -ΕΩΑΚΗ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.7

5.10

ΣΡΑΜΠΑΛΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ 2ΘΔΗΟ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.3.8

5.11

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ -ΕΩΑΚΗ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.11.3

5.5

ΚΟΤΝΗΑ ΠΑΗΓΗΩΝ ΞΤΛΗΝΖ 2ΘΔΗΑ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.11.4

5.6

Kνπληα κε εηδηθό θάζηζκα γηα ππνδνρή θαη εμππεξέηεζε
αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ.

ΝΑΠΡ Ν\Β12.13.6

5.3

ΚΟΤΝΗΑ ΦΩΛΗΑ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.13.8

5.4

ΚΟΤΝΗΑ 2 ΘΔΔΩΝ ΝΖΠΗΩΝ / ΑΜΔΑ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.20.3

5.12

ΤΝΘΔΣΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΗΓΩΝ ΜΔ ΓΔΦΤΡΑ ΚΑΗ ΣΟΤΛΖΘΡΑ

ΝΑΠΡ Ν\Β12.20.4

5.13

ΜΤΛΟ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΟ

10-05-01-00

Φπηεύζεηο δέλδξωλ - ζάκλωλ

Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο

Καζηζηηθά - Παγθάθηα Καζηζηηθά κε πιάηε, κε ζθειεηό
από δηακνξθσκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο θαη δνθίδεο θπζηθνύ μύινπ

ΝΑΠΡ Δ02.1
6.12
δηαζηάζεσλ 0,30 Υ 0,30 Υ 0,30 m

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε κε εξγαιεία ρεηξόο,

ΝΑΠΡ Δ02.2
6.11
δηαζηάζεσλ 0,50 Υ 0,50 Υ 0,50 m

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε κε εξγαιεία ρεηξόο,

ΝΑΠΡ Δ09.4

6.14

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt

ΝΑΠΡ Δ09.5

6.13

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 4,50 - 12,00 lt

10-05-09-00

Υπνζηύιωζε δέλδξωλ

ΝΑΠΡ Δ11.1.1
κέρξη 2,50 m
10-08-01-00
ΝΑΠΡ Ζ01.1.2
mm

6.15

Τπνζηύισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ Γηα κήθνο παζζάινπ

Εγθαηάζηαζε αξδεπηηθώλ δηθηύωλ
6.19

σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 20

ΝΑΠΡ Ζ01.1.3
mm

6.18

σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 25

ΝΑΠΡ Ζ04.12.3

6.17

πιιέθηεο από ζηδεξνζσιήλεο ρσξίο ξαθή, Φ 1 1/2 in, 4 εμόδ.

ΝΑΠΡ Ζ05.1.5
δηακέηξνπ Φ 1 1/2 in

6.23

θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο

ΝΑΠΡ Ζ07.3.2
6.16
8 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ

Φίιηξα λεξνύ, ζίηαο ή δίζθσλ, κεηαιιηθά, γσληαθά, νλνκαζηηθήο πίεζεο

ΝΑΠΡ Ζ08.2.9.1
6.20
ξηδναπσζεηηθό, γηα ππόγεηα
ΝΑΠΡ Ζ08.3.1.2

6.24

ΝΑΠΡ Ζ09.1.1.1

6.21

Φ 2 1/2 in, ελεξγήο επηθάλεηαο 1.500 cm2
ηαιαθηεθόξνη Φ20 mm από ΡΔ κε απηνξπζκηδόκελνπο ζηαιάθηεο θαη
ηνπνζέηεζε, απνζηάζεηο ζηαιαθηώλ 33 cm
Δθηνμεπηήξαο απηναλπςνύκελνο, ζηαηηθόο, κε ζώκα αλύςσζεο 10 cm
Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο,
ρσξίο κεραληζκό ξύζκηζεο πίεζεο,δηαηνκήο 1 in

Πξνκήζεηα θαη ρεηξηζκνί θπηηθνύ πιηθνύ

10-09-01-00

ΝΑΠΡ Φ\Γ01.5.43
6.5
κπάια ρώκαηνο 10 ιίηξα, ύςνο 1,50
ΝΑΠΡ Φ\Γ01.5.51
6.4
ρώκαηνο 10 ιίηξα, ύςνο 1,75 έσο
ΝΑΠΡ Φ\Γ01.6.18
6.6
ρώκαηνο 24 ιίηξα, ύςνο 2,00 έσο 2,50
ΝΑΠΡ Φ\Γ02.3.28
6.8
3 ιίηξα, ύςνο 0,30 έσο 0,40
ΝΑΠΡ Φ\Γ02.3.55
6.9
ιίηξα, ύςνο 0,50 έσο 0,60 κέηξα,
ΝΑΠΡ Φ\Γ02.3.75
6.10
ιίηξα, ύςνο >1,00 κέηξα,
ΝΑΠΡ Φ\Γ02.3.83
6.7
ιίηξα, ύςνο 0,40 έσο 0,60 κέηξα,
15-02-01-01
ΝΑΟΓΟ Α\Α12

Γέλδξα, θαηεγνξίαο Γ5, Μαγλόιηα κεγαλζήο, Magnolia grandiflora,
έσο 1,75 κέηξα
Γέλδξα, θαηεγνξίαο Γ5, Πεύθε (Κνπθνπλαξηά), Pinus pinea, κπάια
2,00 κέηξα
Γέλδξα, θαηεγνξίαο Γ6, Έιαην θνηλό, Abies cephalonica, κπάια
κέηξα, πεξίκεηξνο θνξκνύ 12-14 εθαηνζηά
Θάκλνη, θαηεγνξίαο Θ3, Δζθαιόληα, Escallonia rubra, κπάια ρώκαηνο
κέηξα, αξηζκόο θιάδσλ 5
Θάκλνη, θαηεγνξίαο Θ3, Μπξηηά, Myrtus communis, κπάια ρώκαηνο 3
αξηζκόο θιάδσλ 3
Θάκλνη, θαηεγνξίαο Θ3, Σξηαληαθπιιηά, Rosa spp., κπάια ρώκαηνο 3
αξηζκόο θιάδσλ 3
Θάκλνη, θαηεγνξίαο Θ3, Φσηίληα, Photinia x fraseri, κπάια ρώκαηνο 3

αξηζκόο θιάδσλ 3
Καζαηξέζεηο ζηνηρείωλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα
1.6

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ

Καζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ
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